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KÖZGYŰLÉSI MOZAIK 

Hangulatok dióhéjban 

Talán a közelgő választás okán meglehe
tősen ideges, személyeskedő hangulat

ban zajlott le a közgyűlés márciusi ülése. Az 
üres járatok, az olykor unalmas és felesleges 
szócséplés, az időnként lehangoló légkör el
lenére képviselőink mégis sok érdemi mun
kát végeztek el ezen az ülésen. 

Dióhéjban a nap fontosabb történéseiről: 
A zárt ülésen a közgyűlés Kovács Károly tűzoltó főtörzsőrmes

ternek adományozta a Békéscsaba Tűzvédelméért kitüntetést. A 
képviselők áldásukat adták további öt telek értékesítésére az Er
zsébet lakóparkban; szépen fogynak a telkek a területen, újabb 
családok kezdhetik építeni új otthonukat. A testület öt évre Mé
száros Ágnest nevezte ki az Egyesített Szociális Intézmény élére. 
Sokat vitáztak arról, hogy mit lehet kezdeni az eléggé lepusztult, 
évek óta üresen álló Körös Szálló épületével, s végül arra hatal
mazták fel dr. Szedlacsekné Pelle Beatrix aljegyzőt, hogy rendel
je el a szükséges vizsgálatokat, hátha hatósági fellépéssel rende
ződne az ügy. Még a zárt ülés történése, hogy az önkormányzat 
három lakást biztosít a Budapest Banknak az ifjúsági garzonban; 

(Folytatás a 4. oldalon) 

m In formációk a városró l és a z 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 

Választás 2006 

Bemutatkoznak a jelöltek 

Visszaszámlálás 

• Közgyűlési visszhang 

• Első lakás, Erzsébet lakópark 

• Békéscsabai tehetségek 

• Panelprogram 

Pályázati felhívás 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati fel

hívást tesz közzé az iparosított technológiával épült lakóépüle
tek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakó
épületek környezete felújításának támogatására. 

A támogatás célja: az iparosított technológiával épült - mini
mum 4 lakásos - lakóépületek energiamegtakarítást eredménye
ző felújítása, valamint környezetük korszerűsítése. 

A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült la
kóépületeknek tekintendő: a panel, a blokk, az alagútzsalu, az 
öntöttfalas, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technoló
gia felhasználásával épült lakóépület. A támogatás tárgya csak 
teljes épület, dilatációval határolt épületrész, vagy teljes önálló 
fűtési egység lehet. 

A pályázat révén támogatás az alábbi munkálatokra igényelhető: 
a) utólagos hőszigetelési feladatokra, 
b) épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, energiameg

takarítást eredményező felújítására, 
c) lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, 

játszóterek, parkok korszerűsítésére, felújítására. 

A pályázattal elnyerhető állami támogatás összege: a bekerülési 
költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázatok befogadása folyamatos, a benyújtás végső 
határideje: 

• az önkormányzat felé történő benyújtás végső határideje: 
2006. szeptember 1. 

• az országos szerv felé történő benyújtás végső határideje: 
2006. szeptember 29. 

„Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiataka
rékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környe
zete felújításának támogatása" elnevezésű LKFT-2006-LA-2 kód
számú pályázathoz kapcsolódó részletes önkormányzati pályáza
ti felhívás és a miniszter által közzétett pályázati útmutató a pol
gármesteri hivatal honlapjáról (vvww.bekescsaba.hu), továbbá tel-
jeskörűen - formanyomtatványokkal együtt - az Országos La
kás- és Építésügyi Hivatal internetes honlapjáról (www.oleh.hu) 
letölthető. 

További részletes felvilágosítás a polgármesteri hivatal straté
giai-fejlesztési osztályánál (Békéscsaba, Szent István tér 7., te
lefonszám: 452-252/2401), továbbá a lakóépületeket üzemeltető 
szervezeteknél (Békéscsabai Lakásszövetkezet: Hunyadi tér 6., 
telefonszám: 324-022, Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft.: Al
só Körös sor 2., telefonszám: 441-336) kérhető. 

http://www.bekescsaba.hu
http://vvww.bekescsaba.hu
http://www.oleh.hu


SZENNYVÍZPROGRAM 

Kibővült a víziközmű-társulat 
Békéscsaba eddigi legnagyobb beruházása, a 16-20 milliárdos 

szennyvíztisztítási és csatornázási program megvalósítása múlt hé
ten fontos állomásához érkezett. Kibővült a Békéscsabai Víziközmű
társulat, amiről Baji Lajos alpolgármester és Erdei József, a társu
lat elnöke számolt be. A fejlesztés a Magyarországi Kohéziós Alap 
Nagyprojektek keretében valósulhat meg, a Nemzeti Fejlesztési Terv
ben szereplő, 2007 és 2013 között európai uniós támogatással indí
tani tervezett környezetvédelmi nagyprojektként. A beruházás a vá
ros lakói, az önkormányzat, a magyar állam és az unió együttműkö
désével készülhet el, a város lakosságának hozzájárulását szenny
vízközmű-társulat létrehozása útján kellett előteremteni. 

Március 29-én az új érdekeltségi terület (11 347 egység) részköz
gyűlésén az Ifjúsági Házban 7603 érintett tulajdonos képviselői je
lentek meg; elfogadták az alapszabályt, megválasztották a társulat 
intézőbizottságába és ellenőrző bizottságába kerülő tagokat és a 
küldötteket, valamint kérték felvételüket a már meglévő társulásba, 
amelynek eddig 1237 tagja volt. Csütörtökön a városháza díszter
mében zajlott a kibővült Békéscsabai Víziközmű-társulat közgyűlése, 
amelyen döntöttek többek közt arról, hogy a társulat legfőbb szer
ve ezután a küldöttgyűlés lesz 16 választott küldöttel. A rákötés díja 
egységenként (házak, lakások, intézmények, beépítésre váró telkek) 
165 000 forint, a legkésőbb 2006. június 30-ig megkötött lakás-elő-
takarékossági betétszámlával kedvezményesen 123 938 forint. Az 
érintetteket levélben értesítik arról, hogyan és mikortól kell fizetni. Mi
vel a csatornahálózat által érintett ingatlanok több mint kétharma
da belépett a társulatba, a többség akarata érvényesül, a hozzájá
rulás közadók módjára behajthatóvá válik. Az uniós támogatás el
nyerésének egyik legfontosabb feltételét teljesítette a város, Békés
csaba pályázatáról az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és a 
tervpályázatok elkészülte után, várhatóan 2007 tavaszán döntenek 
Brüsszelben. 

(M. E.) 

HIRDETMÉNY 
az óvodába történő jelentkezésről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti 
az érintett szülőket, hogy a 2006/2007-es nevelési évben az óvo
dai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele az Ifjúsá
gi Ház és Általános Társaskör nagytermében (Derkovits sor 2.), 
Mezőmegyeren és Gerlán az óvodában történik. 

A jelentkezés ideje: 
2006. május 2. (kedd) 8.00-18.00 óra 
2006. május 3. (szerda) 8.00-18.00 óra 
2006. május 4. (csütörtök) 8.00-18.00 óra 

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint békéscsa
bai lakhelyű kisgyermek, aki 3. életévét 2006. december 31. nap
jáig betölti. A közoktatásról szóló törvény értelmében köteles óvo
dába beíratni gyermekét a szülő abban az évben, amelyben az 5. 
életévét betölti. Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az 
óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége a 
szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik. 
A jelentkezés előtti időszakban az óvodák szeretettel várják a szü
lőket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodape
dagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. 
Az óvodákról szóló ismertető a város honlapján (www.bekescsa-
ba.hu) is megtalálható. 
A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vala
mint a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcimigazoló iga
zolványa szükséges. 
Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, össze
gyűjtése történik. Az összesített létszám ismeretében a fenntartó 
határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról. Ezt 

követően, a férőhelyek ismeretében az óvoda vezető
je dönt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról 
(más óvodába való irányításáról), melyről 7 napon be
lül értesíti a szülőket. 

• FOGADÓNAPOK. Április 
7-én, pénteken Pap János pol
gármester, április 14-én Hra
bovszki György alpolgármester, 
április 21-én Baji Lajos alpolgár
mester tart fogadónapot a vá
rosházán 8 és 12 óra között. Pap 
János polgármester és Baji La
jos alpolgármester fogadónap
jára szíveskedjenek előre beje
lentkezni, a polgármesterhez az 
523-801, az alpolgármesterhez 
az 523-805 telefonszámon vagy 
személyesen a titkárságon. 

• KOLBÁSZKLUB. A Csabai 
Kolbászklub Egyesület április 7-
én, pénteken 18 órától tartja kö
vetkező összejövetelét az Ifjúsá
gi Házban. Program - beszámo
ló az egyesület 2005. évi gazdál
kodásáról; a beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés jóváha
gyása; a kistermelői élelmiszer
termelés feltételeiről, előadók: 
dr. Oravecz Márton (Békés Me
gyei Állat-egészségügyi és Élel
miszer-ellenőrző Állomás), dr. 
Hegedűs Pál (APEH) és dr. Ma-
ráczy Gabriella (ÁNTSZ). Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak! 

• HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ. 
Húsvéti játszóház lesz április 9-
én, vasárnap 14.30 órától a Di
áktanyán, ahol csángó asszo
nyokkal írott tojásokat készíthet
nek. További tojásfestő alkalom 
április 11-én, kedden 14 órakor. 
A foglalkozások részvételi díja 
500 Ft, a szükséges anyagokat 
(a tojásokat is) a Diáktanya biz
tosítja. 

• KIÁLLÍTÁS. Április 6-án, 
csütörtökön 14 órakor a Munká
csy Mihály Emlékházban az Új 
utakon Munkácsy nyomában -
Képpel és szóval Munkácsy-dí
jas művészeinkről című sorozat 
keretében nyílik Bereznai Péter 
festőművész kamarakiállítása. 

• KÖZÖS PONT TEAHÁZ. 
Április 12-én, szerdán 18 órakor 
az Ifjúsági Házban (IV/41.) dr. 
Kársai Ervin főiskolai docens lesz 
a Közös Pont Teaház következő 
meghívott vendége. Az est kér
dései: van-e kapcsolat a magya
rok és a cigányok múltjában (az 
indiai kutatások); őseink és a 
Kárpát-medencében élő népek 
kapcsolata. 

• HÍMES VILÁG, DRÓTOS
SÁG. A Munkácsy Mihály Mú
zeumban április 30-ig tekinthető 
meg a Míves Tojás Gyűjtemény 
Múzeumi Intézmény Hímes világ 
című kiállítása, valamint a Dró
tosság elnevezésű tárlat. 

• BARANGOLÁS. A Paliasz 
Galériában (Paliasz Áruház, Tre
fort u. 2/1.) április 7-én, pénteken 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A v á r o s , 

a h o l é l ü n k 
WLWffl 

14 órakor nyílik Moskál Tibor gra
fikusművész Barangolás a Ba
laton körül című kiállítása. 

M A T R I K U L A 
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Kovács Valéria Tünde és Le-
dzényi János, Filipinyi Terézia és 
Gősi Gábor, Dr. Major Mónika és 
dr. Futó Sándor, Tárnok Ágnes 
és Kiss Attila 

S Z Ü L E T É S 

Némedi Tibor és Saitz Melin
da leánya Fanni Kitti, Krajcsó Já
nos Béla és Kovács Éva leánya 
Szonja, Baukó András és Burkus 
Ágnes fia Hunor, Takács Gábor 
és B. Nagy Nikoletta leánya Esz
ter, Szatmári Lajos és Nagy Edi
na fia Lajos, Szűcs Péter és Ta
kács Erika leánya Szimonetta, 
Grúz Attila és Sal Éva leánya 
Anna, Gábor István és Balázs
házi Erzsébet fia Lionel, Sipaki 
Zoltán és Bilicki Andrea leánya 
Csenge 

GYÁSZ 

Fatul Sándor (1945), Kiiment 
Mihályné Priskin Mária (1943) 
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Visszaszámlálás 2006 
2006 a választások éve. Újból el kell döntenünk, kik képviseljenek bennün
ket a Parlamentben és az önkormányzat testületében. Sorozatunkban a je
lenlegi közgyűlés tagjai adnak számot az elmúlt négy évben történtekről. 

V 

Vágvölgyi Gábor 
(MSZP) 

/AGVÖLGYI GÁBOR a 8-as számú válasz
tókerület egyéni képviselője. A szociális 

és lakásügyi bizottság elnöke. 
- Mi történt ebben a ciklusban egyéni ke

rületében? És mik a legközelebbi tervek? 
- A teljesség igénye nélkül: Sikerült meg

oldani a Paróczay utca közvilágítását, fontos
nak tartom, hogy minden évben foglalkoz
tunk a játszóterek karbantartásával, felújítá
sával, figyeltünk erre, mert ezek a közössé
gi terek fontos részei a lakótelepi életnek, a 
gyerekek, szülők, nagyszülők kedvenc he
lyei közé tartoznak. Mindenképpen meg kell 
említenem a megvalósult útépítéseket: a Ka

zinczy utca és az Andrássy út új aszfaltborítást kapott. Igaz, hogy ez 
kis kellemetlenséget jelentett a városlakóknak, de végül szívesen fogad
ták, hisz nagyon időszerű volt. Ugyanolyan örömmel fogadták a Ka
zinczy utca felújítását a közlekedők és azok, akik Jaminából, a repülő-
hídon keresztül közelítik meg otthonukat. Nagyon fontosnak tartom a 
Csaba Center felső szintjén létesülő bankoperációs központot, amellyel 
az idén 130 új munkahely jön létre, s ezeket további 400 követi a kö
vetkező három évben. Büszke vagyok arra, hogy az én választókerüle
temben valósul meg ez a jelentős munkahelyteremtő beruházás. Örü
lök, hogy a 2006. évi tervek között szerepel a 7-es Számú Idősek Klub
ja környezetének a rendbetétele - a parkosítása a Kazinczy utca felől 
ugyan szépen néz ki, de a parkoló eléggé gidres-gödrös, és a nyug
díjasoknak gyalog nehezen megközelíthető a klub. A parkoló aszfalto
zása hamarosan megtörténik. Ugyancsak az idén tervezzük a piac kör
nyékének a rendbetételét - ott is lesz aszfaltozás, járdajavítás, és meg 
kell oldani a csapadékvíz-elvezetést. A közgyűlést már régóta foglal
koztatja a vásárcsarnok felújítása, ez is lassan időszerű lesz. A közgyű
lés az idén már eldöntötte, hogy a városban tizenhét játszóteret rend
be teszünk, és újakat is építünk. Köztük szerepel egy új játszótér épí
tése, ami a Mednyánszky utca környékén lakó gyerekeknek jelent majd 
kikapcsolódási lehetőséget, s a szülőknek kulturált pihenést. 

