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ÜLÉSEZETT A KÖZGYÛLÉS

Egyensúly a vitában

Amegszokottól eltérõen (a Békés Me-
gyei Vízmûvek Zrt. aznapi közgyûlé-

se miatt) délután egy órakor kezdõdött
zárt üléssel Békéscsaba közgyûlése, és
csaknem három óra felé a nyilvános ülés.
Egy hosszú, és egy – a Szent István té-
ren áthaladó építõipari gépek és jármû-
vek zenés-táncos felvonulása miatti – rö-
videbb szünet ellenére este hét után mind a tizenhárom napi-
rend tárgyalását befejezte a testület.

2004-ben, az Uniós pályázati körben, egy HEFOP-os pályázaton
nyert 137,5 millió forintot autizmussal élõk számára nappali in-
tézmény létrehozására az AUT-PONT Autista Gyermekekért és
Fiatalokért Alapítvány. A civil szervezet Békéscsaba önkormány-
zatával hozott létre konzorciumot a 154 millió forintot meghala-
dó értékû beruházás megvalósítására. A Kereki sikátor 11. szám
alatt épülõ intézmény tizenöt, háromévesnél idõsebb, autizmus-
sal élõ fiatal nappali ellátása és speciális fejlesztése mellett te-
rápiás lehetõséget is biztosít. Rajtuk kívül még 20-25, idõszako-
san (pár órára, fél napokra) ellátásra jelentkezõ fiatal is az ellá-
tottak közé tartozhat majd.

A kivitelezõ békéscsabai Sebestyén és Társa Kft. a terveknek
megfelelõen halad a munkával, az épület 75 százalékos készült-
sége megengedné a tervezett októberi átadást. Az elmúlt hónap
eseményei azonban komoly fejfájást okoznak az AUT-PONT ve-
zetõinek.

Megrendítõ és elkeserítõ események sora zajlott májusban –
mondja lapunk érdeklõdésére Szántó Tamás, az alapítvány elnö-
ke. A hónap elején a frissen behelyezett ajtókat rongálták meg.
Aztán 16-án szerszámok, eszközök, vasanyagok tûntek el az épü-
letbõl. Május 18-án az üvegtáblákat – a folyosók, irodák, a tanács-
adó helyiség és az ajtók ablakait – rongálta meg valaki, másnap
azonban már ismét csempéket, padlóburkolókat tulajdonítottak
el – összegez Szántó Tamás. Hozzáteszi: az építkezés megkez-
dése óta rendszeresen vittek el tõlük egy-egy vödör sódert, ho-
mokot, amit még éppen tudomásul is vettek – a májusban kelet-
kezett kár azonban a kivitelezõ számításai szerint meghaladja
az egymillió forintot. Nem beszélve az anyagok és eszközök pót-
lásához szükséges idõrõl, ami aztán a beruházás befejezésének
idõpontját is befolyásolhatja.

Felmerült már egyébként, hogy az építkezés helyszínét biz-
tonsági õr, vagy egy kutya õrizze, ám ezek is plusz terhet jelen-
tenének a költségvetésben.

A terület amúgy kamerákkal védett lesz, a biztonsági rendszer
kiépültéig kell valahogyan eljutniuk az AUT-PONT munkatársai-
nak és az érintett szülõknek.

Megrendítõ és elkeserítõ történet
EDDIG EGYMILLIÓ FORINTNYI AZ ALAPÍTVÁNY KÁRA

Tizenöt, háromévesnél idõsebb, autizmussal élõ
fiatal nappali ellátását, speciális fejlesztését és

számukra terápiás lehetõséget biztosít majd a Kere-
ki sikátorban épülõ fogyatékosok nappali intézmé-
nye. Bár a pénz megvan, a kivitelezés is rendben zaj-
lik, sorozatos lopások és rongálások miatt most ve-
szélybe kerülhet a határidõ és a költségek tartása.

Arra a kérdésre, lehet-e tud-
ni, milyen munka folyik a Kere-
ki sikátor 11. szám alatt, az ala-
pítványi elnök elmondja: nagy
táblán informálják errõl az ott
élõket és arra közlekedõket.
Szántó Tamás attól tart legin-
kább, hogy a rongálásoknak és
betöréseknek még nincs vége;
amíg a 390 m²-es épület, a hoz-
zá tartozó terasz, a parkoló és a
Kereki sikátorban folyó közmû-
kiépítések be nem fejezõdnek,
tovább emelkedhet a kár össze-
ge. Pedig az épület pályázati
pénzbõl, tehát véges összegbõl
valósul meg.

Ez egy szülõi szervezõdés, egy lelkes csoport, akik megfele-
lõ pályázati aktivitással szeretnének létrehozni valamit, olyan fia-
talok számára, akik másképpen nem tudnak boldogulni az élet-
ben – mondja Szántó Tamás. – A nevükben is kérem a környé-
ken lakókat, a (feltehetõen) gyermek, vagy fiatal rongálók szü-
leit, hogy odafigyelésükkel segítsék a fogyatékosok nappali in-
tézményének felépítését.

Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
elnöke megjegyzi még, hogy az õ értékítélete szerint lopni min-
denkitõl bûn, ám fogyatékos, kiszolgáltatott emberek megkáro-
sítása különösen elszomorítja. Aztán még annyit tesz hozzá: az
említett és érintett embereknek pedig egyéb jó szórakozást kí-
vánok.

FÁBIÁN TAMÁS



Megmutatja, mikor, ki mehet

Ezüstérmet szerzett a XIII. Karos Forgalomirányító Verseny orszá-
gos döntõjében Püski Krisztina, a Békéscsabai Rendõrkapitány-

ság fõtörzsõrmestere. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság május 23. és 25. között rendezte meg az eseményt Nyír-
egyházán. A népes mezõnyt felvonultató megmérettetésen Békés
megyét Püski Krisztina és Fenesi Attila, a Gyulai Rendõrkapitányság
törzsõrmestere képviselte. Az elméleti és gyakorlati versenyben is
kevés hibával oldották meg a szakmai feladatokat, majd a békéscsa-
bai keresztezõdésekhez képest jóval nagyobb forgalmú, a gyakor-
lati verseny helyszínének kijelölt nyíregyházi csomópontban pedig
jól feltalálták magukat. A páros versenyben éppen csak lecsúsztak
a dobogóról, az egyéniek mezõnyében azonban Püski Krisztina má-
sodik lett. A békéscsabai fõtörzsõrmester 10 éve rendõr, és 5 éve kez-

dett komolyabban foglalkozni a karos forgalomirányítás-
sal. Az országos versenyre Békéscsaba legforgalmasabb
pontjain, többek között a rendõrség épülete elõtti keresz-
tezõdésben készült fel.2

� FOGADÓNAP. Június 8-án
dr. Benedek Mária jegyzõ, júni-
us 15-én dr. Szvercsák Szilvia
aljegyzõ, június 22-én Vantara
Gyula polgármester, június 29-
én Köles István alpolgármester,
július 6-án Hanó Miklós alpolgár-
mester, július 13-án dr. Benedek
Mária jegyzõ tart fogadónapot
a Városházán 8 és 12 óra között.
Vantara Gyula fogadónapjára az
523-801, Köles István fogadó-
napjára az 523-806, dr. Benedek
Mária és dr. Szvercsák Szilvia fo-
gadónapjára az 523-802 telefon-
számon, vagy személyesen a tit-
kárságukon szíveskedjenek elõ-
re bejelentkezni. A következõ fo-
gadónapra szeptember 7-én ke-
rül sor.

� TANÁCSNOKI FOGADÓ-
ÓRA. Dr. Fábián Ágnes tanács-
nok minden hónap elsõ szerdá-
ján tartja fogadó óráját 14.30–
15.30 között a Polgármesteri Hi-
vatal Tanácsnoki szobájában
(Szent István tér 7.) A tanácsnok
asszony a kórház és az alapel-
látás ügyeiben várja a békéscsa-
baiakat.

� UNIÓS SZAKÉRTÕ A VÁ-
ROSBAN. Békéscsaba sikere-
sen pályázott az Európai Bizott-
ság URBACT programjának fel-
hívására, melynek eredménye-
ként Iris Gleichmann, városfej-
lesztõ és tervezõ mérnök, uniós
szakértõ a napokban városunk-
kal ismerkedett. A drezdai szak-
ember a polgármesteri hivatal
munkatársaival, az önkormány-
zat vezetõivel folytatott beszél-
getéseket, s közvetlen tapaszta-
latokat is gyûjtött a békéscsabai
polgárok életérõl. Az URBACT
programnak köszönhetõen Iris
Gleichmann elsõsorban a város-
központ rehabilitációjának terve-
zésében lesz segítségünkre. A
látogatás részleteirõl következõ
lapszámunkban számolunk be.

� HALÁLOS ÁRAMÜTÉS.
Halálos baleset történt május
31-én egy békéscsabai cég te-
lephelyén. A telephelyen egy
üzemcsarnokot építenek, és az
építkezésnél alumínium munka-
állványt használnak. A déli órák-
ban történt balesetben a munka-
állványt két munkás tolta, miköz-
ben az állvány teteje nekiütkö-
zött egy magas feszültségû táv-
vezetéknek. A két férfi áramütést
szenvedett. Egyikük, egy 33 éves
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fiatalember a helyszínen életét
vesztette. A másik férfit válságos
állapotban szállították kórházba.
A baleset körülményeit a Békés-
csabai Rendõrkapitányság a
munkaügyi felügyelõség szak-
embereivel vizsgálja.
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� VÉDETT SZÁLLÁS. Az
Egyensúly Szabadidõ Klub vé-
dett szállása megnyitja kapuit
olyan gyógyult, illetve gyógyu-
lás útján lévõ egyedül élõ férfiak
számára, akik lakhatási és elhe-
lyezkedési problémákkal küzde-
nek. A rászorulók a 06-20/565-
9096 számon érdeklõdhetnek a
lehetõség felõl.

� ALAPÍTÓKAT KERESNEK.
A Békéscsabán 1959-ben meg-
alakult AE klub alapítóit és tag-
jait, illetve megmaradt írásos em-
lékeket, relikviákat keres a közel-
gõ 50 éves évforduló megün-
nepléséhez az Egyensúly Sza-
badidõ Klub. A civil szervezet az
alapító, Zahorán Mátyás család-
jának, hozzátartozóinak, leszár-
mazottainak jelentkezését is vár-
ja. A hívható telefonszám: 06-20/
565-9096.

� PIANO KLUB. Az Egyen-
súly Szabadidõ klub PiaNo klub-
ja a Szarvasi út 32. szám alatt
várja a régi és új klubtagokat. A
klubfoglalkozások felõl érdek-
lõdni a 06-20/565-9677 számon
lehet. A PiaNo Klub június 8-án
17 órakor szabadprogrammal,
beszélgetéssel várja a klubtago-
kat. Június 22-én a ma emberé-
nek is szóló régi bölcsessége-
ket elevenítenek fel.

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Egynapos sebészetre pályázik a kórház
A „PÖRGÕS” OPERÁCIÓK CSÖKKENTHETIK A VÁRÓLISTÁKAT

Aképviselõ-testület frakciói egyöntetûen támogatták
Békéscsabán az egynapos sebészet beindítását.

Ennek megfelelõen a napokban elkészült a finanszíro-
zást célzó pályázat, s amennyiben ez sikeres lesz, már
az idei nyáron elvégezhetik a Réthy Pál Kórházban az
elsõ, ilyen jellegû operációt.

– A város vezetése tartja magát ahhoz az elképzeléshez, hogy min-
den fontos, stratégia jelentõségû ügyben egyeztet a képviselõ-tes-
tület frakcióival, kikéri a pártok véleményét, s kéri együttmûködésü-
ket. Ezen ügyek közé tartozik az egynapos sebészet finanszírozá-
sát célzó pályázat is, mely a békéscsabai Réthy Pál Kórház számá-
ra meghatározó lehet – bocsátotta elõre dr. Ferenczi Attila képvise-
lõ, majd így folytatta: Mint ismeretes a kórházreform kapcsán váro-
sunkban megszûnt a szemészeti fekvõbeteg ellátás, s több osztály
ágyszáma is jelentõsen lecsökkent. Az egynapos sebészet beindí-
tása enyhíthetne ezen a problémán, módot adna szemészeti és más
operációk végrehajtásához.