Képviselőtársam kezdeményezésére rendbe tesszük a Mednyánsz
ky utca belső terét; lakossági erő bevonásával, közgyűlési pénzből és 
saját képviselői alapomból szeretnénk a járdát felújítani. Kiemelten 
nagy figyelmet fordítok a közterület rendjére, tisztaságára, de ez a vá
roslakók következetes pozitív hozzáállása nélkül nem megy. 

- Térjünk át a bizottsági munkára; gondolom, nem mindig hálás 
feladat a szociális és lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnökének 
lenni. 

- Az elnök helyzete nem könnyű, az előző ciklusban bizottsági tag 
voltam, ez annyiból segíti a mostani munkámat, hogy van rálátásom 
az ellátási rendszerre, és megismertem a szociális területen dolgozó 
kollégákat. Rászoruló emberekkel foglalkozunk, akik valamilyen mél
tányosságra jogosultak, mert valami oknál fogva nem részesültek szo
ciális ellátásban. Az ügyintézőkkel együtt igyekszünk lehetőleg rövid 
időn belül intézni az ügyeket, hisz olyan emberekről van szó, akik szá
mára sok esetben nagyon fontos, hogy minél hamarabb kapjanak se
gítséget. A lakásügy is nehéz problémakör. Megközelítőleg 560 lakás
igénylőt tartunk nyilván, és 520 önkormányzati lakás van. Ezek fele 
olyan lakás, amelyet korábban bérlőkijelöléssel odaadtunk szociális, 
egészségügyi és oktatási intézményeknek, a rendőrségnek és a hon
védségnek, sportolóknak. Sajnos nagyon sokan várnak lakásra, olya
nok is vannak, akik már nyolc-kilenc éve adtak be kérelmet. Jellemző 
egy-egy fogadóórámra, hogy elsősorban olyanok keresnek fel, akik
nek nagyon sürgősen kellene lakásgondjukra megoldás. Nehezen tu
dunk az igényeknek megfelelni. 

Nagy örömömre szolgál, hogy ebben a ciklusban épült fel az Erzsé
bet lakópark 56 lakásával, és hogy 33 új lakó tudott beköltözni tavaly 
decemberben a felépült Fövenyes úti fecskeházba. Jónak tartom a köz
gyűlés idei döntését arról, hogy 70 lakással bővüljön az önkormányzat 
lakásállománya - ezek a lakások minőségi javulását, a komfortfokozat 
emelését szolgálják majd. Fontos még, hogy a közgyűlés felhatalma
zása alapján a bizottság elkészíti a szociális intézmények, a szociális 
ellátás korszerűsítését elősegítő tervet. A cél az, hogy a szociális ellá
tó rendszer lehetőleg mind több valós igényt fedjen le - Békéscsabán 
lehetőleg ne legyen magára hagyott segítségre szoruló ember. 

Vámos József 
(SZDSZ) 

fÁMOS JÓZSEF az SZDSZ listájáról került 
be a városi közgyűlésbe, az egészség

ügyi bizottság elnöke. 
- Emlékeim szerint kezdetben idegenke

dett a gondolattól, hogy az egészségügyi bi
zottság elnöke legyen. Azóta látni, hogy szí
vesen végzi ezt a munkát. 

- Az előző ciklusokban mindig orvos volt 
az egészségügyi bizottság elnöke, de a tör
vények értelmében 2002-ben az orvosok 
nem lehettek önkormányzati képviselők. So
kat töprengtem, amikor jött a megkeresés, és 
végül azért vállaltam el ezt a feladatot, mert 
úgy gondoltam, hogy az egészségügyi ága

zat működése az önkormányzat részéről elsősorban szolgáltatási, gaz
dálkodási kérdés. Miután gazdasági főiskolát is végeztem, ehhez értek 
is valamennyit. Jó kapcsolatot ápolok az orvosokkal, s a szakma által 
kidolgozott programokhoz szükséges források előteremtését, a lobbi
zást tartom feladatomnak - ebben, meggyőződésem, orvosi végzett
ség nélkül is lehet eredményeket elérni. 

- A sajtóbeszámolók szerint sok minden történt az egészségügy te
rületén az elmúlt években; mit emelne ki ezek közül? 

- A városi egészségügynek két része van: az alapellátás és a kór
ház. Az előbbihez tartozik a háziorvosi szolgálat és a bölcsődei háló
zat. Az önkormányzat felelőssége többek között, hogy milyen állapot
ban vannak az épületek, a rendelők, milyen a műszerezettség, megfe
lelők-e a rendelési idők, hogyan működik a háziorvosi ügyelet. Igye
keztünk a szükséges pénzt előteremteni, sok időszerű felújítást sike
rült elvégezni. Ami a kórházat illeti, a bizottság azt a feladatot tűzte ki 
maga elé, hogy stabilizációs pályára állítsuk az intézmény gazdálko
dását, ami nagy odafigyelést igényelt a kórház vezetésétől is. Ez nem 
volt egyszerű feladat, mert az ágazat kormányzati finanszírozása nem 
lett jobb ebben a ciklusban, ezért elsősorban a belső forrásokat kel
lett feltárni. A cél megvalósult, stabilizálódott a kórház gazdálkodása, 
amit nagy eredménynek tartok. Tessék körbenézni Magyarországon! 

A kórházak többsége lepusztult, eladósodott. A békéscsabai kórház 
nem ilyen, nem véletlen, hogy az Év Kórháza kitüntetést is megkapta, 
az idén immár másodszor! 

A másik kitűzött célunk az volt, hogy induljon el egy minőségi szol
gáltatásfejlesztés a kórházban - ezt kérte a fenntartó önkormányzat az 
intézmény menedzsmentjétől. Ahhoz, hogy modern kórháza legyen a 
városnak, nagyon fontos a műszerezettség kérdése, hisz egyes mű
szerek 100 milliókba kerülnek. Ebben is előreléptünk, a négy év alatt 
minden évben rengeteget költöttünk a kórház műszerezettségének 
modernizálására úgy, hogy központi forrásokat nyertünk el különböző 
pályázatokon, amihez hozzáadtuk a nem csekély mennyiségű városi 
pénzt is. Hogy néhány példát is mondjak: sikerült az új CT-beszerzés, 
a gyermekosztály új inkubátorokat kapott, már Békéscsabán is van 
babamentő inkubátor..., és sorolhatom tovább ezeket a nem olcsó be
ruházásokat. Az épület minőségén is javítottunk: a fül-orr-gégészet az 
új, modern szárnyba költözött át, 80 millió forintért újítottuk fel a kór
ház tetőszerkezetét, elindítottuk a sürgősségi osztály kialakítását - ez 
a százötvenmilliós beruházás nyárra megvalósul. A város idei költség
vetésében további 100 millió forint szolgálja a kórház modern, digitális 
műszerekkel való ellátását. Nem mondom, hogy minden tökéletes, de 
büszkék lehetünk a békéscsabai kórházra. Örültem, hogy az egész
ségügyi bizottság elnöke lehettem, kitűnő embereket ismertem meg, 
akik hivatástudattal, nagy odaadással végzik a munkájukat. 

- Ön listás képviselő, de Jamina a szűkebb pátriája. Ott milyen prob
lémákat kellene megoldani? 

- Azért, hogy gyorsabb legyen az összekötés a „várossal", fel kelle
ne újítani az Orosházi úti felüljárót, valamint a „repülőhídnak" nevezett 
gyalogoshidat. Meg kell oldani a Franklin-Szerdahelyi úti közút-vasút 
átjáró problémáját. Szorgalmazni fogom a körforgalom kialakítását a 
Barnevál és a Gyár utca kereszteződésénél. Az eredményekről is szíve
sen beszélek. Örülök, hogy rövidesen elkészül a Madách utcai iskola 
rekonstrukciója, ezzel szép és korszerű intézménye lesz Ja-
minának. A közbiztonságot erősíti, hogy a városrészben ön
álló rendőrőrs van. Fontos lenne, hogy teljes egészében 
épüljön ki a szennyvízcsatornázás - erre 2007-ben kerül sor. 



KÖZGYŰLÉSI MOZAIK 

Hangulatok dióhéjban 
(Folytatás az 1. oldalról) 

mint tudjuk, májusban kezdi működését a Csaba Center felső szint
jén a pénzintézet bankoperációs központja, egyelőre 25-30 munka
társsal, az emberek kiválasztása, képzése már folyik. 

A közgyűlés meghallgatta és elfogadta Marik András városi kapi
tányságvezető szokásos éves beszámolóját Békéscsaba közrendjé
nek, közbiztonságának helyzetéről. A legfontosabb szám talán az, 
hogy az előző évhez képest 2005-ben három százalékkal csökkent a 
bűncselekmények száma, és két százalékkal javult a felderítési ered
ményesség. Mint sokan hangsúlyozták, rendőreink mindent meg
tesznek annak érdekében, hogy nyugalom és rend legyen a város
ban; ehhez a közterület-felügyelők is hozzájárulnak, ezenkívül az ön
kormányzat anyagilag is igyekszik segíteni a rendőrség munkáját 
(például négy robogó biztosításával). A rendőrség a jövőben is a bűn
megelőzést tekinti egyik legfontosabb feladatának. 

Nagy viták és többszöri szavazás után két fontos, városfejlesztés
sel kapcsolatos ügyben született döntés. A Jamina Innovációs Kft., 
melyben 24 százalékos tulajdonos az önkormányzat, 60 millió forin
tért megveheti a volt Dugovics-laktanya egy részét; a területen békés
csabai és környékbeli kis- és középvállalkozások működnek majd, s 
ezzel 38 új munkahely jön létre a városban. Döntöttek a sportcsar
nok környékén lévő területek hasznosításáról is - 2,5 hektár terüle
tet kívánnak árverés útján értékesíteni kereskedelmi és vendéglátó
ipari létesítmény céljára. 

A képviselők elfogadták a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló rendeletet; 2005-ben mintegy 22,4 milliárd forintból gazdálko
dott a város. Döntöttek az idei költségvetésben szereplő 104 millió 
forintos intézményi céltartalékok felosztásáról; ennek egy része a ta
nulók ingyenes tankönyvellátását biztosítja. Határoztak a 2006. évi 
felújítási keret egy részének (150 millió forint) felosztásáról is; ebből 
több városi egészségügyi, szociális és oktatási intézmény részesül. 
Folytatódik a három iskola integrációjával létrejött Szent-Györgyi Al
bert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium átalakítása - ennek 
részeként az idén és jövőre az iskola használaton kívüli kazánházát 
tanműhellyé alakítják át, ezzel biztosítva a szakképzés feltételeit. 

Az önkormányzat közművelődési megállapodást kötött a Vasutas 
Művelődési Házzal, a Csaba Honvéd Kulturális Egyesülettel, a Szlo
vák Kultúra Házával és a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvánnyal, 
melyek fontos, speciális közművelődési feladatokat látnak el, ezért 

pénzügyi támogatást is kapnak a várostól. A Csaba Centerben ta
lálható Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria, melyet már korábban 
muzeális gyűjteménnyé nyilvánítottak, valamikor a jövőben a Szent 
István tér 10. szám alatti épületben kaphat helyet. Ez abban az eset
ben történhet, ha sikerül az épületet felújítani, s benne kialakítani a 
rég tervezett Művészetek Házát - ezt címzett állami támogatás elnye
résével szeretné az önkormányzat megvalósítani, a program össz
költsége 867 millió forint. (Az idén a város pályázata nem nyert, jö
vőre újra megpróbálják.) A közművelődés témájához kapcsolódik, 
hogy az önkormányzat megvizsgálja a lehetőséget, hogy milyen mó
don lehet közösségi színteret kialakítani Fényesen és Jaminában. 

A képviselő-testület elfogadta a 2006-2007. tanévben indítható el
ső osztályok számát - jövőre 22 osztály indul. Az idén 487 békéscsa
bai és 27 vidéki első osztályos gyermek jelentkezett a város iskolái
ba, a beíratás április 20-21-én lesz. Túljelentkezés mutatkozik a Pe
tőfi Utcai Általános Iskolában, a 2. Számú Általános Iskolában és a 
Belvárosi iskolában. A közgyűlés fogadóiskolákként az Erzsébethe
lyi Általános Iskolát, a József Attila Általános Iskolát és a Jankay Ti
bor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát jelöli meg. 

A közgyűlés - feltételesen - kiírta a jegyzői pályázatot. A pályázat 
csak akkor jelenhet meg, ha írásban megérkezett a Legfelsőbb Bí
róság eddig szóban ismertetett ítélete, mellyel helybenhagyták a Bé
kés Megyei Bíróság idevonatkozó határozatát. Csabaszabadi kéré
sére Békéscsaba körjegyzőséget hoz létre a várostól 1994-ben levált 
településsel. Úgy tűnik, a kisebb települések nem boldogulnak egye
dül, talán a kistérségeké a jövő. Tekintettel az országgyűlési válasz
tásokra, áprilisban nem ülésezik a képviselő-testület. Májusban újra 
kezdjük! (sz sz) 

KC S A B A I 

ÖZLÖNY 

D ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2006. (III. 23.) számú 
önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből 
adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 

29/2000. (VI. 8.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből (a to

vábbiakban: Gyvt.) adódó egyes 
feladatok szabályozásáról szóló 
29/2000. (VI. 8.) számú önkormány
zati rendelet az alábbiak szerint mó
dosul: 

1. S 
A rendelet preambulumában hatályát veszti a 
Gyvt. 29. §-ában kapott felhatalmazásra vonat
kozó rendelkezés. 

2. § 

A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép: 
„(2) A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Me

gyei Jogú Város közigazgatási területén la
kóhellyel rendelkező magyar állampolgár
ságú, valamint - ha nemzetközi szerződés 
másként nem rendelkezik - a letelepedési 
vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
továbbá a magyar hatóságok által mene
kültként elismert gyermekre és fiatal felnőtt
re, valamint szüleikre." 