A frakciók közötti egyeztetõ megbeszélésen a jelenlegi kormány-
pártok békéscsabai önkormányzati képviselõi elmondták véleményü-
ket a pályázattal kapcsolatosan, tanácsokkal is szolgáltak, s ígérvényt
kaptunk tõlük arra vonatkozóan, hogy hathatósan közremûködnek
az ügy érdekében. Örülünk ennek, hiszen az ilyen kimondottan szak-
mai, és nem politikai alapon megközelített témákban, a jövõben is
szeretnénk támogatást kapni a pártok mindegyikétõl.

Dr. Fábián Ágnes tanácsnok arra utalt, hogy nagyon gyors és hat-
hatós munkával kellett összeállítani a pályázatot, hiszen több, fon-
tos szempont csak az utolsó pillanatokban derült ki. Így például nyil-
vánvaló lett, hogy az egynapos sebészeti ellátásra csak olyan intéz-
mény pályázhat, ahol egész osztályok szûntek meg, illetve nagyon
lecsökkent az aktív ágyak száma.

– Ennek okán Békéscsabának elõnye van a pályázaton, hiszen
nálunk megszûntették a szemészeti osztályt. Az egynapos sebészet
keretében olyan egyszerûbb mûtéteket (szemészeti, nõgyógyásza-
ti, ortopédiai, stb.) hajtanának végre, melyek lehetõvé teszik, hogy a
beteg néhány órával az operáció után elhagyhassa a kórházat, s ott-
honban gyógyulhasson tovább. Amennyiben szükséges, egy ágyon,
naponta három beteg is megfordulhat. Egy tíz ágyas részlegen, a
meglévõ eszközökkel, személyzettel mûködhetne az egynapos se-
bészet, jelentõsen csökkentve a jelenlegi hosszú várólistákat. Éven-
te ezer ilyen mûtétet kell majd végrehajtani, de ez Békéscsabán meg-
valósulhat, hiszen a megszûnt szemészeten 690 operáció történt, s
ehhez jönnek még a további szakterületek betegei. A pályázat el-
készült, várjuk a pozitív döntést, s bízunk abban, hogy akár már idén
nyárom beindulhat a Réthy Pál Kórházban az egynapos sebészet –
mondta végezetül dr. Fábián Ágnes.

GAJDÁCS EMESE



Soron kívül mégsem
Rendkívüli közgyûlés összehívását kezdeményezte a szocialista
frakció a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. közgyûlésén követendõ stra-
tégia meghatározására. Az MSZP politikusai úgy vélték, a Vízmûvek
Zrt. május 31-ei közgyûlésén olyan, Békéscsabát is érintõ fajsúlyos
kérdések kerülnek szóba, amelyek esetében szerencsés volna, ha
a városi közgyûlés határozattal megerõsített véleményét tolmácsol-
hatnák azok, akik ott Békéscsabát képviselik. Ezért kezdeményez-
ték a város rendkívüli közgyûlésének összehívását. A szocialista ja-
vaslatról aztán a képviselõcsoportok vezetõi egyeztettek. Találkozó-
jukon az alábbi közös nyilatkozatot fogadták el:

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlését alkotó képviselõcso-
portok vezetõi a tegnapi napon, 2007. május 21-én megbeszélést
tartottak, az MSZP képviselõcsoportja által kezdeményezett rendkívü-
li ülés tárgyában, és közös álláspontjukat az alábbiakban fogalmaz-
ták meg:
A Magyar Szocialista Párt békéscsabai képviselõcsoportja a soron
kívüli közgyûlés összehívására tett kezdeményezését visszavonja, te-
kintettel arra, hogy a képviselõcsoportok vezetõi az általuk a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt. Közgyûlésébe, Igazgatótanácsába, illetve Fel-
ügyelõ Bizottságába delegáltak révén, a kezdeményezésben megfo-
galmazottak szerint, Békéscsaba város érdekeinek mindenkori szem
elõtt tartásával járnak el. A képviselõcsoportok vezetõi megállapod-
tak továbbá abban, hogy a stratégiai jelentõségû ügyekben a jövõ-
ben közös álláspont kialakítása céljából elõzetesen egyeztetnek.

FERENCZI ATTILA, VELKEY GÁBOR, HRABOVSZKI GYÖRGY,
a Fidesz-MPP az SZDSZ az MSZP

képviselõ-csoportjainak vezetõi

nált Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja országos program négy meg-
hirdetett díjából elnyerte a Legkreatívabb program díját – a kiírás
minden kritériumnak megfelelt.
� Két keréken
Elkészült Békéscsaba átfogó kerékpárút-fejlesztésének terve. Az üte-
mezés szerint 2010-ig a Luther utca, Csaba utca, Justh Gyula utca,
Wlassics sétány, Munkácsy utca, Irányi utca, Lepény Pál utca, Med-
nyánszky utca, valamint a Békési út–Szarvasi út, Kétegyházi út, és
a Szabadság tér kerékpárútja épülne meg, de a program a máso-
dik és harmadik ütemmel 2015-ig, illetve utána is folytatódik. A terv
pályázatok alapjául szolgálhat.
� Egyensúly a volt oviban
A múlt évben Kiváló Szociális Munkáért elismerésben részesült
Egyensúly Szabadidõ Klub Egyesület a szenvedélybetegek közös-

ségi ellátásáról gondoskodik Bé-
késcsaba és kistérsége terüle-
tén, múlt év szeptemberétõl pe-
dig a gyógyult szenvedélybete-
gek ellátására védett szállást
(Hétpróba Ház) is mûködtetnek.
Munkájukhoz az Ifjúsági Házban
és a Szarvasi úton bérelnek he-
lyiséget. Idén az egyesület kap-
ta meg a városi jótékonysági bál
bevételét (információink szerint
a remélt összegnek csak egy ré-
sze folyt be, mert a licitálók né-
melyike megfeledkezett arról,
hogy kifizesse azt az alkotást,
amelyre a bálon ajánlatot tett).
A közgyûléstõl azt kérték, hogy
ingyenesen adja használatukba

a Kolozsvári úti volt óvoda épületét. A kérés a nap leghosszabb vi-
táját váltotta ki. Hrabovszki György rákérdezett, volt-e egyeztetés ez
ügyben a körzet lakóival. Herczeg Tamás óva intett az indokolatlan
riogatástól, amely néhány éve a kísérõ nélkül érkezett menekült
gyermekek otthona kapcsán is feleslegesnek bizonyult. Takács Pé-
ter emlékeztetett arra, hogy adtak már át ingatlanokat fontos önkor-
mányzati feladatot ellátó egyesületeknek, amelyeket az egyesüle-
tek pályázati pénzbõl rendbe hoztak. Hosszas vita után végül a Ko-
lozsvári úti volt óvoda épületét a közgyûlés az Egyensúly Szabadidõ
Klub ingyenes használatába adta.

MIKÓCZY ERIKA

� OLLÉ helyett
OLLÉ – Országos Labdarúgópálya-létesítési Programot indított a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség, a porgram keretében országosan közel
300 önkormányzat jelezte igényét 550 pálya megépítésére. A ma-
gánszférával partnerségben megvalósuló programban korszerû, mû-
füves, villanyvilágítással ellátott pályákat építenek különbözõ mére-
tekben; a közgyûlés arról tárgyalt, csatlakozzunk-e a programhoz.
Velkey Gábor szerint sok fiatal
sportol ma Békéscsabán, a fizi-
kumot és személyiséget is fej-
lesztõ tevékenységhez azonban
kevés jó színvonalú pályánk van.
Akár a programhoz csatlakozva,
akár más formában, de szükség
van pályák építésére. Dr. Feren-
czi Attila arról beszélt, hogy a
Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt.
már tapasztalatot szerzett sport-
létesítmények építésében, ezért
nem kellene budapesti irodára
bízni a munkát. A közgyûlés vé-
gül kinyilvánította szándékát,
hogy a Kórház utcai és Besse-
nyei utcai sportlétesítmények-
ben, valamint a fõiskola terüle-
tén épít egy-egy kisméretû (20 x 40 méteres) pályát – évente egyet-
-egyet –, azonban nem az OLLÉ program keretében, hanem a Bé-
késcsaba Vagyonkezelõ Zrt. koordinálásával.
� Lesz vívócsarnok és lelátó
A stadionrekonstrukciós program 535 milliós keretébõl elkészült a
mûanyag borítású atlétikai pálya, a mûfüves labdarúgópálya, meg-
épült a Fû 1 és Fû 3 pálya. Mivel a Magyar Labdarúgó Liga elõírta
az NBI-es csapatoknál a pályavilágítás kiépítést (és akkor még volt
ilyen csapatunk) elkészült a világítás is. Hátra van a vívóterem meg-
építése a sportcsarnoknál, a lelátó megépítése a Kórház utcai sta-
dionban, alatta öltözõkkel, és a teniszpályák rendbetétele. A még
rendelkezésre álló keret 169 millió forint, a tervezett beruházások
azonban 210 millióba kerülnének, ha a lelátó alatti öltözõket és a
teniszpályák rendbehozatalát késõbbre halasztják, akkor is közel
180 millió forint kell. Köles István hangsúlyozta, a határidõ lejárt, a
közgyûlésnek döntenie kell arról, mi valósuljon meg. Fodor János-
né a vívócsarnok mellett érvelt, hogy a világversenyen is jól szere-
pelt sportolók végre méltó körülmények között tarthassák edzései-
ket. Szente Béla felvetette, hogy épüljön meg a vívócsarnok és a
keresztlelátó, a teniszpályákat és az öltözõket pedig bízzák vállalko-
zókra. Velkey Gábor hangsúlyozta, Tóth Károllyal együtt dolgoztak
azért, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól
20 milliós többletforrást kapjon a város a vívócsarnokra, a közgyûlés
elõtt érkezett a hír, hogy megvan a pénz. A közgyûlés döntése alap-
ján a vívócsarnok és a lelátó megépül. Ha a teniszezõk és a vívók
kikerülnek a Kórház utca 4. szám alatti épületbõl, akkor az ingatlant
értékesíteni lehet, a befolyó pénzt további felújításokra fordíthatják.
� Beszámolók, pályázatok
Az önkormányzat, mint a Békéscsaba 1912 Elõre Kft. többségi tu-
lajdonosa megismerte a kft. múlt évi pénzügyi beszámolóját, mely
szerint több mint félmilliós veszteséggel zárták az évet. Hanó Mik-
lós pozitívumként értékelte, hogy a társaság gazdálkodása átlátha-
tóvá vált. Beszámoló készült arról is, hogy az elmúlt egy évben har-
minc pályázatot adott be az önkormányzat (támogatási igény 416
millió forint, saját erõ 141 millió), és további tizenhét pályázat érinti
a 2007-es költségvetést. Az egy év alatt a harmincból tizenhat pá-
lyázaton nyert a város, tizennégyrõl még nem született döntés. A
mostani közgyûlésen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
által kiírt, a gyermek- és fiatalkori bûnözés csökkentésére, az áldo-
zattá válás és a bûnismétlés megelõzésére szolgáló pályázatot adott
be város. Az Unokáink is használni fogják játszótér-örökbefogadói
program – amely a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány által koordi- 3
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– A Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
május 31-én tartott közgyûlése
Csák Gyula urat választotta ve-
zérigazgatóvá. Az új igazgatótól
megfizethetõ, jó ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást, átlátható, okos va-
gyongazdálkodást és a fejlõdést gátló tulajdonosi viszály megszün-
tetését várjuk – mondta Vantara Gyula polgármester a városházán.
A részvénytársaság közgyûlését megelõzõen az MSZP rendkívüli
közgyûlés összehívását kezdeményezte. A polgármester kiemelte,
a három párt egyeztetését követõen a szocialisták a kezdeménye-
zéstõl elálltak, az ügyet lezártnak tekintették. Mivel Tóth Károly a vá-
rosi közgyûlésen ezt megszegte, Vantara Gyula felhívta a figyelmet
arra, hogy a kezdeményezés formai és tartalmi szempontból sem
volt megfelelõ. Soron kívüli közgyûlést kezdeményezhettek volna,
rendkívülire nem volt ok. Az elõterjesztésen nem szerepelt vala-
mennyi aláírás, és határozati javaslatokat fogalmaztak meg indok-
lás nélkül. Azt akarták, hogy a polgármester békéscsabai illetõsé-
gû igazgatójelöltre tegyen javaslatot, Vantara Gyula hangsúlyozta,
ez sérti az esélyegyenlõséget, a részvényesi egyenlõség elvét. Ha-
tározati javaslatukban szerepel, hogy a társaság változatlan feltéte-
lek mellett mûködtesse az Árpád fürdõt, azonban a polgármester
szerint nincs írott szerzõdés erre vonatkozóan, tehát nincs mihez
tartani magukat. A zrt. által végzett közmûfejlesztéseket illetõen az
MSZP olvasatában Békéscsaba van soron, Vantara Gyula viszont
arról beszélt, hogy nincs rangsor, nincs elõzetes megállapodás,
tárgyalásokról az ivóvízvezeték pályázathoz való hozzájárulás és a
szennyvízfejlesztési hozzájárulás kapcsán lehet beszélni. Amint meg-
ismerkedett a körülményekkel, a város vezetése egyeztetést tervez
az új vezérigazgatóval, és korrekt, megnyugtató megoldásokat sze-
retnének találni a közös ügyekben.