3. § 

A rendelet 2. § (2) bekezdésének h) pontja he
lyébe az alábbi rendelkezés lép: 
,,h) családi pótlék folyósítását igazoló hatósági 

bizonyítványt;" 

4. § 

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép: 

„(1) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 
szociális bizottság - a következő keretek 
között, az e rendeletben meghatározott 
feltételektől és az ellátások meghatározott 
mértékétől eltérve - rendkívüli gyermekvé
delmi támogatást állapíthat meg, ha az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem az öregsé
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek legfeljebb 20%-ával haladja meg az 
egyes ellátási formáknál meghatározott 
jövedelemhatárt." 

5. § 

A rendelet 6. §-a hatályát veszti. 

6. § 

A rendelet 7. § (1) bekezdésének első monda
ta helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint 
ugyanezen bekezdés c) pontja hatályát veszti: 
„(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ál

lapítható meg, ha a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem 
nettó összege az öregségi nyugdíj minden
kori legkisebb összegének 120%-át, gyer
mekét egyedül nevelő szülő esetében az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 135%-át nem haladja meg, és 
a család időszakosan létfenntartási gon-



dokkal küzd, vagy létfenntartását veszé
lyeztető élethelyzetbe került, különösen:" 

7. § 

A rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép: 
„(6) A gyermekvédelmi kedvezményre való jo

gosultság alapján a Gyvt. 20/A. §-ában elő
írt, a tárgyévben járó kétszeri támogatás a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vo
natkozó szabályok alkalmazása során jö
vedelemként nem vehető figyelembe." 

8. § 

A rendelet 8. § (4) bekezdése hatályát veszti. 

9. § 
A rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezések lépnek: 
„(1) Támogatás abban az esetben adható, ha 

az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg család esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
140%-át, egyedülálló szülő esetén az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének 170%-át." 

„(2) A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 40%-a." 

10. § 

A rendelet 10. §-a hatályát veszti. 

11. § 

A rendelet 11. § (1) bekezdésének első monda
ta helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ter

mészetbeni ellátás formájában is nyújtha
tó, különösen:" 

12. § 

A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép: 
„(2) A természetben nyújtott rendkívüli gyer

mekvédelmi támogatásnak a tanévben fel 
nem használt összegét az intézmény a 
gyermek részére szükséges tanszerek, tan
könyvek vásárlására is fordíthatja, azonban 
az így kiadásba helyezett összegről az éves 
felülvizsgálat során köteles elszámolni." 

13. § 

A III. fejezet 12. §-a, 15-17/B. §-ai, valamint a 
rendelet 1. és 3. számú melléklete hatályukat 
vesztik. 

14. § 

Ez a rendelet 2006. március 23-án lép hatályba. 

Békéscsaba, 2006. március 23 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ 
DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
ll/2006.(lll.23.) számú 

önkormányzati rendelete a lakás célú 
kamatmentes kölcsön támogatás 

helyi rendszeréről szóló 
5/2005. (III. 24.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
lakás célú kamatmentes kölcsön támogatás he

lyi rendszeréről szóló 13/2005. (V. 19.), 21/2005. 
(VII. 14.) számú önkormányzati rendelettel mó
dosított 5/2005. (III. 24.) számú önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A rendelet 22. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„A 2006. évben lakótelek vásárlásához kamat
mentes kölcsön támogatás kizárólag az Er
zsébet lakópark III. ütem közművesített építé
si telkeinek megvásárlásához nyújtható." 

2. § 

A rendelet 28. §-ának (1) bekezdése az alábbi
ak szerint módosul: 
„A 2006. évben támogatás kizárólag a 27. § a) 
pontjában foglalt - az önkormányzat lakóépü
let-felújítási programjával összhangban lévő -
iparosított technológiával épült társasházak, 
lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormány
zati bérlakások azon lakóközösségeire terjed 
ki, ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartal
maz. A kérelmek elbírálása, illetve a vonatko
zó nyilatkozatok kiadása a polgármester ha
tásköre." 

3. § 

A rendelet 2006. év április hó 1. napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 2006. március 23. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ 
DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2006. (111.23.) számú 
önkormányzati rendelete 

a közterület szélesítését szolgáló 
telekhatár-rendezésről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
település egyes területrészeit érintő kiszolgá
ló- és lakóút (a továbbiakban: kiszolgálóút) lé
tesítéséhez, bővítéséhez szükséges telek vagy 
telekrész lejegyzéséhez, valamint a közművek 
szabványos elhelyezése céljából megfelelő szé
lességű közterület kialakítására a helyi önkor
mányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § 
(1) bekezdése alapján a Békéscsaba Helyi Épí
tési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
(a továbbiakban: HÉSZ) végrehajtása érdeké
ben a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Me
gyei Jogú Város közigazgatási területén azon 
ingatlanokra, amelyek olyan közterülettel hatá
rosak, mely közterület szélessége nem éri el a 
mindenkori hatályos HÉSZ-ben és annak mel
lékletét képező szabályozási tervben előírt sza
bályozási értékeket. A közgyűlés külön határo
zatban dönt arról, hogy mely területeket és mi
lyen sorrendben von be a telekhatár-rendezés 
végrehajtásába, és ezzel egyidejűleg a közgyű
lés biztosítja a telekhatár-rendezés költségeit. 

2. § 

Az önkormányzat megállapodást köt azon in
gatlantulajdonosokkal, akik a telekhatár-rende
zésben közreműködnek. A megállapodás tar
talmazza a kártalanítás módját, összegét, illet
ve a telekhatár-rendezés jogi és gyakorlati vég
rehajtását. 

3. § 

Azon ingatlantulajdonosok, akik nem hajlandó
ak közreműködni a telekhatár-rendezésben, az 
ingatlanjaiknak a helyi közút szélesítéséhez 
szükséges részét az építésügyi hatóság - kisa
játítási eljárás nélkül, kivéve az épített környe
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Tv.) 27. § (4) bekez
désében meghatározott esetet - lejegyzi, ami
hez az érintettek hozzájárulása nem szükséges. 

4. § 

Ha a lejegyzés műszaki vagy egyéb indok alap
ján csak az egyik teleksorból lehetséges, ak
kor a kiszolgálóút másik oldalán lévő teleksor 
tulajdonosait az önkormányzat, a kiszolgálóút 
változásából eredő telekértek-növekedés ará
nyában a Tv. 27. § (7) bekezdésében foglalta
kat figyelembe véve egyszeri hozzájárulás fize
tésére kötelezi. 

5. § 

A lejegyzett telek vagy telekrész azonnal igény
be vehető, és a telek kiszolgálóút céljára igény
be vett részéért a kisajátítás szabályai szerint 
megállapított kártalanítás jár. 

6. § 

(1) A telek helyi közút céljára igénybe vett ré
széért járó kártalanítás összegének megha
tározásánál, a Tv. 27. § (3) bekezdése sze
rint figyelembe kell venni egyrészt a sza
bályozás alapján kialakítható építési telek, 
továbbá a kiszolgálóút megépítéséből, ille
tőleg az ezzel összefüggő közművesítésből 
eredő telekértek-növekedés összegét, más
részt az épületben, épületnek nem minősü
lő építményekben, építményrészekben oko
zott károkat, valamint a faállományban vagy 
más évelő növényzetben okozott kárt. 

(2) A lejegyzéssel kapcsolatban a felmerült költ
ségeket az önkormányzat egyedi elbírálás 
útján a közművesítés költségein keresztül a 
tulajdonosra hárítja. 

(3) Az építésügyi hatóság ingatlanforgalmi ér
tékbecslés alapulvételével állapítja meg a 
telek, illetve az épület forgalmi értékét. A 
zöldkár és egyéb dologi kár összegének 
meghatározása ingatlanonként, egyedi el
bírálással történik. 

(4) Abban az esetben, ha kiszolgálóút létesíté
se, bővítése során épület, épületrész, épü
letnek nem minősülő építmény lebontása 
szükséges, akkor a tulajdonos a bontásból 
származó anyagot a határozatban előre 
meghatározott határidőn belül elviheti. A 
bontási anyagnak és tartozékoknak a bon
tási költséggel csökkentett értékét a kárta
lanításból le kell vonni. 

(5) A kártalanításba nem számít bele a tulaj
donosnak, az érintett ingatlanon lévő épít
mény, kerítés bontásából, áthelyezéséből 
származó költsége, ha azok engedély nél
kül épültek. 

7. § 

Jelen rendelet 2006. március 23-án lép hatály
ba, rendelkezéseit az újonnan jelentkező köz
mű- és útépítési igények mellett, a jelenleg 
meglévő igények esetében is alkalmazni kell. 

Békéscsaba, 2006. március 23. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ 
DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 



ÍSLI 
Tóth Károly 

(((((Közgyűlési visszhang ))))) 
Viharos ülésen vagyunk túl, s ennek egyet

len okát abban látom, hogy a többség egy 
olyan úton indult el, ahol bátran lehet kezde
ményezni, és tudja, hogy nincsenek előre ki
vívott jogok - mondta az MSZP közgyűlés utá
ni sajtótájékoztatóján Tóth Károly. A képviselő 
szerint példa erre a laktanyaprogram, ahol ke
serves vita után megszületett a döntés - a gaz
dasági társaság szabad kezet kapott, hogy 
elindítsa a fejlesztést. Bízik abban, hogy a fej
lesztés komoly perspektívát jelent tíz-egyné
hány - elsősorban békéscsabai kisvállalkozás 
- számára. Ezt azzal egészítette ki Baji Lajos 
alpolgármester, hogy a körülbelül tíz hektáros 
terület fejlesztésével 38-40 új munkahely ke
letkezik, és összesen háromszázan dolgoznak 
majd ott. 

Tóth Károly szorgalmazza, hogy minél ha
marabb történjen előrelépés a Körös Szálló 
ügyében. Mint mondta, ha a tulajdonos nem 
hajlandó a legrövidebb törvényi határidőn be
lül eleget tenni kötelességének, akkor jön az 
István, a királyból ismert mondás: „Veled, Uram, 
de nélküled..." Előrehaladtunk a sportcsarnok 
ügyében - folytatta a képviselő, aki szerint mindenki számára kide
rült, hogy nincs veszélyben egyik funkció sem, amiről korábban 
döntöttek. A most még feltáratlan területek bevonásával növekszik 
a rendelkezésre álló tér, bővülnek a parkolási lehetőségek, s egyút
tal nyílt árverésen 2,5 hektár területet értékesít az önkormányzat be
vásárló- és szolgáltató központ létrehozására. Nem sikerült tovább
lépni egy másik ügyben, ám Tóth Károly mindenkit szeretne meg
nyugtatni, hogy az önkormányzat számára jelentős bevételt hozó, 
a hagyományos funkció megőrzését biztosító modern, a város köz
pontjához illő piac fog épülni rövid időn belül. 

*** 
A Fidesz tájékoztatóján Herczeg Tamás elő

ször a sportcsarnok környékén lévő területek 
hasznosításáról beszélt. Úgy gondolják, hogy 
ha az önkormányzat eladja azt a 2,5 hektáros 
területet, veszélybe kerül a kolbászfesztivál és 
a többi rendezvény, valamint a sporttal, sza
badidővel kapcsolatos fejlesztések. Nem tart
ják helyes döntésnek, hogy bevásárlóközpont 
épüljön a környéken. Úgy gondolják, nem sza
bad eredménytelennek nyilvánítani a piac kör
nyékének hasznosításával kapcsolatos aján
lattételi felhívást; végig kellene gondolni, van-e 
a három benyújtott pályázat közül olyan, amelynek tervei szolgálják 
a klasszikus piaci funkció megmaradását, s lehetővé tesz egy épí
tészeti és esztétikai szempontból is megfelelő fejlesztést, amellyel 
anyagilag is jobban jár a város, mint eddig. 

Köles István néhány, az iskolákat érintő fi
nanszírozási kérdést érintett annak kapcsán, 
hogy döntöttek az intézményi céltartalék fel
osztásáról. Mint mondta, több tétel a 2006-ban 
megszűnt állami normatívák (tankönyvtámo
gatás, diáksport támogatása) pótlásáról szól. 
Ennek önkormányzati pénzből csak egy ki
sebb hányadát tudjuk biztosítani, és ez jelen
tős visszalépést jelent - vélte a képviselő, aki 
megemlítette, hogy csökkent a kollégiumi nor
matíva is, erre mintegy 300 millió forinttal keve
sebb jut, amit a költségvetésben valahogy ke
zelni kellett. Elmondása szerint ennek egyik módszere, hogy az is
kolák bérköltségének kb. két százalékát elvonta az önkormányzat, 

ami mindenhol komoly feszültséget okoz. Az ülésen tör
téntekről Herczeg Tamás úgy vélekedett, hogy némely 
szocialista képviselő elvetette a sulykot, ez pedig az ér
demi munkát akadályozza. 

Herczeg Tamás 

Velkey Gábor 

A közgyűlés négyéves történetének mély
pontját mutatta a nyilvános ülés első szaka
szában; emögött sok minden van - személyek 
közötti ellentétek, feszült indulatok, amelyek 
részben összefüggnek a választási kampány
nyal. A közgyűlés aztán visszabillent abba a 
kerékvágásba, ami jellemző volt az elmúlt idő
szakra, s jó döntéseket hozott - mondta az 
SZDSZ tájékoztatóján Velkey Gábor alpolgár
mester. A Dugovics-laktanya ügyében jó komp
romisszum született - az SZDSZ megszavaz
ta a javaslatot, miután garanciát kapott arra, 
hogy a telekértékesitésből származó bevételek a foglalkoztatásbőví
tést, a helyi gazdaság fejlesztését szolgálják. A sportcsarnok környé
kén is olyan fejlesztés valósul meg, amely a város érdekeivel össz
hangban áll. A bejövő működő tőke révén rendbe rakják a nagy
rendezvények helyéül szolgáló környéket. A területértékesítés nem 
akadályozza a sporttal kapcsolatos fejlesztéseket sem, így például 
hamar elkezdődik az extrémsportpálya kialakítása. A város muzeá
lis kiállítóhellyé alakította a Jankay-galériát, és közművelődési meg
állapodást kötött a Jankay-közalapítvánnyal. Velkey Gábor szerint ez 
komoly előrelépést eredményezhet a békéscsabai művészet terén, 
különösen akkor, ha címzett állami támogatással megvalósul a Szent 
István tér 10. szám alatt a Művészetek Háza. 