Vantara Gyula beszélt arról, hogy eddig kevés volt a befejezett
kerékpárút a városban, a legutóbbi közgyûlés három ütemre bon-
tott tervet fogadott el, amely a továbbiakban nemzeti és uniós pá-
lyázatok alapjául szolgálhat, és összefüggõ kerékpárút-hálózat épí-
tésérõl szól. Örömmel nyugtázta, hogy az egyházi alap elosztá-
sánál konszenzus volt az egyházak között és a képviselõ-testület-
ben is.

� � �

– A közgyûlés áttekintette az elmúlt egy év pályázatait. Hogy igaz-
ságos legyen a mérleg, összehasonlítottuk, 2006 és 2007 elsõ öt
hónapjában pályázatok révén mennyi külsõ forrás érkezett a város-
ba. Tavaly ez az összeg 187 millió forint volt, idén alig több mint 11
millió, a közgyûlésen bejelentettel együtt 31 millió – mondta Baji La-
jos, az MSZP városi elnöke. A képviselõ szerint nagyjából ugyan-
annyi pályázati ablak állt nyitva múlt évben is, mint most. A 2007–
2013-as költségvetés kapcsán a lehetõségek bõvültek, jó célkitûzé-
sek, jól elõkészített projektek kellenek, amelyekkel a megnyíló pá-
lyázatokra gyorsan lehet reagálni. Úgy vélte, a mérhetetlen hivata-
li átszervezés ennek az ügynek sem tesz jót. Ehhez kapcsolódva
megjegyezte, a hivatal új munkatársait, osztályvezetõit senki sem
mutatta be, az átszervezés után nem kapták meg a távozók és újon-
nan érkezettek névsorát, nem tudni, a jelenlegi felállásban milyen
üggyel, kihez fordulhatnak.

– A város 38 százalékban tulajdonosa a Vízmûvek Zrt.-nek, a má-
sodik legnagyobb tulajdoni hányad 10 százalék. Meghívom egy sör-
re azt, aki Békés megyében mond még egy esetet, amikor a leg-
nagyobb tulajdoni hányad birtokosa lemondott a vezetõjelölt állítá-
sának jogáról – folytatta Tóth Károly. A képviselõ szerint a Vízmû-
vek Zrt.-ben született döntésnek a város szempontjából több mint
600 milliós tétje van, a várt 400 milliós közmûfejlesztés, valamint az
Árpád fürdõ átvételének kényszere révén, ami évi 60-70 milliót je-
lenthet. Mint mondta, múlt év novemberében a polgármester meg-
kapta a zrt. vezérigazgatójának szándéknyilatkozatát, el kellett vol-
na dönteni, mit akar megépíteni a város a pénzbõl, de válasz nem
érkezett. Miklós Attila, az MSZP városi alelnöke aránytalanul soknak
tartotta az Életfa Nyugdíjasház megemelt térítési díját, amely havi
szinten június 1-jétõl 76 460 forint a korábbi 58 500 helyett. Mint
mondta, a díjat a törvényre hivatkozva emelik, azonban az önkor-
mányzatnak lehetõsége lenne arra, hogy méltányosságból mérsé-

kelje azt. A képviselõk örömmel vették, hogy bár a bi-
zottságban a fideszesek többsége nem szavazta meg a
többfunkciós vívócsarnok megépítését, a közgyûlésen
mégis az építés mellett döntöttek.

– Február 6-án a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület közgyûlése
elnökké választotta Vantara Gyu-
la polgármestert, engem pedig az

egyesület tiszteletbeli elnökévé tett. A bíróságnál ezt a mai napig
nem sikerült bejegyeztetniük, így a hivatalos iratokat én írtam alá,
a felelõsség engem terhelt. Eközben a pályázati munkát szervezõ,
és a folyamatban lévõ többszázmilliós projekt kapcsán kiváló szak-
mai kapcsolatokat kialakító munkatársak foglalkoztatása a polgár-
mesteri hivatalban megszûnt. Tiszteletben tartva a többségi szava-
zók szándékát, június 1-jétõl az idevonatkozó hivatalos iratokat nem
írom alá. Büszke vagyok arra, hogy kezdeményezõje és alapítója le-
hettem a Natúrpark egyesületnek, eredményes munkát kívánok az
új elnöknek – mondta Pap János az SZDSZ tájékoztatóján. A kép-
viselõ megemlítette azt is, számára meglepetést okozott, hogy két
hónapi munka után a jegyzõ asszony bérét jelentõsen megemelte
a közgyûlés, ennyi idõ alatt ugyanis nem derült ki egyértelmûen,
mi az a zsenialitás, amely ezt indokolta.

Velkey Gábor, az SZDSZ városi elnöke hangsúlyozta, Békéscsa-
bán az ifjúság nevelése szempontjából nagy jelentõsége van a sza-
badtéri sportlétesítményeknek. – Szívesen csatlakoztunk volna az
OLLÉ – Országos Labdarúgópálya-létesítési Programhoz, de láttuk,
hogy a városvezetés bizonytalan, nem mer dönteni, ezért tudomá-
sul vettük, hogy lassúbb ütemben ugyan, de megépül három kisebb
méretû pálya – folytatta a képviselõ. Kiemelte, hogy a stadionre-
konstrukciós program folytatásával, annak tartalmi elemeivel kap-
csolatban széles konszenzus volt a testületben. Mint mondta, Tóth
Károllyal együtt elérték, hogy a rendelkezésre álló 169 millióhoz az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium további 20 millió
forintot adjon. Megépülhet a vívóterem, amely az extrémsport-pá-
lya használóinak vizesblokkot biztosít, és elkészülhet a keresztlelá-
tó, amely alatt magántõke bevonásával teniszöltözõk kialakítására
is lehetõség nyílik. Velkey Gábor szerint az oktatásban végrehajtott
összevonások áttekintésébõl kiderült, hogy a gyermekszám csök-
kenését lekövetõ változások pénzügyi és szakmai szempontból is
indokoltak voltak. Megjegyezte, reméli, nem folytatódnak az utóbbi
idõszakban tapasztalt, önmagáért és a vezetõ személyéhez kötõ-
dõen végrehajtott átszervezések.

� � �

A Fidesz tájékoztatóján Hanó Miklós alpolgármester és dr. Ferenczi
Attila elmondta, törvény szerint a szociális ellátások intézményi térí-
tési díját úgy kell kiszámolni, hogy a szolgáltatás önköltségébõl le-
vonjuk a normatív állami támogatást. Az Életfa Nyugdíjasház ese-
tében 2006-ban éves szinten az egy fõre esõ normatív támogatás
655 382 forint volt, 2007-ben már csak 529 200 forint. Hangsúlyoz-
ták, a szociálisan érzéketlen állam lépései kapcsán volt kénytelen a
térítési díjat megemelni az önkormányzat. Vitát váltott ki a jaminai
volt óvodában letelepülni szándékozó Egyensúly Szabadidõ Klub
ügye. Véleményük szerint a Békési úton és a Kazinczy-lakótelepen
jól mûködik a hasonló módon megvalósult ellátás, most a Jaminá-
ban élõ szenvedélybetegek is lehetõséget kapnak arra, hogy tár-
sadalomba való visszavezetésüket, gyógyulásukat a lakhelyükhöz
közel segítsék. Az ügy kapcsán szóba került a jaminai közösségi
tér létrehozása, úgy vélték, ezt már régen meg kellett volna építeni,
azon vannak, hogy sikerüljön. – Úgy tûnik, számos ügyben több év
tehetetlenkedését egyes képviselõk rajtunk akarják számon kérni –
fogalmazott dr. Ferenczi Attila. A képviselõk hangsúlyozták, fontos-
nak tartják a többfunkciós vívócsarnok megépítését függetlenül at-
tól, hogy megérkezik-e a minisztériumtól a beígért húszmilliós támo-
gatás. A kisebb labdarúgópályák létrehozásában akkor látnak ga-
ranciát, ha a Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. koordinálja az elõkészí-
tést és a munkát, nem egy országos programiroda. A tenisz szerin-
tük vállalkozásba adható, így magánbefektetõvel az öltözõk is meg-
épülhetnének. Két éve, egy program keretében az önkormányzat
minden útfelújításra fordított egy forintjához még egyet tett hozzá
az állam. Idén késve jelent meg a hasonló program, ráadásul most
nyolcvan százalékban az önkormányzatnak kell vállalnia a költsége-
ket. Tekintettel az utak állapotára, a város a duplájára emelte a jö-
võben erre szánható keretet. – A lakossági fórumokon a város pol-
gárai minden alkalommal szóba hozzák a járdák rossz állapotát, és
más jogos igény is felmerül. Kérésük számunkra fontos, a jövõ évi
költségvetésbe a lehetõségekhez mérten beépítjük az ezekre szol-
gáló fedezetet – mondta Hanó Miklós alpolgármester.        M. E.4
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Takács Péter tanító, népmûvelõ, történelem szakos tanár, 16 éve
a Lencsési Közösségi Ház igazgatója. Az MDF helyi szerveze-

tének alapító tagja, 1994 óta önkormányzati képviselõ, négy évig
tanácsnokként, nyolc évig bizottsági elnökként dolgozott, jelen-
leg a közmûvelõdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság, valamint
a Lencsési részönkormányzat tagja. Miklós Attila négy évig az
oktatási bizottság kültagjaként tevékenykedett, 2002-ben a Len-
csési-lakótelep egyik egyéni képviselõjeként, 2006-ban listáról ke-
rült a képviselõ-testületbe. Az MSZP városi szervezetének alelnö-
ke, a városgazdálkodási, környezetvédelmi, mezõgazdasági bi-
zottság és szintén a Lencsési részönkormányzat tagja.

– Hogyan érintette önöket az õsszel bekövetkezett változás?
M. A.: – Ezer okot lehetne felsorolni, hogy októberben miért a

Fidesz gyõzött. A választókerületben, ahol négy évig egyéni kép-
viselõ voltam, egész egyszerûen az emberek többsége úgy gon-
dolta, hogy a Fidesz jelöltjére voksol. Sorolhatnám, hogy az elõ-
zõ ciklusban megtörtént a teljes akadálymentesítés, megépült a
fecskeház, útfelújításokra került sor – az emberek úgy érezték,
hogy ezekkel jogos igényük teljesült, most mást, többet szeretné-
nek. A demokrácia így mûködik.

T. P.: – A Lencsési Közösségi Ház igazgatójaként mindig arra
törekedtem, hogy jó kapcsolatot alakítsak ki a körzet mindkét kép-
viselõjével, ezzel úgy gondolom, a továbbiakban sem lesz prob-
léma. Többségük rendszeresen támogatta képviselõi alapjából a
ház programjait, csoportjait, látogatták rendezvényeinket, Miklós
Attila is gyakran volt nálunk. Egy belügyminisztériumi pályázaton
15 millió forintot nyertünk, ennek révén bõvült ismét egy helyiség-
gel a közösségi ház, és ennek révén jött létre a Lencsési részön-
kormányzat, amely minõségi elõrelépést jelenthet a lakótelep fej-
lesztése szempontjából.

M. A.: – A részönkormányzat akkor tud jól mûködni, ha meg-
töltjük tartalommal, ez pedig rajtunk múlik. Csak támogatni tudom
más részönkormányzatok létrejöttét is, amennyiben erre forrást
tudnak szerezni.

– Gyakran felmerül, hogy Békéscsabát vonzóbbá kell tenni úgy
a befektetõk, mint a turisták számára. Hogyan lehet növelni a vá-
ros vonzerejét?

T. P.: – A turizmus a világon az egyik legjövedelmezõbb ága-
zattá nõtte ki magát. A városnak van érvényes turizmusfejlesztési
koncepciója, elsõ lépésben ezt kellene aktualizálni. Jelenleg egyet-
len olyan nagyrendezvényünk van, a kolbászfesztivál, amely turis-
ták tömegeit vonzza, ez lehet a további fejlõdés egyik alappillére.
A Natúrpark és a Széchenyi ligetben megépülõ, a Körösök-völ-
gye élõvilágát is bemutató látogató központ képezheti a második
alappillért, a harmadik a jaminai bányatavak hasznosítása lehet.
A pósteleki parkerdõ szintén olyan lehetõségeket rejt magában,
amelyek kiaknázásra várnak. Ahhoz, hogy többen legyenek kíván-
csiak ránk, és hosszabb idõt töltsenek Békéscsabán, több ezek-
hez hasonló programra van szükség.

M. A.: – Teljesen egyetértünk abban, hogy több turisztikai att-
rakció kell. A mostani városvezetéstõl jelszavak szintjén sokat hal-
lunk arról, hogy Békéscsabát fesztiválvárossá, turisztikai célpont-
tá kell tenni. A gazdaságfejlesztési programban megemlítették a
turizmust, mint fejlesztendõ területet, a városfejlesztési bizottság
azonban még egyáltalán nem tárgyalt erre vonatkozó konkrét anya-
got. Lehet azt mondani, hogy a térség elmaradott, de lehet úgy is
fogalmazni, hogy nagy fejlesztési potenciállal rendelkezünk még.
A bányatavaknál sikeres pályázat esetén uniós támogatással hor-
gászfalu épülhet, és megtörténhet az extrém vízi sportok megho-
nosítása. A kolbászfesztivál fejlõdésének biztosítása egyértelmû
városi érdek, fontos lenne, hogy a „kolbászkultúra” az év minden
napján elérhetõ legyen Csabán, egy kolbásztanya, kemping és
szabadidõpark vagy egy kolbászutca kialakításával. Jelentõs le-
maradásunk van a konferenciaturizmus terén, a Ruhaipari június-
ban kiürülõ épülete szinte adja magát erre a célra. A volt ifjúsági

táborral több ötlet ellenére sem tudott mit kezdeni az önkormány-
zat, egy befektetõvel azon a területen is születhet újabb turisztikai
látványosság. A turizmus fontos terület, de törõdnünk kell a gaz-
daság egészével. Kiemelt jelentõségû, hogy a 44-es út gyorsfor-
galmi úttá épüljön, ennek érdekében össze kell fognia a városnak
és az országgyûlési képviselõknek. Az elmúlt négy évben megkez-
dett fejlesztéseknek folytatódniuk kell, fáj, hogy ezen a téren nem
tapasztaltam új lépéseket a jelenlegi vezetéstõl. Remélem, ez csak
a rákészülés idõszakát jelenti, amelyet majd nagy ugrás követ.

– Miben látják a városfejlesztés egyéb lehetõségeit?
T. P.: – Tény, hogy a város gazdaságfejlesztési programját el-

fogadta a testület, ebben több pozitív elem lelhetõ fel, egyik a tu-
rizmus fejlesztése. Másik pozitív elemnek tartom a városmarketing
fejlesztését. Úgy gondolom, Békéscsabát minden létezõ szinten
és minden lehetséges fórumon ki kell ajánlani elsõsorban olyan
beruházóknak, akik munkahelyeket teremtenek, hiszen a munka-
nélküliek száma eléri a háromezret. Fontos a befektetés ösztön-
zése, ennek is köszönhetõ, hogy a Budapest Bank bankmûvele-
ti központja nálunk lehet, és ha már teljes kapacitással mûködik,
több mint ötszáz embernek ad majd munkát. A versenyképes mun-
kaerõ-kínálat megalapozása és az infrastrukturális feltételek meg-
teremtése jobb környezetet teremthet a befektetetõk számára. A
gazdasági programban szerepel az ipari park fejlesztésének le-
hetõsége és a bezárt élelmiszer-ipari üzemek újraindítása, utób-
binál a baromfifeldolgozó az „állatorvosi ló” esete. Több közgyû-
lésen szorgalmaztam, hogy a város tudatos fejlesztéséhez aktua-
lizáljuk a városfejlesztési koncepciót, és négy vagy nyolc évre ha-
tározzuk meg a prioritásokat, úgy tûnik ebben az évben erre is sor
kerül. A városfejlesztésre vonatkozó elképzelések egyébként nagy-
jából fedik az MDF 12 pontos helyi választási programját.

M. A.: – A fejlesztésekhez uniós források kellenek, ezért cél-
szerû az Európai Unió költségvetéséhez igazodva a 2007–2013-
as idõszakra tervezni. Ehhez jó alapot nyújt a szocialista frakció
által benyújtott Európa Terv, amely számba veszi, hogy milyen le-
hetõségekkel bír a város, és milyen stratégiai fejlesztések elõtt áll.
A mostani gazdaságfejlesztési koncepció a legtöbb ponton egye-
zik az ebben foglaltakkal. Az oktatás szerepe jelentõs, a városnak
a lehetõségeihez mérten segítenie kell a fõiskolai képzést. A Tér-
ségi Integrált Szakképzõ Központ beindítása a munkaerõpiac igé-
nyeihez igazodva biztosíthatja a szakképzett munkaerõt az itt lévõ
és a betelepülõ cégeknek. Kitörési pont lehet a most zajló vasút-
fejlesztés, és nagy fantáziát látok az elindítandó északi ipartelep-
ben és logisztikai központban. A hulladékgazdálkodásban rejlõ le-
hetõségek kiaknázása a Biopolisz programon keresztül szintén a
város fejlõdését szolgálhatja.

T. P.: – Az Európai Tervet annak idején egyetlen szakbizottság
sem tárgyalta, nem fogadtam el, de ez nem azt jelenti, hogy eb-
bõl a hasznos elemeket ne lehetne beépíteni a koncepcióba. Fon-
tos lenne, hogy párthovatartozásra való tekintet nélkül, összehan-
goltan dolgozzanak mindazok, aki pozícióban vannak, és akár a
Parlamentben, akár más fórumon tehetnek azért, hogy
Békéscsaba minél sikeresebben szerepeljen a pályáza-
tokon, és minél sikeresebb város legyen.
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EGY ASZTALNÁL...

Békéscsaba vonzerejérõl



Május 21-én dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter II. osztályú
Honvédelemért kitüntetõ címet adományozott dr. Szvercsák Szil-

via aljegyzõnek. A kitüntetéssel járó érmet és oklevelet Budapesten
a Stefánia-palotában Iváncsik Imrétõl, a tárca államtitkárától vette át
az aljegyzõ asszony.

A Honvédelmi Minisztérium évente egy alkalommal, a honvédelem
napján díjazza azoknak a katonáknak és civileknek a munkáját, akik
a honvédelem ügye érdekében huzamosabb idõn át kiemelkedõen
tevékenykedtek. A kitüntetõ cím különbözõ fokozatait idén nyolcvan-
kilencen kapták meg az országban, köztük dr. Szvercsák Szilvia, akit
a díjra a Magyar Tartalékosok Országos Szövetségének alelnöke, Bor-
bíró Zoltán terjesztett fel.

– Ha honvédelemrõl van szó, katonákra gondolunk. Ön korábban
a közigazgatási osztályt vezette, most aljegyzõ, milyen szerepe van a
honvédelem terén?

– Az állampolgárok többsége nem is gondolná, hogy a polgármes-
teri hivatal a hétköznapi ügyek intézésén kívül mennyi mindennel fog-

lalkozik, pedig fontos biztonsági feladataink is vannak. A
honvédelem, a katasztrófa-elhárítás, a terrorveszély ke-
zelése, az elemi csapások következményeinek megelõ-
zése, felszámolása tervezési és szervezési munkával jár.6

Kitüntették dr. Szvercsák Szilviát

Békéscsaba, június 21. – július 8.

� Június 21., csütörtök
18.00 óra: VII. Csabai Szalon – Békéscsabai képzõmûvészek kiállí-
tásának megnyitója a Csabai Ifiház Art Caffé-jában. A kiállítás meg-
tekinthetõ június 21. és augusztus 15. között. 20.45 óra: A Városhá-
zi Esték 2007 hivatalos megnyitója a Városháza udvarán. 20.50 óra:
Hot Jazz Band swingkoncert. Közremûködik: Bolba Éva. Ingyenes!
� Június 22., péntek
20.30 óra: A Márvány Fotómûhely kiállításának megnyitója a Város-
háza udvarán. A kiállítás július 9-ig tekinthetõ meg. 20.45 óra: Fel-
kai Eszter jutalomjátéka – Robert Thomas: A hölgy fecseg és nyo-
moz. Bûnügyi bohózat két részben a Békés Megyei Jókai Színház
elõadásában. Fõbb szerepekben: Felkai Eszter Jászai-díjas, Hodu
József, Csomós Lajos, Komáromi Anett, Kara Tünde, Tege Antal,
Paczuk Gabi, Ács Tibor. Belépõdíj: 1400 Ft, 1100 Ft, 800 Ft, vagy
nyerhetõ a Békés Megyei Hírlap nyereményjátékán.
� Június 23., szombat és 24., vasárnap
20.45 óra: Mary Chase: Barátom, Harvey! Vígjáték 3 felvonásban
a Budaörsi Játékszín elõadásában. Fõbb szerepekben: Koltai Ró-
bert, Bánsági Ildikó, Trokán Péter, Urbán Andrea. Belépõdíj: 2000
Ft, 1700 Ft, 1300 Ft. (Esõnap: június 25., hétfõ)
� Június 23., szombat
18.30 óra: A békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör, a Fil-
harmónia Kelet-Magyarország Kht. Békés megyei irodája és a Város-
házi Esték közös szervezésében Kodály Zoltán születésének 125. év-
fordulója alkalmából a Nemzeti Énekkar díszhangversenye. Vezé-
nyel: Antal Mátyás karigazgató. Belépõdíj: 800 Ft. Helyszín a békés-
csabai evangélikus nagytemplom.
� Június 27., szerda
20.45 óra: Békés Est-party – A világhírû Kiscsillag zenekar elsõ bé-
késcsabai koncertje. Tagok: Lovasi András gitár, ének; Ózdi Rezsõ
basszusgitár; Bräutigam Gábor dob; Leskovics Gábor gitár, vokál.
Elõzenekar a Büntetõ Hadjárat. Ingyenes!
� Június 28., csütörtök
18.00 óra: Varázslatos mesezsák – Új, zenés gyermekmûsor Tücsök
Petivel, Hangya Levivel, Évi tündérrel és Jimmy bohóccal. Ingyenes!