Klampeczki Béla három oktatással kapcso
latos ügyről szólt. Ebben az évben egy picit 
kevesebb gyerek lép az iskolába, s ez feszült
séget jelent a beiskolázásnál. Jövőre ugyan
akkor a számok alapján legalább egy osztály-
lyal több indulhat, és a következő években a 
gyermeklétszám stabilizálódik. A volt Iskola
centrumban elindított fejlesztések folytatásá
hoz szükséges pénzt megszavazta a közgyű
lés, és megtörténik az elavult fűtésrendszer fel
újítása a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépis
kolában. Klampeczki Béla 

*** 
„A rendszerváltás óta először fordult elő, 

hogy zárt helyen zajlott a március 15-i városi 
ünnepség - ezt szóvá is tettem a közgyűlésen. 
A kisgyermekkel érkezők bánatára elmaradt a 
lovas huszárok felvonulása, az Ifjúsági Házba 
nem fértünk be, a későn érkezők pedig vég
képp nem tudták, hogy hová menjenek. A pol
gármester úr ígéretet tett, hogy többé ilyen hi
ba nem fordul elő" - mondta Takács Péter az 
MDF tájékoztatóján. A képviselő indokoltnak 
tartotta volna, hogy a sportcsarnok környékén 
lévő 2,5 hektáros területet minél nagyobb áron 
értékesítse az önkormányzat. Javasolta, hogy a kikiáltási ár 20 000 
forint legyen négyzetméterenként, a közgyűlés azonban a 15 000 
forintos árat szavazta meg. A közművek kiváltásának költsége Ta
kács Péter felvetésére a leendő pályázót terheli, ez 50 milliós meg
takarítást jelent a városnak. A képviselő a rendőrkapitány beszámo
lójából kiemelte, hogy a rendőrség mellett a városi polgárőrség is 
egyre nagyobb szerepet játszik abban, hogy Békéscsabán javul a 
közrend, közbiztonság, ezért köszönet illeti mindnyájukat. Az MDF 
a gerlai mellett támogatja a fényesi, erzsébethelyi közösségi szín
terek létrehozását, bíznak abban, hogy ezek az utóbbi két helyen 
is mielőbb megvalósulhatnak 

A Dugovics-laktanya hasznosításával kap
csolatban Kondacs Pál elmondta, az MDF tá
mogatja a szükséges infrastruktúra megterem
tését, és hogy a volt laktanya vállalkozásoknak 
adjon helyet. Nem értette viszont, miért kellett 
egy budapesti társaságot bevonni a hasznosí
tásba, amikor az önkormányzat vagyonkezelő 
társasága éppen ilyen feladatokat lát el. A pi
accal kapcsolatos ajánlati felhívásra a képvise
lő szerint érkeztek tárgyalható, elbírálható pá
lyázatok, a közgyűlés mégis eredménytelennek 
nyilvánította az eljárást. Remélik, hogy a má
jusi közgyűlés érdemben foglalkozik majd a beérkezett ajánlatokkal. 

Takács Péter 

Kondacs Pál 



P a r l a m e n t i 
V á l a s z t á s 

2006 

Tisztelt Választópolgárok, kedves Csabaiak! 

Három nap múlva megnyílnak a szavazókörök kapui - elérke
zett a parlamenti választások ideje. A Csabai Mérleg - ha

sonlóan az előző voksolásokhoz, hagyományaihoz híven, köz
szolgálati jellegénél fogva - 2006-ban is lehetőséget biztosít min
den országgyűlési képviselőjelöltnek (azonos terjedelemben, fél
fél oldalon) személyes bemutatkozásra, programja, elképzelései 
ismertetésére. A lapunkban található bemutatkozó szövegeket -
felkérésünkre - maguk a jelöltek állították össze. A választási bi
zottság hét egyéni országgyűlési képviselőjelöltet vett nyilvántar
tásba, és tíz pártnak sikerült területi listát állítani. 

^ ^ M M V Á L A S Z T Á S I H I R D E T M É N Y mk^m—mm 

Az országgyűlési képviselő-választás első fordulójára 2006. áp
rilis 9-én, vasárnap kerül sor. A szavazás 6.00-19.00 óráig tart. 
A választáson részt vehetnek mindazon magyar állampolgárok, 
akik választójoggal rendelkeznek. Szavazni csak személyesen a 
választópolgár lakóhelyén vagy igazolással tartózkodási helyén 
lehet. A tartózkodási helyen való szavazáshoz az igazolást 2006. 
április 7-én, pénteken 16.00 óráig személyesen lehet kérni a pol
gármesteri hivatal (Szabadság tér 11-17.) I. em. 9-es számú iro
dájában. 
Azok a választópolgárok, akiknek a személyi igazolványában lak
címként csak a Békéscsaba megnevezés szerepel, szavazatukat 
a Békéscsaba, Irányi u. 14. szám alatti 29. számú szavazókörben 
adhatják le. 
A választópolgár két szavazólapot kap: egyet a választáson indu
ló egyéni jelöltekről és egyet a területi listát állító pártokról. 
A szavazás módja: a jelöltre (pártra) szavazni a jelölt (párt) neve 
alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vo
nallal lehet. 

• • • • • • • V Á L A S Z T Á S I K Ö Z L E M É N Y • m h ^ m 

A Békés Megyei 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága (Békéscsaba) 2006. március 17-én, 16.00 
óráig - a jelöltbejelentés törvényi határidejének lejártáig - a kö
vetkező országgyűlési képviselőjelölteket vette nyilvántartásba: 

• Bánhegyi József - Magyar Kommunista Munkáspárt 
• Hanó Miklós - Független Kisgazda-, Földmunkás 

és Polgári Párt 
• Molnár László - Magyar Szocialista Párt 
• Szarvas János - MIÉP-Jobbik a Harmadik Út 
• Takács Péter - Magyar Demokrata Fórum 
• Vantara Gyula - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-

Kereszténydemokrata Néppárt 
• Velkey Gábor - Szabad Demokraták Szövetsége 

Területi listán a következő pártokra lehet szavazni: 
• Centrum Összefogás Magyarországért 
• Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata 

Néppárt 
• Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 
• Kereszténydemokrata Párt-Keresztényszociális Centrum 

Összefogás 
• Magyar Demokrata Fórum 
• Magyar Kommunista Munkáspárt 
• Magyar Szocialista Párt 
• Magyar Vidék és Polgári Párt 
• MIÉP-Jobbik a Harmadik Út 
• Szabad Demokraták Szövetsége 

Bánhegyi 
József, 

M u n k á s p á r t 
jelöltje 

40 éve élek Békéscsabán, feleségemmel, gyermekeinkkel, 
unokáinkkal. Nyugdíjas éveimben mint kft.-ügyvezető dolgozom 
Békéscsabán. A Magyar Kommunista Munkáspárt Békés me
gyei elnöke és a Központi Bizottság tagjaként politizálok. 

Korábban voltam Békés megye önkormányzatának képvise
lője, majd a békéscsabai közgyűlés mellett működő városüze
meltetési bizottság tagja. 

Aktív éveimben voltam katonatiszt, műszaki tanár és a Vízmű
vek dolgozója. A műszaki élet területén az aktív munkavégzés, a 
gazdasági munka irányítása volt a feladatom. A közvetlen kap
csolattartás híve vagyok. 

Elsődlegesen azok érdekeit szeretném szolgálni, ahonnan 
származom: a dolgozókat, a bérből és fizetésből élőket, a nyug
díjasok népes táborát. 

Úgy látom és élem meg, hogy Békés megye és Békéscsaba 
sokkal többet érdemelne, mint amennyit kap, és azért az évek 
óta elmaradt többletért, az érdemek szerinti megmérettetésért 
akarok sokat dolgozni. Tudom, hogy a magam fajtájából a köz
életben jelenleg nem sokan vannak, de ha bizalmat szavaznak 
Békéscsaba választópolgárai, azt gondolom, sok mindenre va
gyok képes értük. 

Én a Magyar Kommunista Munkáspárt programját akarom 
képviselni. A program a családok, a falu és a város, a dolgozó 
emberek képviseletét szolgálja. A Munkáspárt programja ma
gyar és kommunista. Nem narancssárga, nem rózsaszín, hanem 
vörös. 

Mi a munkásoknak, parasztoknak, értelmiségieknek, bérből 
és fizetésből élőknek, a nyugdíjasoknak akarunk jobb életet és 
kiszámítható jövőt. 

Munkát mindenkinek, aki dolgozni akar. Új munkatörvény
könyvet a dolgozó védelmére. A fiataloknak első munkahelyet, 
első lakást. Nagy adót a gazdagoknak, kis adót a szegényektől. 
Az ország jövedelmének 10-10 százalékát költsék az oktatásra, 
az egészségügyre. Védelmet a parasztoknak és a magyar kis
termelőknek. Csökkentsék a nyugdíjkorhatárt 55 évre a nőknél, 
60 évre a férfiaknál. Legyen miénk az ország, ne a külföldieké. 
A családok megbecsülése legyen törvénybe iktatott jog, család
alapításra, tanulásra, egészséges életre, egyenlően minden ál
lampolgár számára. Meg kell állítani a leszakadást és növelni a 
felzárkóztatást. Békéscsaba jövőjét az egységes gondolkodás 
segítené a legjobban. Azokat kell döntési helyzetbe hozni, akik 
saját gondolkodásukat is képesek megújítani. A város készüljön 
fel a sengeni határpolitika fogadására, a vasút és a közúthálózat 
fejlesztésére, a szállítás fejlesztésére és minden más vonatko
zásban. 

Legyen Békéscsabának sajátos, itt megvalósítható vállalko
zásfejlesztési programja: 

- mezőgazdasági feldolgozásfejleszési program, 
- céltámogatási fejlesztési program, 
- oktatáspolitika-fejlesztési program, 
- élsport- és tömegsport-fejlesztési program, 
- civil szervezetek egységesített támogatási programja, 
- a várost szolgáló iparpolitikai program. 



„Jobban tudom szeretni e hazát, mint gyűlölni 
ellenségeinket." 

DEÁK FERENC 

Tisztelt Választópolgár! 

Engedje meg, hogy megosszam Önnel a 2006-os választási 
program fő irányelveit: 
- Békéscsaba elérhetőségének korszerűsítése, a 44-es út autó-

úttá való átalakítása az elkövetkező 4 éves ciklusban, hogy a 
működő tőke beruházhasson a városban, a térségben. (Fede
zet: a jelenlegi hazai autópálya-építés kilométerenként 3 mil
liárdos ráfordítása helyett a horvátországi 1 mill iárd/km sze
rint.) 

- A Déli Autópálya megépítése, mellyel hat vidéki régió kerül fel
tárásra, és lehetőség nyílik az európai uniós vérkeringésbe va
ló bekapcsolódásra (Ausztriától Ukrajnáig). 

- A mezőgazdaság és az élelmiszeripar jövedelemtermelő ké
pességének javítása, visszaállítása érdekében hazai piacvéde
lem, a magyar mezőgazdasági termelők kezében lévő feldol
gozók, áruházláncok felépítése, létrehozása állami és európai 
uniós támogatással, hogy jó minőségű magyar élelmiszert fo
gyasszunk. 

- A költségvetési pénzek Budapest-centrikus elosztásának meg
szüntetése, tényleges vidékfejlesztés, felzárkóztatás, teremt
sünk esélyegyenlőséget a vidéki városok és falvak lakói szá
mára is! 

- A nemzet és föld sorsa elválaszthatatlan. Állítsuk meg a nem
zeti kultúránk alapját jelentő föld elherdálását, álljunk ki nemze
ti érdekeink védelméért! 

- Hosszú távú, alacsony kamatozású agrárhitelek lehetőségének 
megteremtése. 

- Mikro- és kisvállalkozások munkahelymegtartó képességének 
segítése a helyi adók eltörlése által. 

- Mezőgazdasági alapanyagból olcsó üzemanyag: biodízel, eta
nol előállítása. 

- A szakoktatás korszerűsítése a kor kihívásainak megfelelően. 
- A civil szervezetek bevonása a térséget érintő ügyekkel kap

csolatos döntésekbe. 
- A teljes szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, helyi úthálózat 

rendbehozatala. 
- Az élsport, tömegsport anyagi fedezetének biztosítása, a lehe

tőség megteremtése a gyermekek és fiatalok számára a sza
badidős sporttevékenységre. 

- Az európai uniós pénzforrások minél szélesebb felhasználása 
fejlesztési célokra. 

- Hiteles képviselet a vidéki lakosság érdekében. 
- Én nemcsak megválasztásom esetén szeretnék tenni a válasz

tókerületért, hanem az elmúlt években is küzdöttem az agrári-
um jövedelmezővé tételéért, az élelmiszeripar életben tartásá
ért, munkahelyek megtartásáért, a hazai piacvédelemért, a jó 
minőségű élelmiszerekért. 

Kérem, ha egyetért elképzeléseimmel és személyemmel, akkor 
tiszteljen meg szavazatával. 

G 

Csabai születésűként szeretem ezt a várost, törvényhozóként 
az Önök érdekében dolgoztam legjobb tudásom szerint. 

2002-ben országgyűlési képviselővé választottak. 

Hiszem, hogy a szakmai végzettségem adta tudást és a köz
életben eltöltött 30 év tapasztalatát az Önök érdekében alkal
maztam. 

A térség számára legfontosabb az infrastruktúra-fejlesztés. 

2002-ben kiderült, még az M44-es nyomvonala sem került 
kijelölésre, így természetesen semmilyen terv és hatásvizsgálat 
sem készülhetett. 

Módosító indítványom elfogadtatásával megteremtődtek a ki
viteli tervek elkészítésének feltételei. így 2007-től elkezdődhet a 
47-es és a 44-es út korszerűsítése, és az M44-es kiviteli munkái. 

Közben átadásra kerül a repülőtér, folytatódik a vasút-korsze-
rűsítés, és beindul a teljes csatornahálózat kiépítése. 

2002 2006 között minden eddigi mértéket meghaladóan több 
mint 20 milliárd forint központi fejlesztési forrást sikerült a város
ba hoznunk: Jamina belvízmentesítésére, a kórház rekonstruk
ciójára, az új Körgát Sori Szociális Otthon építésére, iskolafej
lesztésekre a Közgében és Jaminában, a városi sportlétesítmé
nyek teljes felújítására és bővítésére. 

Sikerült térítésmentesen megkapnunk a jaminai laktanyát, ahol 
közel 300 embernek munkát adó ipari-szolgáltató központot ho
zunk létre. 

Sikerült a város, a kormányzat és az érintett vállalkozással kö
zösen több mint ötszáz új munkahely teremtéséről a szükséges 
szerződéseket aláírnunk. A döntések megszülettek. 

Ma is úgy gondolom, hogy az országgyűlési képviselő egész 
választókörzetével és az ország dolgaival foglalkozzon, legyen 
stratégiai szemlélete, tekintsen előre legalább középtávon, és te
gye rendszerbe gondolatait, amelyben megtalálhatja választói
nak minél jobb boldogulását. Ehhez tartom is magam, és cél
meghatározó, költségvetési, fejlesztési, stratégiai ügyekben ve
szek részt a csabai közgyűlés munkájában. Növekedéspárti va
gyok, és nem ismerek lehetetlent. 

Közös stratégiai céljaink megvalósítása érdekében össze kell 
fognunk városunk és a közép-békési térség felemelkedéséért, 
igen, ahogyan már 2002-ben jeleztem, azért fogok dolgozni, 
hogy ezt a szemléletet mások is magukénak vallják. 

Nekünk, az itt élőknek akkor van esélyünk, ha 150-160 ezer fős 
népesség nevében lepünk fel, és Békéscsaba a térség vezető 
városaként húzza fel a többieket. 

Arra kérem a város és Csabaszabadi választópolgárait, ve
gyenek részt a szavazáson, ez állampolgári joguk, és persze azt 
kérem, szavazzanak rám egyéni jelöltként - bármely párt prog
ramját támogatják egyébként - , mert összefogásra van szükség, 
és higgyék el, képes vagyok a város erőit egyesíteni. 

Fogjunk össze gyermekeinkért, családunkért, Csabáért! 



1965-ben születtem Békéscsabán, jelenleg is itt élek. Tanulmá
nyaimat Békéscsabán végeztem. A sporttal fiatalkoromban kerültem 
kapcsolatba, majd a város labdarúgócsapatának csatáraként lettem 
ismert ember a városban. Amikor négy évvel ezelőtt bekapcsolód
tam a város politikai életébe, rengeteg visszajelzést kaptam az itt élő 
emberektől, hogy érdemes a közéletben is hasznosítanom magam. 
A városban járva sokan szólítanak meg ismerősként, és mondják el 
véleményüket a mai magyar élet nehézségeiről, legyen itt szó akár 
az ország egészét érintő problémákról, vagy akár a várost érintő he
lyi ügyekről. Sokan érzik úgy, hogy a választott képviselőik eltávo
lodtak az emberek valós problémáitól, és szívesen látnának a par
lamentben egy „igazi, közülünk való" embert, aki látja és érzi a kis
emberek mindennapos küzdelmeit, nehézségeit. A 2002-es önkor
mányzati választásokon elért jó eredményem, békéscsabai MIÉP-
tagokkal és a közeli ismerősökkel folytatott beszélgetések hatására 
határoztam el azt, hogy elindulok az idei országgyűlési-képviselő 
választásokon a MIÉP-Jobbik a Harmadik Út színeiben. 

A Harmadik Út választási programjában nem hangzanak el túl
zásba vitt ígéretek. Nem ígérünk öt új Duna-hidat vagy négyszáz
ezer új munkahelyet. Programunk a magya- — anmaradásról szól. 
Azt szeretnénk, hogy ebben az országban újia it. ' a munkának 
becsülete. Újra érdemes legyen mezőgazdasággal foglalkozni. Újra 
értékteremtő és társadalomépítő szerepe legyen a családnak. Azt 
szeretnénk, hogy országunk ne legyen kiszolgáltatva a nyugati po
litika kénye-kedvének. Pártjaink nemzeti-konstruktív ellenzékeivé sze
retnének válni a következő kormánykoalíciónak. Megválasztásom 
esetén minden erőmmel és tudásommal az ország felemelkedé
séért, és ezen belül szűkebb régiónk, Békéscsaba és Békés megye 
minél hamarabbi felzárkóztatásán fogok dolgozni. Fontos célomnak 
tekintem Békéscsaba infrastrukturális fejlesztését, tehát a 44-es főút 
gyorsforgalmi úttá alakítását. Nem autópályát ígérünk, hanem nor
málisan és biztonságosan járható utakat szeretnénk. Kiemelt fon
tosságú feladatnak tartom Békéscsaba foglalkoztatottsági mutatójá
nak javítását. Ezekhez szükségesnek tartom különféle, a mezőgaz
daságra és az ehhez kapcsolódó feldolgozóiparra épülő munkahe
lyek teremtését. Ehhez természetesen az kell, hogy a helyi, Békés 
megyei vállalkozásokat megerősítsük a külföldi, de akár az orszá
gunkon belüli más vállalkozásokkal szemben is. 

Mivel Békés megye elsősorban mezőgazdasági térség, rendkívül 
fontosnak tartom, hogy a mezőgazdaságból élőket, földművelőket 
és állattartókat kiemelten támogassa az állam azért, hogy az Euró
pai Unióból beáramló alacsony minőségű termékekkel szemben a 
magyar gazdák fel tudják venni a versenyt. Ehhez elengedhetetle
nül szükséges az értékes magyar termőföld védelme a külföldi tu
lajdonszerzéssel szemben. Nemcsak Békés megyében, hanem az 
ország egészében megoldásra vár a fiatalok lakáshoz jutási hely
zete, és ehhez kapcsolódóan az alacsony gyermekvállalási mutató. 
Fontosnak tartom, hogy az állam adja meg a lehetőségét a hivatá
sos anyaságnak annak a családnak, amelyik kettőnél több gyerme
ket vállal. Nagy probléma megyénk elöregedése, főleg a vidéki fal
vaké, városoké. Munkahelyek teremtésével elkerülhető az elvándor
lás. A helyhez jobban kötődő, biztos munkahellyel rendelkező fiatal
ság nagyobb gyermekvállalási kedvvel rendelkezik, mint a gyökér
telen, az országban ide-oda sodródók. Fontosnak tartom gyerme
keink, a jövőnk letéteményeseinek, egészséges fejlődését és tisz
tességes, tudás alapú oktatásban való részesítését. 

Negyvenöt éves vagyok, végzettségemet tekintve népművelő 
és történelem szakos tanár. Feleségem, Olasz Irén, a Békés Me
gyei Könyvtár gyermekrészlegének a vezetője. Leányom, Enikő 
a Szegedi Tudományegyetem jogi karának elsőéves hallgatója. 
1988 óta vagyok az MDF tagja, és 1994 óta önkormányzati kép
viselő. A szociális, majd a lakásügyi bizottság elnökeként töb
bek között az alábbi kezdeményezéseket tettem: önkormányza
ti fenntartású nyugdíjasgarzonház építése, bérlakások létesítése, 
pályázat benyújtása a Fövenyes utcai ifjúsági garzonra és az 
Erzsébet lakópark ll-es, lll-as ütemére, az Életfa garzonház bő
vítésére, a felsőfokú tanulmányokat segítő támogatás bevezeté
se, az első lakáshoz jutó fiatalok kamatmentes kölcsönének je
lentős mértékű emelése. Az MDF-es képviselőtársaimmal támo
gattunk minden munkahelyteremtő beruházást, így az Almás
kerti Ipari Park megvalósítását. 

Tizenöt éve vezetem a városunk legnagyobb lakótelepén mű
ködő Lencsési Közösségi Házat. A rám háruló feladatokat igye
keztem a legjobb tudásom szerint ellátni, mindig szem előtt tart
va a csabai polgárok - a szó legnemesebb értelmében vett -
szolgálatát. 

Legfontosabb célkitűzéseim a választókerületet érintően va
lamennyiük érdekében: 

Új munkahelyek! 
- Új ipari park létesítése, uniós és központi pályázati pénz

eszközökből új beruházások indítása, helyi vállalkozások tá
mogatása 

Új utak! 
- A 44-es főút négysávosításának folytatása, a város belső út

hálózatának teljes felújítása 
Új otthonok! 
- Új ifjúsági garzonház és bérlakások építése, a panelprog

ram folytatása 

Legfontosabb célkitűzéseink az országot érintően valamennyi
ünk érdekében: 

Az örökösödési illeték eltörlése! 
- Mert többszörösen leadózott jövedelem után fizettetik meg 

az illetéket, igazságtalanul. 
Az egységes 18%-os személyi jövedelemadó bevezetése! 
- Mert növeli az ország gazdasági versenyképességét, ezáltal 

csökkenti a munkanélküliséget, és erősíti a középosztályt. 
A korrupció megszüntetése! 
- Mert veszélyezteti a tisztességes piaci versenyt. 
A 45 év feletti munkavállalók védelme! 
- Mert hátrányos megkülönböztetésben részesítik őket. 
A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása! 
- Mert segíti a kisgyermeket nevelő édesanyák munkához ju

tását, ezáltal bátorítja a gyermekvállalást. 
A magyar föld és a magyar piac védelme! 

Az országgyűlési képviselőjelöltséget azért vállaltam, hogy ha
tározott fellépéssel, következetes és kitartó munkával elérjük Bé
késcsaba felzárkóztatását hazánk fejlettebb régióinak a szintjére. 

Szarvas 
János, 

Q 



Vantara 
Gyula, 

a 
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jelöltje 

A JÖVŐ SZÖVETSÉGE 

Tősgyökeres csabai vagyok, itt születtem 1954-ben, Jaminában 
gyerekeskedtem. Tanulmányaim idejét kivéve mindig ebben a város
ban éltem. Ismerem Békéscsabát minden gondjával, bajával együtt. 
A Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskolában érettségiztem, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után, mint okleveles építő
mérnök, különböző munkakörökben 26 évig dolgoztam a közútkeze-
léssel foglalkozó társaságnál. Sajnos ez idő alatt egyik képviselőnk
nek sem sikerült átütő változást elérnie úthálózatunk fejlesztésében. 

Vallom, hogy Békéscsaba felemelkedésének egyik záloga az inf
rastruktúra korszerűsítése. A város elérhetőségét feltétlenül javíta
nunk kell. Az M44-es út gyorsforgalmivá tétele elengedhetetlen, mert 
nélküle kimaradunk a gazdaság vérkeringéséből. Éppen a közelmúlt 
történései a szomorú bizonyítéka ennek, amikor egy cég azért hagy
ta itt a várost, mert másik telephelyének jobb a megközelíthetősége. 
Több és jobb minőségű közútra, korszerű, pontos és tiszta vasútra 
is szükségünk van. Elfogadhatatlan, hogy egy megyeszékhelyen, rá
adásul a belvárosban még ma is földes utcák legyenek. A szenny
vízhálózatot is ki kell építeni, a 21. századra méltatlan viszonyokat 
meg kell szüntetni. Nem szabad beletörődnünk fejletlenségünkbe, 
infrastrukturális elmaradottságunkba. Mindezek az alapvető kívánal
mai annak, hogy a város lakói otthon érezhessék magukat. 

Szót kell ejteni Békéscsaba legnagyobb gondjáról, a magas mun
kanélküliségről is. Az elmúlt időszakban a városra korábban oly jel
lemző élelmiszer-ipari vállalatok leépítése és megszűnése miatt em
berek százai váltak reményvesztett állástalanokká. Rajtuk és a többi 
álláskereső munkanélkülin mindenképpen segítenünk kell. Ez a vidék 
mindig is a mezőgazdaságáról és élelmiszeriparáról volt híres. Álla
mi segítségre van szükség ezeknek a vállalatoknak a talpra állításá
hoz, hiszen nem csak az itt dolgozókról és családtagjaikról van szó, 
de a beszállító termelőkről és közvetve ugyan, de szinte mindenkiről, 
aki itt él. Mindent meg kell tenni, akár európai uniós források igény
bevételével is, az élelmiszer-feldolgozó ipar újjászületéséért. A térség 
egyik legfontosabb gazdasági alapjának továbbra is a helyi gazdák 
terményeit feldolgozó élelmiszeriparban látom. Ebben az Európai 
Unió is partner, mert nagy hangsúlyt fektet a vidékfejlesztésre és a 
hagyományos életformák megtartására. Hiszem, hogy Békéscsaba 
felemelkedését csak új munkahelyek megteremtésével lehet elérni. 

Nagyon fontos a pályakezdő fiatalok munkahelyhez juttatása is. 
A jelenlegi helyzetre sajnos az a jellemző, hogy a felsőoktatásban 
végzett, diplomás ifjak jelentős része elhagyja Békéscsabát. Ennek 
legfontosabb oka, hogy nem találnak végzettségüknek megfelelő ál
lást. Ez összefügg a korábban általam említett két problémával, egy
részt azzal, hogy a megközelíthetőség hiánya miatt nem jönnek cé
gek a városba, illetve az élelmiszeripar válságával. Állami és európai 
uniós pénzügyi forrásokat kell igénybe vennünk a helyzet orvoslásá
ra, mert végzetesen és visszafordíthatatlanul elöregszik a város. 

Végezetül még annyit, úgy gondolom, a demokrácia lényege az, 
hogy mindannyian beleszólhatunk és bele is kell szólnunk a közélet 
dolgaiba. Ez nemcsak jogunk, de kötelességünk is. Ezért vállaltam 
el az országgyűlési képviselőjelöltséget. Megtiszteltetés számomra 
az a civil kezdeményezés, amely lehetőséget kínál arra, hogy kép
viseljem a várost és szolgálhatom a csabaiak érdekeit. 

Közösen együtt kell felélesztenünk Békéscsabát! 
Hozzon április 9. változást a város társadalmi, gazdasági és min

dennapi életében! 
Ehhez kérem segítségüket! 

Velkey 
Gábor, 

az 
S Z D S Z 
jelöltje 

Szüleim, nagyszüleim sohasem politizáltak, ennek ellenére nagy
apám 56 után hat évig, édesapám 48-tól nyolc évig volt politikai el
ítélt. Belső tartásuknak, humanista felfogásuknak, hitbeli meggyőző
désüknek köszönhetően el tudták viselni, amit a diktatúra rájuk mért. 
Én sem fogok tehát megijedni, ha valaki összevont szemöldökkel 
néz rám. Sokszor magamban nevetek azon, milyen fenyegetéssel 
próbálnak meg hatni rám egyesek. 