21.30 óra: BMZ+SZR: Séta a Szellemfák között – Mûfaját tekintve
nevezhetjük zenés performance-nak, vetítéssel egybekötött sámán-
technónak. Ingyenes!
� Június 29., péntek
20.45 óra: Szlovák–magyar blues-party. Közremûködik a Peter Lipa
Band (Szlovákia) és a Pribojszki Mátyás Band (Magyarország). Be-
lépõdíj: 1000 Ft (A jegyek nem helyre szólóak, az ülõhelyeket érke-
zési sorrendben lehet elfoglalni.).
� Június 30., szombat
20.45 óra: A Boban Markovic Orkestar és Palya Bea közös koncert-
je. Belépõdíj: 1800 Ft (A jegyek nem helyre szólóak, az ülõhelyeket
érkezési sorrendben lehet elfoglalni.).
� Július 1., vasárnap
20.45 óra: Fábry Sándor önálló estje. Belépõdíj: 1600 Ft (A jegyek
nem helyre szólóak, az ülõhelyeket érkezési sorrendben lehet elfog-
lalni.).
� Július 4., szerda
18.00 óra: Bábika Játszóház (bábszínház, kézmûves foglalkozás).
Ingyenes!
� Július 5., csütörtök
20.45 óra: Álom egy álomba rejtve – musicalösszeállítás a Duma’s
Színház elõadásában. Belépõdíj: 1200 Ft, 1000 Ft, 800 Ft.
� Július 6., péntek
20.45 óra: Bernard J. Taylor: Sok hûhó (musical). William Shake-
speare világhírû mûve alapján készült film ihlette az ohio-i szerzõt a
musical elkészítésére. A bemutatót olyan világsztárok játszották, mint
Peter Carrie és Claire Moore. Európában elõször a Benkõ Gyula Szín-
ház mutatja be az elõadást. Kedvesség, báj, cselszövés, intrika és
számos emberi érzelem színesíti a történetet. Néhány név az elõadás
szereplõi közül: Benkõ Péter, Udvarias Anna, Póka Éva, Bardóczy
Attila, Magyar Bálint, Cservenák Vilmos. Az eredeti kort és nyelveze-
tet megõrzõ elõadást Benkõ Péter állította színpadra. Belépõdíj: 2000
Ft, 1700 Ft, 1300 Ft. (Esõnap: július 10., kedd)
� Július 7., szombat és július 8., vasárnap
20.45 óra: Raymond Queneau: Stílusgyakorlat az 501-tõl. Fõbb sze-
repekben: Bán János, Dörner György, Gáspár Sándor. Rendezte: Sa-
lamon Suba László. Belépõdíj: 1800 Ft, 1500 Ft, 1200 Ft. (Esõnap:
július 9., hétfõ)

Jegyárusítás és -rendelés: Ifjúsági Ház – Békéscsaba, Derkovits sor
2. Telefon: 66/449-222; Diáktanya – Békéscsaba, Kinizsi u. 20. Tele-
fon: 66/326-053; Tourinform Iroda – Békéscsaba, Szent István tér 9.
Telefon: 66/441-261

Esõnap nélküli elõadások esõhelyszíne:
Ifjúsági Ház és Általános Társaskör, Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Infó: www.varoshaziestek.hu, info@varoshaziestek.hu
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A lakosság biztonsága érdekében igyekszünk
minden erõt összefogni, jó kapcsolatot ápo-
lunk a különbözõ civil szervezetekkel, például
a Magyar Tartalékosok Szövetségével vagy a
Fegyveres Erõk Nyugállományúak Klubjával
(munkájuk elismeréseként e két szervezetnek
Békéscsaba zászlót adományozott a közgyû-
lés). Segítjük a Magyar Tartalékos Szövetség
helyi szervezetét az általános és középiskolá-
sok körében végzett honvédelmi nevelõ mun-
kájában, a rendkívüli helyzeteket pedig a vé-
delmi bizottság kezeli. Nem szabad elfeled-
keznünk arról sem, hogy egy légtérellenõr-

zést szolgáló NATO lokátor állomás mûködik Békéscsabán. A hon-
védelmet fontos kérdésként kezeli a város vezetése, jó tudni, hogy
én is tehetek valamit ezért. Kitüntetésemben a város ez irányú tevé-
kenységének elismerését látom a minisztérium részérõl.

– Hogyan fogadta az elismerést?
– Nagy meglepetésként ért, de rendkívül jó érzés volt. A Stefánia-

palotában a történelmi zászlók bevonulása után egy mûsor követke-
zett, majd a díjátadások. A katonák közül sokan kaptak elõléptetést, és
itt adták át az arra érdemeseknek a díszfegyvereket is. Az oklevél mel-
lé egy igazán szép kitüntetést kaptam, a tizenhárom éves fiam mérhe-
tetlenül büszke volt rám, amikor hazaértem és megmutattam neki.

(M. E.)

Dr. Szvercsák Szilvia



AJankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában minden év-
ben hagyomány, hogy különbözõ népek kultúráját mûvészeti na-

pok keretében mutatják be, amellyel a komplex nyelvi-irodalmi-mûvé-
szeti nevelés a cél. Ebben az évben a csángó kultúrát, zenét, táncot,
gasztronómiát és nyelvet ismerhették meg a gyerekek és szüleik. A
mûvészeti napok keretében a gyerekek csángó népmesét illusztrál-
tak, eredeti csángómagyar szavakkal íródott szöveget kellett „lefordí-
taniuk” mai magyar nyelvre. A programot játszóház és különféle ma-
gyar nyelvi totók, feladatok is színesítették. A hetet egy gálamûsor zár-
ta, ahol egy moldvai csángó lakodalmast adtak elõ a színjátszók ere-
deti csángó szöveggel és zenével, természetesen népviseletben. A kö-
zönség soraiból is sokan táncra perdültek a jó hangulatú
elõadás végén. A lakodalom után ételkóstolóra került sor,
amit minden évben nagyon várnak a gyerekek. Az idén ku-
koricából készült puliszka és mézes görhe volt a menü. 7

Gyors segítség a rászorulókon
KISTÉRSÉGI FELADATOKAT IS ELLÁT AZ INTÉZMÉNY

Abékéscsabai Egyesített Szociális Intézmény egy kö-
zelmúltban megszületett döntés értelmében immár

kistérségi feladatokat is ellát. Egy másik hír szerint pe-
dig az intézmény tevékenységét a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium a Családbarát munkahely pályázaton
különdíjjal jutalmazta. Ennek kapcsán beszélgettünk
Mészáros Ágnes igazgatóval.

– Tevékenységünk a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátá-
sok egymásra épülõ rendszere. Az alapszolgáltatások közé tartozik az
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres segítségnyújtás,
a támogató szolgálat és a nappali ellátás, mely az idõsek klubjait, il-
letve a szenvedélybetegek nappali intézményét foglalja magában –
mondta el Mészáros Ágnes, amikor az intézmény feladatairól kérdez-
tük, majd így folytatta: A szakosított ellátás körébe tartoznak az átme-
neti elhelyezést nyújtó idõskorúak gondozóházai, ahova olyan embe-
rek kerülhetnek, akiknek ellátását a család valamilyen krízishelyzet mi-
att, ideiglenesen nem tudja vállalni. Ez egy évre szól, mely hosszabbít-
ható, de a cél az, hogy a gondozott visszakerüljön a családba. A tar-

tós bentlakásos elhelyezést nyújtó idõsek otthonaiból négy találha-
tó Békéscsabán. Az Ady Endre utcai otthonban – ahol az intézmény
igazgatósága is található – az általános részleg mellett demens (men-
tális hanyatláson átesett, illetve szenvedélybeteg) részleg is mûködik.
Otthonaink kihasználtsága száz százalékos, a bejutást rövidebb-hosz-
szabb várakozás elõzheti meg.

– Mire számíthatnak azok, akik azonnali segítségre szorulnak, illet-
ve kell-e fizetni a szolgáltatásokért?

– Szolgáltatásaink közül a jelzõrendszeres segítségnyújtás és a
nappali ellátás ingyenes, a többi ellátás díja pedig a rászorulók szoci-
ális helyzetének függvényében változik. Az alapszolgáltatások körén
belül a legrövidebb idõn belül, akár már 24 órán belül is tudunk szol-
gáltatást nyújtani.

– Miként változott meg az életük azóta, hogy kistérségi feladatkört
kapott az intézmény?

– Ez egyrészt természetesen feladat többletet jelent, másrészt pe-
dig kibõvültek a lehetõségeink, így például a finanszírozás terén, a ki-
egészítõ normatívák, a pályázatok körében. Ez a változás a kistelepü-
lések számára a szolgáltatások, a lehetõségek bõvülését eredményez-
te, s megítélésem szerint az ellátás szakmai színvonala is javult. Intéz-
ményünk irányításával jelenleg 17 telephelyen (Békéscsabán 14) mint-
egy 2000 ellátottról kell gondoskodnunk, s ez szervezeti változásokat
is igényelt.

– A minisztériumi különdíjat pedig azzal érdemelték ki, hogy az
esélyegyenloség és egyenlo bánásmód terén jó példát mutattak...

– Amellett, hogy roma kisebbségi, fogyatékkal élõ és 45 év feletti,
nõi dolgozóink is szép számmal vannak, igyekszünk úgy alakítani a
munkabeosztást, hogy a családanyák minél könnyebben összeegyez-
tethessék a munkát és a családi életet, s nagy hangsúlyt fektetünk a
dolgozói rekreációra is.

– Hol találják meg Önöket azok a rászoruló idõsek, szenvedélybete-
gek, vagy családtagjaik, akiknek segítségre van szükségünk?

– Az intézmény szolgáltatásairól az Ady Endre utcai otthonban
mûködõ igazgatáson, illetve bármelyik, általunk mûködtetetett idõsek
klubjában szerezhetnek információkat (telefon: 66/540-415, e-mail:
eszibcs@t-online.hu). A hozzánk forduló idõsek, illetve családtagok
számára igyekszünk jó megoldást találni, s lehetõségeinkhez képest
a leghatékonyabban segíteni.

G. E.

Moldvai csángó lakodalmas Szabófalván az iskola színjátszóival

Csángó Mûvészeti Napok

Idõsen is fiatalosan

Hagyományteremtõ céllal szervezett Ki mit tud? vetélkedõt a Békés-
csabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény május 17-én, az

Ady Endre Utcai Idõsek Otthona udvarán. Közel 40 idõs ember vállal-
kozott versmondásra, éneklésre, táncbemutatóra, prózai mûvek felol-
vasására, gitározásra és szintetizátoros mûsorszám elõadására. A szín-
vonalas rendezvény végén a kategóriák elsõ helyezettjei egy serleget
kaptak jutalmul a zsûri tagjaitól. A rendezvény megvalósításában se-
gítséget nyújtott az Idõskorúak Ellátását Segítõ Közalapítvány és he-
lyi vállalkozók is. Az intézményhez nemrég csatlakozott kistelepülési
otthonokban lakó idõseknek is lehetõségük nyílt az ismerkedésre és
bemutatkozásra.

A Ki mit tud?-on résztvevõk nevében Hortobágyi Jánosné Julika né-
ni, az Ady Endre Utcai Idõsek Otthona lakója a következõképpen fog-
lalta össze a rendezvényen szerzett élményeit:

„Az örömnek köztudottan gyógyító ereje van, és a számtalan beteg-
séggel küzdõ, 70, 80, 85 éves emberek többhetes próba után léptek
színpadra, elfelejtve minden bajukat erre a kis idõre. Bátorságot me-
rítettek, testi-lelki bajaikat félretéve bátran álltak színpadra, a maguk
és mások örömére. Még az idõjárást is meghatározta a sok idõs em-
ber bátorsága, hisz ragyogó napsütésben telt el a felejthetetlen dél-
után. A Ki mit tud? végeredménye a zsûri döntése alapján született,
a gyõztesek csodálatos serleget, könyvjutalmat, ajándéktárgyakat és
emléklapokat kaptak, melyeket önkormányzati képviselõk, kisvállalko-
zók, az ellátottak hozzátartozói ajánlottak fel. Köszönet illeti az ötlet-
gazdát, szervezõket, a jólelkû ajándékozókat, a versenyzõk felkészí-
tõit, a zsûri minden kedves tagját és nem utolsó sorban a versenyzõ-
ket, a hallgatóságot, akik rengeteg tapssal jutalmazták az elõadásokat.
Szeretnénk a következõ években is megismételni a programot, mivel
mindenkinek öröm volt, olyan ünnepi esemény, amire az év minden
napján szívesen emlékezünk, s erõt merítünk nehéz napjainkban.”

A Kurta kocsma címû elõadás



AFilharmónia kht. utolsó bérleti hangversenyén a MÁV Szimfonikus Ze-
nekart hallhatta Békéscsaba komolyzenét kedvelõ közönsége. Kar-

mesterként ezúttal is az együttes vezetõjét, a városunkhoz sok szállal kö-
tõdõ Gál Tamást üdvözölhettük, az est szólistája pedig Szecsõdi Ferenc
hegedûmûvész volt.