43 éves vagyok, volt szerencsém tapasztalatokat szerezni a szo
cializmus éveiben is, és a rendszerváltás után is. Igazán felszabadul
tunk, mikor távozott a szovjet hadsereg, megszűnt fölöttünk a „párt" 
korlátlan hatalma. De többet vártunk; azt hittük, hogy a demokrá
cia elhozza az igazságot és a jobb életszínvonalat is. Most már tud
juk, hogy automatikusan nem hozza el. Ahhoz, hogy kicsivel nagyobb 
igazságosság és kicsit magasabb életszínvonal legyen, nagyon so
kat kell dolgoznunk. A sikert csak a munka hozhatja el. A politika 
feladata pedig az, hogy a lehetőségeket legszabadabban biztosító 
kereteket teremtse meg, és a lehetőségekkel jól élőknek garanciát 
adjon az anyagi és erkölcsi megbecsülésre. Emellett elő kell segí
tenie azt is, hogy a nemzet mentális állapota javuljon, mert csak 
egészséges lelkű, művelt, tagjait számon tartó nemzetként lehetünk 
sikeresek. Ez a nemzeti liberalizmus, amit én is vallok. 

Ezért alpolgármesterként a város vezetésében legfontosabb fel
adatomnak a fejlesztések felgyorsítását tartom. A hozzám tartozó te
rületeken az elmúlt években nagyon sok közös sikert értünk el pél
dául az oktatásban (intézménybezárás helyett hatékonyabb szerve
zés, a szakképzés korszerűsítése, iskolafelújítások; legnagyobbak a 
Közgóben, a Petőfi utcán, Madách utcán, a Szent-Györgyiben, illet
ve a Szigligeti utcai óvodában, de szinte minden intézményben lép
tünk valamit előre), az egészségügyben (a kórház anyagi rendbe
tétele, műszer-korszerűsítése, tetőfelújítása, a belgyógyászat teljes 
felújításának elindítása, a sürgősségi betegellátás, a Kazinczy utcai 
és a Kolozsvári úti rendelők felújítása még ebben az évben), a kul
túrában (a Balassi néptáncegyüttesnek épület, sokszínű rendezvé
nyek, a város művészeinek megbecsülése, műteremprogram, közté
ri szobrok), a sportban (a gyermeksport és az utánpótlás-nevelés ki
emelt támogatása, nemzetközi tornák rendezése, a csabai foci vál
ságának leküzdése, sportpályák). 

A parlamentben is az a feladatunk, hogy felhívjuk az ország figyel
mét a gondjainkra, és kiharcoljuk a megyénket, városunkat megille
tő fejlesztéseket. Kedvező szabályozást érjünk el az itt gazdálkodó, 
tenni akaró emberek számára is. A város szakembereit és vállalko
zóit összefogva lényegesen több munkahelyet teremtsünk olyan szek
torokban, amelyeknek van jövőjük. A gyermeknevelés, a pihenés, a 
kikapcsolódás, a tanulás és az egészséges élet számára kedvező 
feltételeket biztosítsunk a városunkban. Olyan Békéscsabát kell te
remtenünk, ahová vissza akarnak költözni azok is, akik az elmúlt évek
ben máshol keresték boldogulásukat. 

Kedves Békéscsabaiak! 
Jó döntést csak felelősen gondolkodva, körültekintő tájékozódás 

és alapos mérlegelés után hozhatunk. Ne dőljünk be tehát az ígé
reteknek, ne homályosítsák el éleslátásunkat a rágalmak. Figyeljünk 
inkább a tettekre és a programokra: A kitartó munkát értékeljük több
re a nagyotmondásnál! Ne a kozmetikázott önéletrajzban, hanem a 
jelölt mindenki által naponta tapasztalható tisztességében, munká
jában higgyünk! 

o 



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

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

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

az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételárból (az adás
vételi szerződés szerint) legalább az önkormányzati támogatás
nak megfelelő összegű tartozás áll fenn; ebben az esetben a tá
mogatás összege az eladót illeti; 

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

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

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

Az önkormányzati kamatmentes kölcsön visszafizetése a szerződés 
megkötését követő maximum 12. hónap első napjától esedékes. 
Az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsönösszeg ere
jéig jelzálogjogot, a kölcsön visszafizetésének időtartamára elide
genítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. 
Első lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet is. 
amikor az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyer
mekének 
a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan 

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

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

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

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

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

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

A kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmet formanyomtatvá
nyon kell benyújtani. 
A formanyomtatvány igénylésének, a kérelem benyújtásának helye: Pol
gármesteri hivatal, Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 39-40-es 
iroda, telefon: 452-252/2402-es mellék. 
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthető. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2006. április 21. 
A kérelmek elbírálása a szociális és lakásügyi bizottság hatásköre. 
A kérelem elbírálásának várható időpontja: 2006. május 3. 
A támogatás várható kifizetése (átutalása): 2006. június hó folyamán. 
A lakás célú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás II. ütem
ben várhatóan 2006. október hó folyamán kerül meghirdetésre 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
a Békéscsabai tehetségekért című önkormányzati támogatásra 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének oktatási bizottsága 
pályázati alapot hozott létre a békéscsabai állandó lakhelyű, felsőok
tatási intézmények nappali tagozatán tanuló tehetséges diákok - ta
nulmányokhoz kapcsolódó - külföldi képzésének, tanulmányútjának 
támogatására. 
Támogatási cél: 
Békéscsaba város értelmiség-utánpótlásának elősegítése, ösztönző 
támogatás annak érdekében, hogy a tehetséges fiatalok képességei
ket kibontakoztathassák, tudásukat külföldi tanulmányuk során gya
rapítsák, és a megszerzett tudást a városban a város számára hasz
nosítsák. 
Támogatási alapelvek: 
A pályázatban részt vehetnek a békéscsabai állandó lakhellyel rendel
kező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló hallgatók, akik 
tanulmányaikhoz kapcsolódóan ismereteiket külföldi intézményben, 
tanulmányúton, versenyen stb. kívánják gyarapítani. 
A támogatási összeghatár maximum 150 000 Ft/fő, de legfeljebb a 
hallgató igazolt külföldi költségeinek 25%-a. 
A támogatás utólagos finanszírozással történik számla ellenében. 

A támogatás a hallgató felsőfokú tanulmányai során egy alkalommal 
igényelhető. Külföldi felsőoktatási intézményben tanuló, azzal hallga
tói jogviszonyban lévő békéscsabai lakóhelyű hallgató is benyújthat
ja pályázatát, amennyiben a kiírásban szereplő egyéb feltételeknek 
megfelel. Az oktatási bizottság a körülmények mérlegelése alapján el
térhet a költségek 25%-os támogatási mértékétől. Folyamatban lévő, 
illetőleg tárgyévben befejezett tanulmányok is támogatást nyerhet
nek, amennyiben valamennyi feltételnek megfelelnek, és a pénzügyi 
elszámolás biztosítható. A kedvezményezett hallgató a támogatási cél 
megvalósítása után 60 napon belül tanulmányi, illetve úti beszámolót 
készít, mely a hallgató beleegyezésével megjeleníthető a Csabai Mér
legben. 
A támogatás elsősorban tehetséggondozó támogató célú, nem szoci
ális jellegű, de nem hagyható figyelmen kívül a pályázó családjának 
anyagi helyzete, jövedelmi viszonyai. 
Pályázati űrlap igényelhető a polgármesteri hivatal 
oktatási, közművelődési és sportirodáján 
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7). 
Beadási határidő: 2006. május 2. 

http://www.bekescsaba.hu


Versenyvilág 

• Városi népdaléneklési verseny 
Március 24-én a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság, vala

mint a József Attila-iskola közreműködésével a Bartók Béla Művé
szeti Szakközépiskolában zajlott a városi népdaléneklési verseny, 
amelyen a következő eredmények születtek (zárójelben a felkészí
tő tanárok neve): 

Különdíjat kaptak: a Petőfi utcai iskola 1. osztályosainak csapa
ta (Krauszné Simon Nóra); Schreirich Zita, 2-es iskola (Galambos-
né Ivacska Hajnalka); Kovács Gergely Tamás, József Attila-iskola 
(Petrovszki Pálné); a József Attila-iskola Legények csapata (Pet-
rovszki Pálné); a Petőfi utcai iskola 3/a osztályának csapata (Bene-
dekné Fekete Gabriella); Binder Norbert, Szabó Pál téri iskola (Bu
dai Barbara); Nagy Lili, Petőfi utcai iskola (Greksza Attiláné); Tóth 
Dóra, Belvárosi iskola (Síposné Matuska Klára); Tejes Tímea, Szlo
vák gimnázium (Ocsovszki Ildikó); Pribojszki Luca, Széchenyi (Já
nos Hajnalka); a Trefort csapata (dr. Surinásné Tóth Olga). 

Jubileumi díjat kaptak a következő, 10 éve kiemelkedő munkát 
folytató nevelők: dr. Lipták Pálné, Galambosné Ivacska Hajnalka, 
Rusznákné Tóth Erzsébet, Hajtman Ildikó, Síposné Matuska Klára, 
Tóthné Mucsi Margit. 

Arany minősítést kaptak: 1-2. osztály - Örkényi Virág, József 
Attila-iskola (Hajtman Ildikó, Kajtor Edit); a Petőfi utcai iskola 11c 
osztálya (Krauszné Simon Nóra); a Petőfi utcai iskola 2. osztálya 
(Dusa Katalin). 3-4. osztály - Sceirich Zita, 2-es iskola (Galambos
né Ivacska Hajnalka); Hegedűs Barbara, Szlovák iskola (Ocsovsz
ki Ildikó); Kovács Gergely Tamás, József Attila-iskola (Petrovszki 
Pálné); Krett Krisztina, Petőfi utcai iskola (Bernátné Valastyán Szil
via); a József Attila-iskola Legények csapata (Petrovszki Pálné); a 
Belvárosi iskola 4. osztályosainak csapata (Tóthné Mucsi Margit); 
a Petőfi utcai iskola 3/a osztályának csapata (Benedekné Fekete 
Gabriella). 5-6. osztály - Erdőháti Nikolett, Belvárosi iskola (Tóth
né Mucsi Margit); Botyánszki Szilvia, Petőfi utcai iskola (Greksza 
Attiláné); Binder Norbert, Szabó Pál téri iskola (Budai Barbara). 
7-8. osztály - Nagy Lili, Petőfi utcai iskola (Greksza Attiláné); Bal-
langó Szandra, Erzsébethelyi iskola (Tóth Andrásné); Tóth Dóra, 
Belvárosi iskola (Síposné Matuska Klára). Középiskolások: Pri
bojszki Luca, Széchenyi (János Hajnalka); Lévai Balázs, Trefort (dr. 
Surinásné Tóth Olga); a Trefort-szakközépiskola csapata (dr. Suri
násné Tóth Olga). 

Ezüst minősítést kaptak: 1-2. osztály - Krett Attila, Petőfi utcai 
iskola (Dusa Katalin); Melis Mónika, Belvárosi iskola (Tóthné Mu
csi Margit); a Belvárosi iskola 1. osztályosainak csapata (Síposné 
Matuska Klára); a Belvárosi iskola 2. osztályosainak csapata (Tóth
né Mucsi Margit). 3-4. osztály - Sarkadi Rebeka Sára, Belvárosi 
iskola (Síposné Matuska Klára); a Szabó Pál téri iskola duója (Ma-
yerhoffer Miklósné). 5-6. osztály - Papp Eszter, 2-es iskola (Ga
lambosné Ivacska Hajnalka); Gedó Gabriella, Jankay-iskola (Rusz
nákné Tóth Erzsébet); Molnár Máté, Belvárosi iskola (Síposné Ma
tuska Klára); Hajdú Jordána, Szabó Pál téri iskola (Mayerhoffer 
Miklósné); a 2-es iskola csapata (Galambosné Ivacska Hajnalka); 
a Gedó Szabó-duó, Jankay-iskola (Rusznákné Tóth Erzsébet); a 
Belvárosi iskola 51b osztályának csapata (Síposné Matuska Klára); 
a Petőfi utcai iskola 61b osztályának csapata (Greksza Attiláné). 
7-8. osztály - Tóth Nikolett, Szabó Pál téri iskola (Budai Barbara); 
Balogh Krisztina, Szlovák iskola (Ocsovszki Ildikó); a Dolianka cso
port, Szlovák iskola (Ocsovszki Ildikó); a Belvárosi iskola 8. osz
tályosainak csapata (Síposné Matuska Klára). Középiskolások: 
Tejes Tímea, Szlovák gimnázium (Ocsovszki Ildikó); Bánfi Gerda, 
Szent-Györgyi Albert-gimnázium (Bukvai Istvánné); az Élő-Czebe-
duó, Szent-Györgyi Albert-gimnázium (Bukvai Istvánné). 

Bronz minősítést kaptak: 1-2. osztály - Born Boglárka, Belvá
rosi iskola (Síposné Matuska Klára); Francziszty Bernadett, Jan
kay-iskola (Rusznákné Tóth Erzsébet); a Cicene csoport, Szlovák 

iskola (Ocsovszki Ildikó). 3-4. osztály - Szakács Attila, 
Jankay-iskola (Lörincziné György Katalin); Balogh Na
tasa, Belvárosi iskola (Tóthné Mucsi Margit); Heliska 
csoport, Szlovák iskola (Ocsovszki Ildikó); Nagy Anna 
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és Kiss Barbara, Szabó Pál téri iskola (Zóth Balázs). 5-6. osztály 
- Képíró Krisztián, Petőfi utcai iskola (Greksza Attiláné); a Gá-
bor-Rákóczi-duó, Szlovák iskola (Ocsovszki Ilona); a Petőfi utcai 
iskola 5. osztályosainak csapata (Greksza Attiláné); a Belvárosi is
kola 61b osztályának csapata (Tóthné Mucsi Margit). 7-8. osztály 
- a Nagy-Braun-duó, Petőfi utcai iskola (Greksza Attiláné); a Bel
városi iskola 7. osztályosainak csapata, (Tóthné Mucsi Margit); az 
Erzsébethelyi iskola csapata (Tóth Andrásné); a 10-es iskola csa
pata (dr. Surinásné Tóth Olga). Középiskolások - a Szent-Györgyi 
Albert-gimnázium csapata (Bukvai Istvánné); Petruska Anett és Szu-
da Judit, Szlovák gimnázium (Ocsovszki Ildikó). 
• Hevesy György országos kémiaverseny megyei döntője 

A 7. osztályosok versenyében 32, a 8. osztályosokéban 22 ta
nuló vett részt. A legeredményesebb versenyzők a következők vol
tak (zárójelben a felkészítő tanár neve): 7. osztály - 1. Kovács Or
solya, Petőfi utcai iskola (Ralik Krisztina); 2. Muszka Tamás, 10-es 
iskola (Seres Jánosné); 3. Takács Donát, Szabó Pál téri iskola (Ke
lemen Zoltánné). 8. osztály - 1. Horváth Dávid, Szabó Pál téri is
kola (Kelemen Zoltánné); 2. Pelle Míra Patrícia, Belvárosi iskola 
(Pick György); 3. Juhász Máté, József Attila-iskola (Rúzsa Klára). 
• Alapfokú művészeti intézmények versenye 

Győrben rendezték meg az alapfokú művészeti intézmények 
képző- és iparművészeti ágának harmadik országos festészetver
senyét. Öt korosztályban több mint 300 pályamunka készült, az 
országos döntőbe korosztályonként 15-20 versenyzőt hívtak be. 
Az Evangélikus gimnáziumból mind a hat pályázó diák bejutott 
az országos döntőbe, ahol a beküldött és helyben készített mun
káikkal a következő eredményeket érték el (zárójelben a felkészí
tő tanár neve): 10-11 évesek - 3. Vadász Gellért (Csobai Elena); 
6. Szabó Kinga (Csobai Elena). 12-13 évesek - 2. Tóth Emese (dr. 
Tóthné Nagy Beatrix); 5. Guba Nikolett (dr. Tóthné Nagy Beatrix). 
14-15 évesek - 1. Oláh Róbert (dr. Tóthné Nagy Beatrix); 4. Ba
lázs Jenő (Csobai Elena). 

• Szakma kiváló tanulója, közismeret 
A Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképző 

Iskola tanulói részt vettek Egerben a szakma kiváló tanulója orszá
gos versenyen. A legeredményesebb tanulók a következők voltak 
(zárójelben a felkészítő tanár neve): Domokos Gábor, 2. helyezés 
és különdíj vasműszaki kereskedő szakmában (Mag Béláné, Boj
tos Edit); Kis Tamás László, 4. helyezés és különdíj vas-műszaki 
kereskedő szakmában (Mag Béláné, Bojtos Edit); Tófn Nóra, 5. he
lyezés és különdíj élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő szakmában 
(Mag Béláné, Sári Erika, Varga Istvánné); Székely András, 13. he
lyezés élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő szakmában (Mag Bélá
né); Sári Erika, Varga Istvánné); Bozsár Nóra, 16. helyezés élemi-
szer- és vegyiáru-kereskedő szakmában (Mag Béláné, Sári Erika, 
Varga Istvánné). A versenyen elért eredmények alapján az iskola 
megkapta a Vándorserleg díjat. 

Pónya Balázs, az iskola tanulója 9. helyezést ért el informatiká
ból az országos szakiskolai közismereti versenyen, felkészítője 
Domokosné Abrudán Anna. 
• Városi mesemondó verseny 

Április első napján a Meseházban rendezték meg a városi me
semondó versenyt. íme az eredmények (zárójelben a felkészítő 
tanár neve): I. korcsoport (1. osztály) - 1. Gergely Rita, Jankay 
Tibor-iskola (Tóth Balázsné); 2. Csík Gábor, Petőfi utcai iskola 
(Szécsi Ferencné) és Gazsó Dóra, Szabó Pál téri iskola (Podani-
né Magát Katalin); 3. Bajusz Bence Zoltán, József Attila-iskola 
(Schroff Károlyné) és Király Mónika, 10-es iskola (Szakálné Bot-
házy Edit). II. korcsoport (2-3. osztály) - 1. Szabó Petra Anna, 
2-es iskola (Bacsa Attiláné); 2. Kiss Nikolett, Szabó Pál téri iskola 
(Csomósné Tanka Ilona) és Lengyel Richárd, 10-es iskola (Petró-
né Várszegi Katalin); 3. Kitic Dragutin, Katolikus iskola (Németh La
josné) és Lenovics Evelin, Erzsébethelyi iskola (Vargáné Ribai Gab
riella). Különdíj: Fabulya Mihály, Erzsébethelyi iskola (Oláhné Me-
dovarszki Judit) és Illés Adrián, Petőfi utcai iskola (Nagy Gyulá-
né). III. korcsoport (4-5. osztály) 1. Szabó Bence, 2-es iskola 
(Poszt Zsófia); 2. Belvon Laura, József Attila-iskola (Vámos Móni
ka); 3. Kacsán Dávid, Erzsébethelyi iskola (Géczi Emiiné). Külön
díj: Bagdi Nóra, Jankay Tibor-iskola (Gátszegi Gabriella) és Néma 
Péter, 10-es iskola (Szabó Éva). 



M O Z I M Ű S O R 

2006. április 6-19. 

Április 6-12-ig 16.45, 20.45, 
április 13-19-ig 21.00 órakor: 

ELEMI ÖSZTÖN 2. © 
(angol-amerikai thriller) PREMIER! 

Április 6-12-ig 15.00,17.00,19.00, 
április 13-19-ig 16.30,19.15, 

csak pénteken, szombaton és április 16-án 22.00 órakor: 
ANYÁM NYAKÁN © 
(szinkronizált amerikai romantikus vígjáték) PREMIER! 

Április 6-19-ig 21.00 órakor: 
TŰZFAL ® 
(amerikai thriller) PREMIER! 

Április 6-12-ig 15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
csak pénteken, szombaton és április 16-án 22.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.00,11.00,13.00 és 14.00, 

április 13-19-ig 14.30,16.15,18.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
JÉGKORSZAK 2. - AZ OLVADÁS • 
(szinkronizált amerikai animációs film) 

Április 6-12-ig 15.00 órakor: 
EGY GÉSA EMLÉKIRATAI © 
(amerikai filmdráma) ART-kártya! 

Április 6-12-ig 18.45, 20.45 
április 13-19-ig 15.00 és 18.30 órakor: 

A SZAVAK TITKOS ÉLETE © 
(spanyol filmdráma) ART-kártya! 

Április 6-12-ig 17.30 és 19.15 órakor: 
BIZONYÍTÁS « 
(amerikai filmdráma) ART-kártya! 

Április 13-19-ig 15.45,17.30 
csak szombaton és vasárnap 10.30 és 14.00 órakor: 
VADKALAND • 
(szinkronizált amerikai animációs film) PREMIER! 

Április 13-19-ig 15.00 és 20.00 órakor: 
RÓZSASZÍN PÁRDUC © 
(szinkronizált amerikai krimi-vígjáték) PREMIER! 

Április 13-19-ig 20.30 órakor: 
NAGYPÁLYÁSOK ® 
(orosz filmdráma) ART-kártya! 

Április 13-19-ig 17.15 és 19.00 órakor: 
TRANSAMERICA ® 
(amerikai dráma-vígjáték) ART-kártya! 

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

9 Korhatár nélkül megtekinthetól 

O t2 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellen ajánlott! 

I' 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Q 18 éven aluliak számára nem ajánlott! 

VÁSÁROLJON MOST, AJÁNDÉKOT KAP! 
• vWl " ^ részes birkagyapjú garnitúra 39 900 Ft 

^ x V j L - 3 részes báránygyapjú garnitúra 49 900 Ft 
- 5 ^ 0 / Cjji) - 3 részes kasmír gyapjú garnitúra ...119 900 Ft 

elektromos ágymelegítő 13 900 Ft 
mágneses lepedő 14 900 Ft 
birkagyapjú derékalj 17 400 Ft 

(*c\ó " N ő i ' , é r f i m e l l é n y 9 6 0 0 R 

^ka'6a'átlyári 
Békéscsaba, Petőfi u. 2. • Telefon: 442-9öP 
A Tesco Áruház üzletsorán • Telefon: 453-943 

n c s c s i icsesi jxozossegi Ha< 
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR 1. • TELEFON/FAX: 456-177 

• A IV. Csak tiszta forrásból... című fotópályázat zsűrizett ké
peiből összeállított tárlat tekinthető meg intézményünk nagy
termében április 14-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

• Április 12-én, szerdán 16.30 órakor a Játékok régen és ma 
című kiállítás megnyitója a közösségi ház tanácskozótermé
ben. Megnyitja Takács Péter igazgató. Ezt követően a Sün 
Balázs című bábjáték előadására, valamint játszóházra kerül 
sor. Közreműködnek: Tóthné Kiss Szilvia és Vida Szűcs Esz
ter óvónők. 

• Húsvéti játszóház - április 15-én, szombaton 9-től 11 órá
ig. Tojásfestés, ismerkedés a húsvéti népszokásokkal. A fog
lalkozást Ujj Éva vezeti. 

• Tai-chi - lassú torna hétfői napokon 17.30-tól 19.30 óráig. 
Nyugdíjastorna - minden kedden 8.15-tól 9.15 óráig. Baba
mama torna - keddenként 10 órai kezdettel. Egészségmeg
őrző torna 40 éven felettieknek - minden kedden és csür-
tötökön 14-15 óráig. Alakformáló torna - minden kedden és 
csütörtökön 18.30-tól 20 óráig. 

• eMagyarország pont - hétköznapokon 15-től 20 óráig - in
ternethasználati lehetőség: 100 Ft/óra. Nyomtatás: 10 Ft/A4 

I C S A B A I ^ — y 

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

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

• Április 6., csütörtök 14 óra: Új utakon Munkácsy nyomában 
- Képpel és szóval Munkácsy-díjas művészeinkről. A Munká
csy Mihály Emlékház sorozatának vendége Bereznai Miklós 

• Április 7., péntek 21 óra: Metál Tavasz 2006 - Underdark-, 
Nasmith-, Dystopia-, Salvus-koncertek. Belépődíj 600 Ft 

• Április 8., szombat 9 óra: A Weöres Sándor gyermekszínját
szó találkozó megyei döntője - a Békés Megyei Művelődési 
Központ ás az Ifjúsági Ház közös rendezvénye 

• Április 21., péntek 21 óra: Fergeteges Kaszinó nyitóbuli 

Csütörtökönként 17 órától Gémklub - társasjáték-találkozó az Ifi
házban. Tikal: a játékosok egy ásatáscsoportot vezetnek, min
denki kincsekre pályázik, de csak egy nyerhet. XIV. Lajos: a já
ték célja minél nagyobb befolyásra szert tenni a Napkirály ud
varában. 
Csütörtökönként 18-20 óráig Improve English Club - célja az an
gol nyelv gyakorlása, egy olyan klub kialakítása, melyben a ta
gok kötöttségek nélkül beszélgethetnek, fejleszthetik szókincsü
ket. Tagdíj nincs, a tagok hozzájárulása aktivitásuk, 
kreativitásuk formájában jelenik meg. 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A Békési 
I N T E R N E T 

mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu
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ZÁLOGHITEL-FOLYÓSÍTÁS 

ÉKSZEREK, 

MŰSZAKI 

CIKKEK 

5600 BÉKÉSCSABA 

Andrássy út 18. 

Tel.: 66/440-310 

23Ü év tapasztalata 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázati úton kívánja értékesíteni 
a tulajdonában lévő 

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

közművesített építési telkeit. 

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

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

987 m 2 területű 
1 117 m 2 területű 

246 m 2 területű 
484 m 2 területű 
618 m 2 területű 
394 m 2 területű 

ingatlanon, 7 
ingatlanon, 8 
ingatlanon, 2 
ingatlanon, 4 
ingatlanon, 3 
ingatlanon, 3 

lakás 
lakás 
lakás 
lakás 
lakás 
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 benyújtásának határideje: 2006. április 26. 
Az elbírálás várható időpontja: legkésőbb 

2006. május 11. 
A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 

Polgármesteri hivatal 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 
földszint 39-40-es iroda 
Telefonszám: 452-252/2401-es mellék 

t o 

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

l i n j e r tVAP kapcsolódj rá! 5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 79-81. 

I n t e r N E T k á r t y a 
Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatási 
Egyéb szolgáltatásaink: domainnév-regisztráció, weboldalkészítés, bérelt 

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

J E L E N T K E Z E S A S Z L O V Á K Ó V O D Á B A 

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégi
um értesíti a kedves szülőket, hogy a 2006/2007-es neve
lési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántar-
tásba vétele az alábbi helyszínen történik: 

Békéscsaba. Jilemnicky u. 1. 
(a kórház mentőbejáratával szemben) 

A jelentkezés ideje: 
2006. május 2. (hétfő) 8.00-18.00 óra 
2006. május 3. (kedd) 8.00-18.00 óra 
2006. május 4. (szerda) 8.00-18.00 óra 

Óvodánk szeretettel várja a szülőket és a gyermekeket, hogy 
megismerkedhessenek intézményünk óvodapedagógusai
val, az óvodában folyó nyelvi programmal, a nevelőmunká
val és körülményeinkkel. 
A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
valamint a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcím
igazolványa szükséges. 
A Szlovák óvoda a férőhelyek függvényében Békéscsaba 
egész területéről várja az óvodába jelentkezőket. 

NYÍLT HÉT: 2006. április 24-28. 

4 * 

BEKES • FLOAT • PLUSZ • KFT 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁROK 
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 

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

Polykarbonát 
Épületlakatos munkák 

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

Hocz és Medvegy %ft. 
Békéscsaba, Kazinczy u. 31 B 

Tel. lax: 442-380 • Módii: 06-30 600-1900 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid időre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Ola jcsere , k isebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi ut Eiffel toronytól Jobbra 50 m-re) 
Teleion: 06-66/430-509, 06-30/2282-447 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30-17.30 óráig 

»Sárga Telefon« 

SZAKMAI TUDAKOZÓ 
(66) 3 2 5 - 7 6 9 

Munkanapokon 8-18 Óráig 

^ AUTOUVEG 
CENTRUM 

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

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

Szélvédő-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

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

447-897 
Békéscsaba, Petőfi u. 4. 

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

http://www.bekesosaba.hu
http://www.nap-szam.hu
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g e r k e z * 

Tesztvezetés 
egész 

ápril isban 
Ankers Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752, 453-770 

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

S T A R T 
rádió RR+G} 

Adástelefon: 324-552 

S T A R T 
rádió RR+G} 

Üzleti telefon: 442-555 S T A R T 
rádió RR+G} 

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

www.startradio.hu 

AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY 

mm§ám 
AHOl NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! 