Kissé rendhagyó módon, egy levél felolvasásával kezdõdött a koncert.
A feladó, Szecsõdi Ferenc elõadómûvészként, majd a Hubay társaság el-
nökeként évtizedeken keresztül munkálkodott azon, hogy egy méltatla-
nul elfelejtett – vagy inkább elfeledtetett – muzsikus, Hubay Jenõ vissza-
kerüljön az õt megilletõ méltó helyre a magyar zenei köztudatban. Elgon-
dolkodtató, hogy egy zeneszerzõ, a Zeneakadémia igazgatója, nem utol-
só sorban a magyar hegedûiskola megteremtõjének életmûve politikai
széljárások, intolerancia által diktált divatok játékszerévé válhatott.

Hubay három különbözõ karakterû mûvét hallhattuk az est folya-
mán. Elõször a népszerû Csárdajelenetek egy darabjának ízes elõadá-
sában gyönyörködhettünk. A verbunkos ihletésû mû Paganini capricciói-
nak technikai bravúrjait ötvözi a cigányprímások sajátosan szabad, apró
kadenciákkal, cezúrákkal megtûzdelt elõadásmódjával. Szecsõdi mes-
tere mindkettõnek. Ennek a darabnak, akárcsak az utána következõ Ro-
máncnak a remek hangszerelése Huszár Lajos zeneszerzõt dicséri. Az
elégikus hangvételû mû után a Carmen fantázia ismert dallamainak ör-
vendhettünk, és ismét megcsodálhattuk a hegedûmûvész elképesztõ-
en könnyed virtuozitását.

Csajkovszkij V. szimfóniája hangzott el a szünet után. Ez az emberi
sorskérdésekre választ keresõ hatalmas méretû zenei freskó a szerzõ
talán legérettebb mestermûve. A MÁV Szimfonikusok elõadása méltó
volt a zenekar hírnevéhez. Gál Tamás karmesteri erényeinek méltatása
meghaladná e cikk kereteit. Gesztusai szuggesztívek, pontosak és félre-
érthetetlenek: mindig pontosan annyi, amennyi kell a kifejezéshez – se

több, se kevesebb. Az együttes szinte együtt lélegzett kar-
mesterével és mintha ott, a mi jelenlétünkben született vol-
na a zene és vezetett a beteljesüléshez, a diadalhoz.

FARKAS PÁL

Békéscsaba önkormányzata pályázatot hirdetett a várost megjelenítõ
szlogen- és kabalafigurát illetõen. Örömünkre szolgált, hogy a pá-

lyázatokra 101 szlogen, és öt kabala motívum érkezett. Az értékelésre
felkért szakmai bíráló bizottság a beérkezett pályamûvek között nem ta-
lált olyat, amely minden feltételnek megfelelt volna. A szlogennek hûen
tükröznie kellett volna Békéscsaba valamely kiemelkedõ, egyedi, más te-
lepüléssel össze nem keverhetõ tulajdonságát, jellegzetességét. Sajnos
azonban a beérkezett pályamunkák egyike sem felelt meg maradéktala-
nul a pályázati kiírásban közzétett feltételeknek. Ezért a bizottság a szlo-
genpályázatot eredménytelennek nyilvánította. Az öt kabalafigura mind-
egyike megfelelt a pályázati kritériumoknak, a Csaba Expón a közönség
is megnézhette és értékelhette õket, azonban a szakmai bizottság véle-
ménye szerint három figura nem alkalmas arra, hogy különbözõ dísztár-
gyakon megjelenítse a városunk címerében található kétfarkú oroszlánt.
A bizottság két kabalát továbbgondolásra javasolt, az alkotókkal való
egyeztetés folyamatban van. A bíráló bizottság és Békéscsaba város ne-
vében köszönjük a pályázatokat, kérjük a jövõben is kísérjék figyelem-
mel felhívásainkat, és tiszteljenek meg gondolataikkal. A pályamûvek
megtekinthetõk Békéscsaba honlapján (www.bekescsaba.hu).8

Dr. Juraj Zadasnky,
a Honismereti Múzeum igazgatója mondja el megnyitóját,

középen a Jankay Galéria képviseletében Szegediné Kozák Mária
és Ván Hajnalka.

Eredménytelen szlogenpályázat

Az üveg mûvésze

Aszlovákiai Terebesi Honismereti Múzeum meghívására Jankay Tibor
mûvészetét bemutató, ötven képbõl álló kiállítást rendezett a Jan-

kay Gyûjtemény és Kortárs Galéria.
A tárlatot Szegediné Kozák Mária és Ván Hajnalka nyitotta meg, amely

2007. május 23-tól június 24-ig látogatható.
A kiállítás megvalósítását Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyû-

lésének Kisebbségi, Érdekegyeztetõ és Külkapcsolati Bizottsága támo-
gatta.

AJankay Galériában június 10-ig tekinthetõk meg Bohus Zoltán szob-
rászmûvész, Munkácsy-díjas érdemes mûvész káprázatos üvegcso-

dái. Bohus Zoltán 1941-ben született Gyomaendrõdön, hét éves korában
került Békéscsabára, innen a tanulmányai után a Magyar Iparmûvésze-
ti Fõiskolára vitt az útja, ahol tanult, és mindmáig tanít (az intézmény ma
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem nevet viseli). A világ számos pontján
ismerik a mûveit, kiállítása volt már többek közt New Yorkban, Párizsban,
Madridban, Hágában, Hamburgban, Sopronban és Budapesten. A mû-
vész úrral a békéscsabai megnyitó elõtt beszélgettünk.

– Milyen emlékeket õriz Békéscsabáról?
– Az iskoláséveimet töltöttem itt, úgy tíz éves lehettem, amikor elhatá-

roztam, hogy a képzõmûvészettel foglalkozom. Az akkori úttörõházban,
Lehoczky Miska bácsi rajzszakkörében kezdtem, õ volt az elsõ rajztaná-
rom, majd következett Mokos József rajziskolája, amit nagyon szerettem.
Mint késõbb megtudtam, az országban abban az idõben két ilyen erõs
iskola volt, a másikat Sopronban Horváth József vezette. Ha helyszínek-
rõl álmodom, ma is mindig a régi békéscsabai képek jönnek elõ. Önál-
ló kiállítást most rendezek itt elõször, de ez különösen fontos számom-
ra, mert úgy érzem, hazajöttem. Remélem, sok régi ismerõs kerül elõ.

– Honnan jött az üvegmûvesség ötlete?
– Békéscsabán nagy volt a Munkácsy-kultusz, természetesen én is

festõ akartam lenni. A fõiskolán a festõ szak vezetõje harmadévtõl min-
den hallgatónak kiadott egy másik területet, ez lehetett restaurálás, jel-
meztervezés, tûzzománc, és említette az üveget. A csabai katolikus temp-
lom színes üvegablakaira gondolva, elõször, mint mûfaj érdekelt az üveg,
késõbb az ebben rejlõ számos lehetõség foglalkoztatott. Dolgoztam fé-
mekkel, krómacéllal is, a diplomamunkám, a pesti krematórium kapuja
egy fémmunka volt. Amikor befejeztem a fõiskolát, Z. Gács György pro-
fesszor maga mellé vett tanársegédnek beindítani az üveg szakot. 12 év
után rám maradt a szak, igazából tanítás közben tanultam meg minden
fortélyát. Vannak tartalmak, amelyeket leginkább az üveg nyelvén lehet
kifejezni.

– Milyen alkotásokat hozott Békéscsabára, és mit tervez ezután?
– Azokat a munkáimat hoztam, amelyek otthon, és nem a gyûjtõknél

voltak. A csabai kiállítással párhuzamosan Bécsben egy csoportos kiál-
lításon is szerepel három munkám. Mióta végeztem a fõiskolán, változ-
tak a kisplasztikáim formái, karakterei, minden meghatározó idõszakból
igyekeztem egyet-egyet, a kedvenc darabokat megmenteni, elhozni. Az
üvegalkotások ma már gyakoribbak, ez részben annak köszönhetõ, hogy
egyre több mûvész végez az üveg szakon, és Budapesten az Üvegpi-
ramis Galériában rendszeresen láthatók üvegmunkák. Feleségemmel,
Lugossy Máriával – akivel 37 éve élünk együtt – sikerült a mûvészeti élet-
ben olyan rangot kivívnunk, hogy már a rendszerváltás elõtt is hívtak
bennünket külföldi kiállításokra, együtt népszerûsítjük az üveget. Múlt év-
ben, diplomázásom negyvenedik évfordulóján, rendeztem egy kiállítást
az Iparmûvészeti Múzeumban Elsõ negyven évem címmel. Most elkezd-
tem a második negyvenet, ki tudja, meddig jutok...

MIKÓCZY ERIKA

Évad végén

Jankay-kiállítás Szlovákiában



Május utolsó vasárnapja a Magyar Hõsök Emlékünnepe. Május 31-én a
békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa Utcai épületében Fe-
kete Pál tartott rendhagyó történelem órát 7–8. osztályos di-
ákoknak. Békéscsaba Díszpolgára kiemelte: nem csak a ka-
tonai egyenruhában meghalt hõsökre emlékezünk, hanem
például a holokauszt áldozataira is. 9

Monumentális kiállítással emlékeztek a
békéscsabai Gubis Mihályra a német-

országi Baden-Württemberg tartományban.
A képzõmûvész tavaly május 17-én egy ot-
tani alkotótáborban vesztette életét tragikus
körülmények között.

Közvetlensége, embersége, mûvészi nagysá-
ga egyaránt arra predesztinálta Gubis Mihályt,
hogy örökre emlékezzenek rá Ludwigsburg kör-
nyékén. Az elmúlt hó közepén egy kiállítás nyílt
a mûvész emlékére – tájékoztatott Herczeg Ta-
más önkormányzati képviselõ, az ifjúsági ház
igazgató-helyettese. Májusban három német-
országi helyszínen is megfordult egy apró bé-
késcsabai delegáció Gubis Mihály emlékének
nyomában.

Ludwigsburgban május 15-én nyílt meg, és
július 13-ig látogatható az a jelentõs méretû tár-
lat, amelyet 85 elembõl állítottak össze. A szer-
vezõk a mûvész grafikáiból, festményeibõl,
szobraiból összeállított átfogó kiállítással tiszte-
legnek munkássága elõtt. Gubis Mihály mind
az öt kontinensre tervezett egy széket. Ezeket
a monumentális ülõalkalmatosságokat azért
szerette volna felállítani, hogy kapcsolatot te-
remtsen a földrészek között, és felhívja a figyel-

Székekben gondolkodott
LE SEM ÜLT EGY PILLANATRA, CSAK ELMENT EGY ÉVE...

met a látszólag különbözõ kultúrák hasonlóságaira. Számára a szék, mint
a legegyszerûbb ülõalkalmatosság, minden kultúrában az otthon, a ven-
dégszeretet szimbóluma. A mûvész hét éves terve 2012-ben fejezõdött
volna be, akkor kellett volna valamennyi széknek elfoglalnia a helyét a
világban. Utolsó elkészült hatalmas székét, amelyet a halála elõtti napon

fejezett be, Walheimben állították fel. A Boldog
Gusztáv, Kruzslicz Ilona, Herczegné Számel An-
namária, Herczeg Tamás, Gubis Bence alkotta
békéscsabai társaság Freudentalban megnéz-
te azt a szobrot is, amelyet Gubis Mihály kí-
nai mûvésztársa készített az alkotótáborban, s
amely a halálát is okozta.

Herczeg Tamás szerint a békéscsabai alko-
tót és munkáit sokan ismerik arrafelé. Elismert-
sége pedig egy nagy mûvész elismertségével
vetekszik.

A közmûvelõdési szakember reményét fe-
jezte ki, hogy jövõre megvalósul az a békés-
csabai kiállítás is, amelyet Gubis Mihály szüle-
tésének hatvanadik évfordulójára terveznek –
ezzel is az õt megilletõ módon állítanának em-
léket az alkotónak. Ezt szeretné a család és a
mûvész emlékét életben tartó egyesület is: ha
kisebb tárlatok helyett ritkábban ugyan, de na-
gyobb méretû tárlatokkal ismertethetnék meg
mindenkivel a tragikus sorsú mûvész megköze-
lítõleg teljes életmûvét.