Sm, t. B, C, D, E KATEGÓRIÁS, VALAMINT 
ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK 
2006. május 2-án, 16 órakor Békéscsabán, a Lázár u. 2. alatt 

(a bútorbolt mellett)! 

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

A T A N D Í J ÉS A V IZSGADÍJ 30%-ÁNAK V ISSZAIGÉNYLÉSE E S E T É N 
ÁRAINK R E N D K Í V Ü L K E D V E Z Ő E K : 

S a (moped) 41 ooo Ft B (személygépkocsi) 74 650 Ft 
Al (motorkerékpár) 48 680 Ft C (tehergépkocsi) 116340 FI 
Ak imoiorkerékpár) 51 060 Ft D (autóbusz) 111 797 Ft 
A (motorkerékpár) 66 250 Ft E (nehézpótkocsi) 62 258 Ft 

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

I V E C O A Z „ É V T E H E R A U T Ó J A " ! 
HA TEHERGÉPKOCSI-TANFOLYAMRA JELENTKEZIK, 

A NEHÉZPÓTKOCSI ELMÉLETI TANFOLYAM INGYENES! 

MI MINDANNYIAN SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE! 
P O Z S A R J O Z S E F N É 
P O Z S Á R J Ó Z S E F 
B O K O R < ; Y U L A 
D U N A A N D R Á S 
1)1 N \ / S O L T 
F Ö L D ] B É L A 
G Y U L A V Á R I P Á L 
Ifj. G Y U L A V Á R I P Á L 
K R I Z S Á N J Á N O S 
M A L A T Y I N S Z K I G Y Ö N G Y I 
P Á L I S T V Á N 
P O Z S Á R ZSOLT 
S Z A B Ó K R I S Z T I Á N 
V A R G A L A J O S 
Z O L N A I S Á N D O R 
I I III R I S T V Á N 
G Á L J Ó Z S E F 
U H R I N R Ó B E R T 
M A G U R A I S T V Á N 

ügyvezető igazgató 20/912-7057 
iskolavezető, K R E S Z 20/364-8797 
Volkswagen Polo 20/464-7564 
Seat Ihi/n 70/942-6142 
Volkswagen Polo 30/279-5490 
Volkswagen Polo 20/805-3717 
Nivvin Almera 30/475-8303 
Opel Astra 30/218-8975 
Volkswagen Polo 20/920-6548 
Suzuki Swifl 20/322-4908 
Citroen Xsara 30/374-9331 
Peugeot 206 20/519-8399 
Audi 80 20/382-3706 
FIAT Punto 30/245-9730 
Seal ( ordoba 70/542-9869 
Elmélet (szerk. ism.) 20/448-9712 
Iveco (tehergépkocsi) 30/653-6280 
Iveco (tehergépkocsi) 20/574-8626 
Ikarus 256 (autóbusz) 20/955-1000 

ÜKÉV-i-cgisztrácins szám: 04-0096-04 • Akkreditálios lajstromszám: 0462 
Progrnmakkreditációs szám: PLH-245 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

i AT LAN m 
• A Lencsési út 36. alatt I. eme

leti, egyedi gázos, 3 szobás la
kás piacképes áron eladó. Te
lefon: 06-30/4564-092. 

• Békéscsabai , belvárosi, máso
dik emeleti, egyszobás, egyedis 
lakás e ladó. Érdeklődni: 06-30/ 
389-6948. 

• A Kaz inczy- lakóte lepen e ladó 
III. emeleti, felújított, téglablok
kos , egyedi központi fútéses, 
56 m 2 - e s erkélyes lakás, és az 
Almáskertekben 220 négyszö
göl zártkert (kőház, víz. villany 
van). Telefon: 635-061, 06-20/ 
230-5078, 06-20/259-5118. 

• Békéscsabán, a II. és a VI. ke
rületben e ladó ingatlant kere
sek . Telefon: 06-20/448-6808. 

• A Bartókon IX. emeleti, f r issen 
felújított, 2 szobás, erkélyes la
kás sürgősen eladó. Irányár: 6,6 
millió Ft. Telefon: 06-70/508-8567 
vagy 447-768. 

• Békéscsabán , a Békési útról 
nyíló Veres u. 1. alatti, régi pa
rasztház e ladó. Irányár: 7,2 M 
Ft. Tel.: 06-30/262-5400, 06-70/ 
451-4425. 

• A Lencsésin III. emeleti , tégla
blokkos, 50 m' -es . másfél s z o 
bás és 56 m 2 - e s , ké tszobás , 
összenyitott lakás eladó külön-
külön is . Tel.: 06-30/637-4825. 

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

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

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

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

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

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

• Szobafestés, mázolás, tapétá
zás. Telefon: 06-20/432-6098. 

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

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

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

• Homlokzatok hőszigete lése, 
egyéb nemesvakolat készítése. 
Telefon: 06-30/508-6713. 

• Szakdolgozatok kötését soron 
kívül vállalom. Telefon: 447-501, 
06-70/217-0312. 

• Csempézés t , h idegburkolást 
vállalok. Sipos Mihály, telefon: 
06-30/273-3191. 

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

• Kézipermetezők javítása. Tele
fon: 06-30/308-9385. 

• Szakdolgozatok kötését válla
lom. Telefon: 06-70/217-0312, 
447-501. 

• Bőrkabátok, bórdzsekik , far
mer- és szövetruházat festését, 
bélelését, alakítását, javítását, 
cipzárcserét vállalok. Cím: Bé
késcsaba, Ihász u. 6. fszt. Tele
fon: 451-152. 

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

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

• Színes tévé, videó javítása, an
tennaszerelés. Tel.: 06-70/279-
6271, 06-70/202-2025, 630-342. 

• Automata és egyéb mosógépek 
javí tása. Tel.: 06-30/304-4622, 
454-561. 

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

• Alsó tagozatosak korrepetálá
s a . Telefon: 06-20/542-0133. 

• Angolnyelv-oktatás, korrepetá
lás. Telefon: 436-772. 

• Angol nyelvórák. Tel.: 323-347. 
• Német nyelvből oktatás, korre

petálás. Tel.: 06-20/563-3964. 

INKA 
• Ingatlanközvetítő m a g a s kere

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

• Psz ichopedagógia s z a k o s 
gyógypedagógus és/vagy pszi
chológus végzettségű munka
társat keres az Esély Pedagó
giai Központ a Nevelési Tanács
adójába . Munkába állás: azon
nal. Érdeklődés, jelentkezés az 
intézmény igazgatójánál: Duray 
Miklósné, 5600 Békéscsaba, 
Vandháti út 3. Telefon: 328-064 
vagy 06-30/475-0931. 

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

• Kínai selyemakácok eladók. 
Telefon: 06-30/308-9385 

• Erdélyi b u s z o s kirándu
lásunk s z a b a d helyei
re je lentkezőket vá
runk. Tel.: 06-70/ 
334-0841. 
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TAVASZI FESZTIVÁL 

Ránki Dezső Schubert-estje 
Schubert alkotó zsenije még most, mintegy két évszázad el

teltével sem került az őt megillető helyre. Dalköltészetének líráját 
ugyan nagyra értékelik, dallaminvenciójának mérhetetlen gaz
dagságát elismerik, de a teljes opust még mindig körbelengi egy 
kissé cukros víz ízű, langyos levegő. 

24 zongoraszonátájából hármat tűzött műsorára Ránki Dezső 
zongoraművész azon a Vigadó-beli előadóestjén, mely kétségte
lenül a békéscsabai Tavaszi Fesztivál egyik legrangosabb zenei 
eseményének ígérkezett. 

Ránki zseniális pianista. Akár lemezen hallgatjuk, vagy a Ze
neakadémián, akár itt Békéscsabán: egyformán tökéletes. Igé
nyessége önmagával szemben, alázata az előadott zenemű, tisz
telete a közönség iránt nem helyhez kötött. Schubert szonátái
nak tolmácsolásában nyoma sem volt a tetszetős koncertbravú
roknak. Az előadó nem engedett a szép dallamok csábításának, 
kordában tartotta a hangnemváltozások csapongását. Előadói 
akarata egységbe fogta a helyenként lazább szerkezetű zenei 
szövetet. 

Elmondhatjuk, hogy Schubert lírájának intimitása és Ránki szin
te eszköztelen szuggesztivitása ritka szerencsés egymásra ta
lálás. Eredménye: a legmagasabb szintű intellektuális élmény. 

A hangverseny végén úgy ünnepelte a közönség az előadót, 
hogy tudta, ráadást nem várhat. Ezt az élményt már nem lehet 
fokozni! 

FARKAS PAL 

Hangversenyek a Bartókban 

Csalog Gábor zongoraművész koncertezik április 6-án, csü
törtökön 18 órától a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola 
Bartók Termében. Előadásában Mozart- és Beethoven-műveket 
hallgathatnak meg az érdeklődők. 

Fejérvári Zoltán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallga
tója ad zongorahangversenyt április 11-én, kedden 18.30 órakor 
a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola Bartók Kamaratermé
ben. Műsoron Mozart: D-dúr szonáta KV 576; Beethoven: A-dúr 
szonáta Op. 101; Liszt: c-moll transzcendens etűd („Wilde Jagd"); 
Brahms: fisz-moll szonáta Op. 2. A hangverseny ingyenes. 

Zeneiskolások versenye 

• A regionális zeneiskolai hegedűversenyen, Zákányszéken a 
Bartók Béla-zeneiskola növendékei közül a következők értek 
el kiemelkedő eredményt (zárójelben a felkészítő tanár neve): 
az 1. korcsoportban 2. Czinege Lilla (dr. Paral Attiláné); 3. 
Bátkai Mirjam (Újházy Lászlóné). A 2. korcsoportban 2. Ko
vács Csilla (dr. Paral Attiláné). A 3. korcsoportban - 1. Rácz 
Bettina (dr. Paral Attiláné). A 4. korcsoportban 2. Szabó Sára 
(Tóth István). Zongorán kísértek Farkas András és Csontos 
József. Tanári különdíjat kapott dr. Paral Attiláné. 

• Battonyán, a megyei zeneiskolai gitárversenyen az 1. korcso
portban nívódíjat kapott Varga Tamás (Horváth Elek). A 2. 
korcsoportban 3. Varga Rózsa (Varga Zsolt). A 4. korcso
portban 1. Szász Dávid (Varga Zsolt). A Varga Rózsa-Bagdi 
Bence-duó és a Czirok Ildikó-Szász Dávid-duó nívódíjban ré
szesült, felkészítőjük Varga Zsolt. 

• Székesfehérváron az országos operaéneklési ver
senyen középiskolás kategóriában 3. helyezett lett 
Varga Viktor János, felkészítője Szabadiné dr. Bé
kési Magdolna. 
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AMagyar Pszichodráma Egyesü
let április 19. és 23. között Bé

késcsabán, a Tessedik-főiskolán 
tartja nyolcadik kongreszszusát Ön-
Arc-Kép - Pszichodráma a civil tár
sadalomért címmel. A kongresszus 
fő szervezője az egyesület elnökhe
lyettese, dr. Nagy Zsuzsa, a csabai főiskola elméleti és alkalma
zott humántudományi tanszékének vezetője, főiskolai docens, 
kiképző pszichodráma-vezető, akinek kiemelkedő szerepe van 
abban, hogy Békéscsabán és a térségben ma már egyre ismer
tebb a pszichodráma. Dráma, mert megjelenít, kifejez, ábrázol, 
és pszicho(dráma), mert a játék témáját a pszichikum világából 
meríti. A pszichodráma csoportokba járók saját életük történé
seivel foglalkoznak, az ülések középpontjában az emberi konf
liktusok, vágyak, frusztrációk megjelenítése, dramatizálása, el
játszása áll. Az érzelmi átélés, a racionális belátás és a cselek
vés hatásaként olyan meggyőző erejű belátást él át az érintett, 
amely lehetővé teszi magatartásának, hozzáállásának korrigálá
sát. Hatékony terápiás eszköz gyermekeknél és felnőtteknél, de 
az önismeretben, szervezetfejlesztésben és a különböző képzé
sekben is jól alkalmazható. 

Az egyesület, amelynek elnöke Kökény Veronika kiképző pszi-
chodráma-pszichoterapeuta - építve a békéscsabai bázisra - elő
ször rendezi vidéken a kongresszusát, amely iránt főként az or
szág különböző pontjairól érkező pszichiáterek, pszichológusok, 
orvosok, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások, lelké
szek, pszichodráma-vezetők és asszisztensek körében nagy az 
érdeklődés, de neves külföldi szakembereket is várnak. 

(M. E.) 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(Békéscsaba, Szent István tér 7, telefon: 452-252, fax: 523-840) 

i ajánlatot kér MLWLMLwmm 
az alábbi városüzemeltetési feladatok 

műszaki ellenőrzésére: 
• Fás növények gondozása (utcai fasorok, erdők, védett 

fasorok, utcafásítás, eseti faápolás, érintésvédelmi gallyazás) 
• Parkgondozási feladatok a város területén 
• Hősi és működő temetők üzemeltetése 
• Vizes létesítmények üzemeltetése 
• Berendezési tárgyak üzemeltetése 
• Összevont közterület-fenntartási feladatok az V., VII., VIII. 

kerületben (parkgondozás, berendezési tárgyak, köztisztasági 
feladatok, csapadékvíz-elvezető árkok) 

• Köztisztasági feladatok ellátása a város területén 
• Hidak műszaki felügyeletének és fenntartási munkáinak 

ellenőrzése 
• Útpályaburkolatok fenntartási munkái 
• Útpadkák fenntartása 
• Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek 
A versenyeztetés típusa: nyílt eljárás. 
A teljesítés határideje: 

folyamatos 2006. május 1-jétöl 2010. december 31-ig. 
Az ajánlat benyújtásának határideje és helye: 

2006. április 14., 10 óra, városüzemeltetési iroda. 
Az ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni (az ajánlattevő nevének 
feltüntetése nélkül). (A postai úton érkezett ajánlatok esetében a 
feladó feltüntetését nem kell kizáró okként kezelni.) 
Ajánlati kötöttség: a beadási határidőtől számított 20 nap. 
A versenykiírás megtekinthető és átvehető 2006. április 14-ig a vá
rosüzemeltetési irodában (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7, te
lefon: 452-252, fax: 523-840). 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Biztosítékadás: nincs. 