A ludwigsburgi kiállítást Németországból
kezdeményezték, ám létrejöttében jelentõs se-
gítséget nyújtott Bereznai Péter, a már említett
egyesület egyik vezetõ tagja, valamint Gallisz
Géza és Hocz István vállalkozók.

eFTé

Kedves és maradandó értékû hagyomány kollégiumunkban a név-
adónkról, Arany Jánosról elnevezett négy napos rendezvénysorozat,

melyet ebben a tanévben április utolsó hetében tartottunk. Programja-
it valamennyi alkalommal úgy próbáljuk összeállítani, hogy egyrészt ki-
bontakozhassanak a tehetséggondozásban részt vevõ „mûvészpalántá-
ink” és sportolóink, megmutathassák diáktársaiknak, milyen nagy mun-
ka áll mögöttük, másrészt mindenki találjon számára érdekes, vonzó vagy
akár szórakoztató kikapcsolódást!

Hagyományosan az elsõ nap a legsokoldalúbb, melyet ezúttal Gnandt
János képzõmûvész képeinek kiállítása nyitott meg, ami közben Hor-
váth Anikó furulyajátékát hallgathattuk – egyszerre két hangszeren!

Az Arany Napok ünnepélyes megnyitóját Kiss Tibor, a Közmûvelõdé-
si, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke vállalta; egyben az Arany-
plaketteket is õ adta át két kiemelkedõ tanulmányi eredménnyel rendel-
kezõ és a kollégium életében aktív szerepet vállaló diákunknak, Tarjányi
Évának és Szántó Gergõnek. Török Bence és Angyal János harsonajá-
tékát csodálhattuk, de Gergely Izabella erdélyi színinövendékünk ízes
versmondása, vagy a Fiatal Színmûvészetért Alapítványi Középiskola
harmadik évfolyamos növendékeinek az irodalom remekeibõl összeválo-
gatott monológjai és Éliás Tímea éneklése is különleges élményt nyúj-
tottak.

A második és harmadik napon rendeztük meg a városi – és már a te-
lepülésen kívülrõl is meghívott – kollégiumok közötti kispályás fiú labda-
rúgó és a leány kézilabda-bajnokság. A gyõztesek fociban: 1. Jókai Mór
Középiskolai Kollégium, 2. Középiskolai Diákotthon, 3. Arany János Kö-
zépiskolai Tehetséggondozó Kollégium. Kézilabdában: 1. Németh László
Középiskolai Kollégium (Békés), 2. Deák Ferenc Középiskolai Kollégi-
um, 3. Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.

A szünetekben látványos torna- és kick-boksz bemutató, húzódzko-
dás és fekvenyomó verseny színesítette a sportot kedvelõk délutánját.
A húzódzkodás eredményei: 1. Cseresznyés Balázs (Arany János Kol-
légium), 2. Pócsik Károly (Trefort Ágoston Kollégium), 3. Bihari Dávid
(Trefort Ágoston Kollégium); fekvenyomásban: 1. Pócsik Károly (+75 kg)
és Bihari Dávid (–75 kg), 2. Sárközi István (+75 kg, Németh László Kol-
légium) és Cseresznyés Balázs (–75 kg), 3. Seres Imre (+75 kg, Németh
László Kollégium) és Papp Zoltán (–75 kg, Arany János Kollégium).

Hogy a mozgásban nem élenjárók se unatkozzanak, kézmûves fog-
lalkozások is zajlottak Lakatos Istvánné, a Kézmûves Szakiskola tanárá-
nak vezetésével. Itt az agyagozással, bõrözéssel, fazekassággal, gyöngy-
fûzéssel ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. Szavalóversenyen is izgul-

hattunk a mieinkért, nemhiába; mindegyik „aranyos” induló dobogós he-
lyezést ért el: 1. Nagy Róbert és Lakatos Tímea (Arany János Kollégium),
2. Gergely Izabella és Szollár Anna (Arany János Kollégium), 3. Krajcso-
vics Martina (Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium).

A negyedik nap hagyományosan a ballagásé. Egy kollégiumi balla-
gás sokkal barátságosabb, meghittebb, az elõkészületek már napokkal
korábban megkezdõdtek. A ballagást követõ vacsorához a jó étvágyat
Kiss Bernadett magánének szakos bartókos tanulónk musicalrészletei,
Várkonyi Anikó hastánca és Gyenge Attila break-bemutatója szolgáltat-
ta... és habár ezúttal nem táncoltak a ballagók az asztalon (mint néhány
évvel ezelõtt), mégis igazán jó kedélyû és remélhetõleg emlékezetes dél-
utánt – sõt négy napot – sikerült nekik szereznünk!

Folytatás a következõ tanévben...
NAGY TÜNDE EDIT

nevelõtanár

Arany Napok az Aranyban

Díszpolgár a hõsökrõl
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Békéscsabaiak Gubis utolsó mûve elõtt



� Nyári napközis tábor

A József Attila iskola második alkalommal ad helyet a városi nyá-
ri napközis tábornak, amelyrõl a tábor vezetõje, Égetõ Irén Ilona
tájékoztatja olvasóinkat.

– A tábor a város zöldövezetében lévõ József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben mûködik. Jú-
nius 25-tõl nyolc héten át, augusztus 17-ig, munkanapokon 7.30–
17.00 óráig várjuk az általános iskolás gyerekeket, az elsõ osz-
tályba beíratottaktól hetedik osztályig. A térítési díj – amely napi
háromszori étkezést foglal magában – az évközi, iskolai térítési
díjjal megegyezõ, azaz naponta személyenként 346 forint. A tan-
évben kapott térítési kedvezmények a táborban is érvényesek az
iskolából hozott kedvezményre jogosító igazolás alapján, ame-
lyen szerepel a kedvezmény mértéke és jogcíme. A gyerekeknek
orvosi igazolást is hozniuk kell. A táborban többek közt játszó-
ház, Ki mit tud, kézmûves foglalkozások, sportversenyek, túrák
várják a gyerekeket. Külön térítésért, igény szerint táboron kívül
is szervezünk programokat, (mozi, strand, lovaglás, csónakázás,
autóbuszos kirándulás stb.). Jelentkezni az igényelt idõpont elõt-
ti héten lehet, a térítési díjat az adott héten hétfõn kell befizetni.

Információ a 456-188-as telefonszámon kérhetõ.

� Diáktanya – GÓRÉ TÁBOR

Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány idén is megszervezi a Gó-
ré tábort, amely június 18-tól július 13-ig heti váltásban, napközis
ellátással (tízórai, ebéd, uzsonna) naponta 8–18 óráig várja az
érdeklõdõket. A tábort az alapítvány titkára, Ujj Éva mutatja be
olvasóinknak:

– A Góré tábort a Gabonamúzeumnál rendezzük meg, hatal-
mas terület áll rendelkezésünkre erdõvel, mezõvel. A táborban
különféle sportjátékokat játszhatnak a gyerekek, mint a gólyalá-
bazás, a méta (két csapat által játszható népi játék, amelyhez ütõ
és labda kell), kincskeresés, számháború, és lehet lovagolni is.
A táborlakók megismerkedhetnek az ott lévõ kiállítóhelyek anya-
gával, a tanya, a szín, a szélmalom néprajzi gyûjteményével, a
tanyasi élet eszközeivel, szokásaival. Kézmûves foglalkozások
keretében rongybabát, termésbábokat, asztali és fali díszeket,
füvekbõl és virágokból babát készíthetnek, lehet gyöngyöt fûz-
ni, fonni, hímezni, kipróbálhatják a növényszövést. Kiemelném,
hogy természetes környezetben kapcsolódhatnak ki, és termé-
szetes anyagok felhasználásával alkothatnak a gyerekek. Igény
esetén ezen kívül július 16-tól egy hétig, és az iskolakezdést meg-
elõzõ héten, a Diáktanya területén biztosítunk napközbeni ellá-
tást. Itt szintén a kézmûvességen és a sportjátékokon lesz a
hangsúly, emellett a városközpontban elérhetõ kiállítóhelyeket
tekintjük meg. A Diáktanyára azokat a gyerekeket is várjuk, akik
nem az egész napot, hanem csak a délelõttöket vagy a délutá-

nokat töltenék itt.

Információ: Kinizsi u. 20., telefon: 326-053,
e-mail: info@diaktanya.hu.10

� Lencsési – TERMÉSZET- ÉS VÁROSVÉDÕ TÁBOR

A Lencsési Közösségi Ház igazgatója, Takács Péter tájékoztatá-
sa szerint a ház alapítása óta mûködõ nyári kézmûves táboruk
már betelt, de egy igazán különleges táborukba még várják a je-
lentkezõket.

– Második alkalommal hirdetjük meg a Városvédõ és Város-
szépítõ egyesülettel közös szervezésben természet- és városvé-
dõ táborunkat a szabadkígyósi kastélyparkban, bentlakással, az
általános iskolák felsõ tagozatosai számára. Június 18-tól június
23-ig tart a tábor, amelyre június 11-ig lehet jelentkezni a közös-
ségi házban a 10 900 forintos részvételi díj befizetésével. A tábor
résztvevõi a szakiskolai kollégiumban laknak majd, ahol teljes
ellátást kapnak. Szakképzett vezetõk irányításával túrázhatnak
a Körös–Maros Nemzeti Parkban, megismerkednek a Wenck-
heim család és a kastély történetével, a kígyósi puszta növény-
és állatvilágával. Lesz mûemlék-túra, sétakocsikázás, számhá-
ború, vetélkedõ és számos tábori program.

Információ a 456-177-es telefonszámon kérhetõ
hétköznapokon 8–18 óráig.

� Zene, média, képzõ tábor

A Dél-alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesület július 2. és jú-
lius 7. között szervez tábort 12 éven felüli általános iskolások és
középiskolások számára az Arany János Kollégiumba. A tábor
három különbözõ csoporttal mûködik.

A zenei csoport részvevõi kizárólag akusztikus gitáron játsza-
nak a hét folyamán, naponta 2 x 2 órában szakember irányítása
mellett gyakorolhatnak. A tábor résztvevõit saját hangszerükkel
várják. A diákújságíró és diákrádiós csoport tagjai szakemberek
segítségével alapvetõ mûfaji sajátosságokkal ismerkedhetnek
meg, a újságot készítenek, illetve mûködtethetik a tábor rádió-
ját. A diákönkormányzatok tagjainak és vezetõinek képzõ tábo-
rában az újonnan megválasztott tagok, a vezetõnek választott
diákok, valamint az aktív, potenciális diákvezetõ-jelöltek képzé-
se folyik szervezési és vezetési alapismeretek elsajátításával,
gyakorlati ismeretekkel. A tábor ideje alatt a résztvevõk teljes el-
látást, komplex szakmai és élménydús szabadidõs programokat
kapnak. A térítési díj személyenként 12 000 forint, jelentkezési
határidõ június 10.

Információ a 442-122-es telefonon, a kbm@bekes-mmk.hu
e-mail címen vagy a Luther u. 6. szám alatt kérhetõ.

� Jankay Galéria – KÉPZÕMÛVÉSZET FELSÕSÖKNEK

Augusztus 13–17. között idén is megrendezi nyári Gyermek Kép-
zõmûvészeti Táborát a Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria.
Szegediné Kozák Mária igazgató foglalta össze a tábor legfonto-
sabb tudnivalóit:

– Naponta 8–16 óráig várjuk azokat a felsõ tagozatos tanuló-
kat, akik érdeklõdnek a képzõmûvészet iránt. A tábor „bázisa”
a Jankay Galéria kiállítóhelye lesz a Csaba Center (Andrássy út
37–43.) harmadik emeletén, de ellátogatunk majd más városi ki-
állítóhelyekre is. Táborunk célja, hogy megismertessük a gyer-
mekekkel Békéscsaba állandó képzõmûvészeti kiállításait (a
Munkácsy-, a Jankay-, a Schéner-tárlatokat), és hogy a jelentke-
zõk megízleljék a mûvészeti alkotómunka örömét. Idei táborunk
témája a mintázás és a linómetszés. A táborban készült munkák-
ból egyébként kiállítás is nyílik majd a Jankay Galéria elõterében.
A tábor mûvészeti vezetõi: Berki Zita és Kolarovszki Zoltán mû-
vésztanárok. A 3800 forintos részvételi díjért a mûvészpalánták-
nak délben meleg ebédet, a mûvészeti munkához pedig eszkö-
zöket biztosítunk. Jelentkezni a Jankay Galériában lehet napon-
ta 9–18 óráig.

Információ: Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria,
Csaba Center (Andrássy út 37/43.) harmadik emelet,
telefon: 524-656, e-mail: jankaygaleria@t-online.hu.

Nyári táborok

Alig pár nap és kiürülnek az iskolák, jön a tizenegy he-
tes nyári vakáció. A diákok önfeledten örülnek, a szü-

lõknek azonban komoly fejtörést okoz, hogyan, hol, kivel
és mivel töltsék gyermekeik ezt az idõt úgy, hogy élmé-
nyekhez jussanak, és vigyázzanak is rájuk. Lehet sakkoz-
ni kicsit a (két-három hetes) szabadsággal, jó esetben ott a
„nagymamaszolgálat”, és városunkban megoldást jelent-
het számos izgalmas nyári tábor, amely fõleg az általános
és középiskolás diákokat várja. Hogy melyek ezek, azt kö-
vetkezõ összeállításunkból tudhatják meg.



� TISZTELT FOGYASZTÓK!

Tájékoztatjuk azon fogyasztóinkat, akik a tömb-
házakban mellékmérõ szerelését kezdeménye-
zik, hogy az eljárás menete a következõ: A mé-
rési hely kialakításáról szerelési vázrajzot kell ké-
szíttetni (vízszintes és függõleges vázrajz). A rajzot
a Békéscsabai Üzemmérnökségre kell leadni enge-
délyeztetésre. A meglevõ lakásokba mellékmérõ akkor telepíthetõ,
(lakásonként egy, központi melegvízellátásnál kettõ), ha a mérési
hely megfelel Társaságunk elõírásainak, ha minden kifolyóhely mért,
és kizárt az „idegen” rendszerrõl történõ lecsatlakozás. A terv enge-
délyezése után az Ügyfélszolgálaton a mérõszerelés díját a pénz-
tárba be kell fizetni. Ekkor megkapják a szereléshez szükséges
„közdarabot”, amit a szerelõ épít be. A helykiépítés elkészültét az
Ügyfélszolgálatra kell bejelenteni, ezután 1 héten belül – idõpont-
egyeztetés alapján – a mérõt (mérõket) dolgozóink fel-
szerelik. További kérdés esetén keressék Üzemmérnök-
ségünket (telefon: 444-644).

BÉKÉS MEGYEI VÍZMÛVEK Zrt.
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� Ifjúsági Ház – GAZDAG KÍNÁLAT

Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör idén tizenegy tábort szer-
vez a nagycsoportos óvódásoktól a középiskolásokig minden
korosztály számára. Zsótér Mária a következõkre hívja fel a fi-
gyelmet:

– A kistérségi diákújságíró tábornak az Evangélikus gimnázi-
um kollégiuma (volt MÁV kollégium) ad otthont, a megyei szín-
játszó tábor helyszíne még szervezés alatt van. Ezeknek a bent-
lakásos táboroknak a szakmai és étkezési költségeit részben pá-
lyázati támogatásból oldjuk meg. A helytörténeti tábor többnyire
a Munkácsy Mihály Emlékházban, a többi tábor az ifjúsági ház
különbözõ termeiben zajlik, a szülõk tehát az Ifjúsági Házba hoz-
zák, és innen vihetik haza a gyermekeket. Ebédet biztosítunk,
emellett a napközbeni ellátás is megoldott. A tábor jellegétõl füg-
gõen programot szervezünk a ligetbe, a táborozók ellátogatnak
különbözõ intézményekhez, szervezetekhez. Sokan szeretnék
négy-öt éves gyermekeiket elhelyezni nálunk, mesetáborunkban
azonban az óvodások közül csak azokat tudjuk fogadni, akik
õsszel már iskolába mennek.

Az Ifjúsági Ház kínálata a következõ:

• Tánctábor június 18–22-ig a Darida Táncszínház szervezésé-
ben általános iskolásoknak. Részvételi díj személyenként 8500
forint. Szervezõ Baran Ádám, telefon: 06-20/529-6761.

• Örökségünk õrei – helytörténeti és mûvészettörténeti tábor jú-
nius 25–29-ig 8–12 éveseknek a Munkácsy Mihály Emlékház-
ban. Részvételi díj személyenként 5000 forint. Szervezõ Mé-
száros Zsuzsa, telefon: 442-080.

• Kreatív tanulás tábor június 25–29-ig leendõ 7–8. osztályosok
számára. Részvételi díj 10 000 forint személyenként. Szervezõ
Zsótér Mária, telefon: 449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

• Mesetábor június 25–29-ig jelenlegi 1–2. osztályosok számára.
Részvételi díj személyenként 12 000 forint. Szervezõ Zsótér Má-
ria, telefon: 449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

• Kistérségi bentlakásos diákújságíró tábor június 25–30-ig 14–18
évesek részére. Részvételi díj személyenként 15 000 forint.
Szervezõ Rúzsa Krisztina, telefon: 449-222, e-mail: ifihaz@ifi-
haz.hu.

• MoKéT – Modern Kézmûves Tábor július 2–6-ig általános isko-
lások számára. Részvételi díj 8500 forint. Szervezõ Kecskemé-
ti Judit, telefon: 449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

• Mesetábor július 2–6-ig õsszel iskolába készülõ nagycsoportos
óvodásoknak. Részvételi díj 12 000 forint. Szervezõ Zsótér Má-
ria, telefon: 449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

• Így mûködik tábor július 9–13-ig jelenlegi 1–2. osztályosoknak.
Részvételi díj 10 000 forint. Szervezõ Zsótér Mária, telefon:
449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

• Így mûködik tábor július 16–20-ig jelenlegi 3–4. osztályosoknak.
Részvételi díj 10 000 forint. Szervezõ Zsótér Mária, telefon:
449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

• Tánctábor július 23–27-ig a Darida Táncszínház szervezésében
általános iskolásoknak. Részvételi díj személyenként 8500 fo-
rint. Szervezõ Baran Ádám, telefon: 06-20/529-6761.

• Megyei bentlakásos színjátszó tábor július 30.–augusztus 4-ig
8–18 éveseknek. Részvételi díj 15 000 forint. Szervezõ Somogy-
vári Csilla telefon: 449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu.

M. E.

Olvasóink írják

� Vidám szombat a fényesi gyermekekkel
Május 12-én a Fényes és Térsége Egyesület egy kellemes szó-

rakoztató programot szervezett a fényesi gyermekeknek. Volt nagy
öröm, amikor az óriási ugrálóvárat felfújták, fõleg, hogy annyi ideig
csúszhattak, ameddig bírták energiával. Az biztos, a szülõk szeme
hamarabb elfáradt a figyelésben. Ennél már csak a lisztfújó ver-
seny volt nagyobb hatással a lurkókra, de a felnõttek sem unat-
koztak. Sorversenyen és focimeccsen küzdöttek a jó eredményért.
Ebédre bográcsban fõtt babgulyást készítettek, a zenét a Kuss
Tücsök nevezetû rockegyüttes szolgáltatta. Stílusosan, õk is gye-
rekek, átlagéletkoruk 14 év. A szabadidõs programhoz az idõjá-
rás is kedvezett, így mindenki nagyon jól szórakozott.

Köszönet érte a Varga és Társának, a Fatornyos vendéglõnek
és élelmiszerboltnak, az egyesület vezetõinek, mindenkinek, aki
ott volt, és igyekezett ezt a napot is emlékezetessé tenni a fénye-
si gyerekek és szüleik számára.

TÍMÁR ELLA
önkormányzati képviselõ

� � �

� Az FTC Zöld Sas Lovagrendje
érdemeik elismerése mellett, Botyánszki Györgynek, a Zöld Sas
Lovagrend nagymesterének a jóváhagyásával, tiszteletbeli lovag-
gá „ütötte”:
– Hanó Miklóst, Békéscsaba város alpolgármesterét;
– Maczák János középiskolai tanárt, az FKGP volt békéscsabai

elnökét;
– Piller Sándort, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség

tiszteletbeli elnökét;
– Bandzsal János hazafit, a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.

energetikusát. 
Mert minden magyar felelõs minden magyarért.
Vagyunk, élünk, megmaradunk.

BOTYÁNSZKI GYÖRGY,
az FTC Zöld Sas Lovagrend

nagymestere

Repül a..., repül a... sárkány!

Sárkányeregetést rendez június 17-én (rossz idõ esetén 24-én)
a békéscsabai repülõtéren a KIT Makett Klub. A nap szerve-

zõi szeretnék megtanítani a család apraját-nagyját, hogyan lehet
kevés pénzbõl, egyszerû eszközökbõl papírsárkányt készíteni és
reptetni. A sárkány építéséhez a szervezõk biztosítanak nádat és
papírt is, a résztvevõknek csupán egy gombolyag vékony, de
erõs spárgát, valamint széles tixo ragasztószalagot és ollót kell
magukkal vinniük. A rendezõ KIT Makett Klub az eseményre egy
sárkányépítõ versenyt is meghirdet, amelynek díja egy profi sár-
kány lesz. A június 17-ei családi napon Ducsai Barnabás profi
sárkányreptetõ többzsinóros sárkánnyal bemutatót tart, és elõre
láthatóan rádió távirányítású modellek bemutatójára is sor kerül
majd. A jó idõ és szél reményében június 17-én 10 órától várják
az érdeklõdõket a békéscsabai repülõtéren. Az eseményrõl Fe-
kete László klubvezetõnél is érdeklõdhetnek a 06-20/352-9287
telefonszámon.



Többen jelezték lapunknak, hogy rejtélyes fakivágások történtek Bé-
késcsaba több közterületén. Lapunk érdeklõdésére Szabó Anikó, vá-

rosi kertész vázolta fel, hogyan és miként történik egy-egy fakivágás.
A közterülethasználat rendjérõl szóló 39/2005. (XII. 15.) számú önkor-

mányzati rendelet értelmében a Békéscsaba közterületein megtalálható
fák és cserjék kivágása csak engedélyeztetés után lehetséges. A közte-
rületeken lévõ növények kivágását tehát a Polgármesteri Hivatal Közigaz-
gatási Osztálya engedélyezi. A bejelentés indokoltságáról egyébként
helyszíni szemlén bizonyosodnak meg, a határozat kiállítására csak való-
ban indokolt esetben kerül sor. Amennyiben a kivágást a bejelentõ vég-
zi el, abban az esetben a kitermelt faanyaggal õ rendelkezhet. Ha a ki-
termelést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya végezteti
el, úgy a faanyag a megbízott vállalkozót illeti.

A kivágott fákat természetesen pótolni kell. Pótlási kötelezettségének
a bejelentõ akkor tesz eleget, ha az elültetett csemete a telepítést kö-
vetõ egy év múlva is életképes. Nincs pótlási kötelezettség elõírva azon-
ban életképtelen fa kivágása esetén, kárelhárítás érdekében végzett fa-
kitermelésnél, épület állagát veszélyeztetõ fa, és a fásítási ütemterv vég-
rehajtása során szükséges fa kivágásakor.

Az engedély nélküli fakivágás szabálysértésnek minõsül, és 30 000
Ft-ig terjedõ pénzbírsággal büntethetõ.

Békéscsaba rendelkezik egyébként fásítási ütemtervvel; utcafásítás
keretében a város évente 1000 db facsemete (kb. 8-10 utca) elültetését

tudja vállalni. Az utcákban megtalálható fasorok cseréje ese-
tén a meglévõ fákat új egységes fasorral váltják ki, így egy
rendezett utcakép kialakítására nyílik lehetõség.

UDVARDI LAURA12

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Köz-
mûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottsága 2007. május 22-i

ülésén döntött az ifjúsági feladatok ellátására kiírt pályázatokról. Az aláb-
biakban közöljük az eredményeket.

”A” kategória – Békéscsabán mûködõ diákönkormányzatok (DÖK)
részére
Tanítási órán kívül esõ szabadidõs tevékenységekre (diákrendezvények,
közösségfejlesztõ programok, programsorozatok, képzések megvalósítá-
sa), iskolaújság, rádió mûködésére.

Arany János Kollégium DÖK: 30 000 Ft; Bartók Béla Mûvészeti Szakkö-
zépiskola DÖK: 20 000 Ft; Békéscsabai DÖK: 130 000 Ft; Deák Ferenc
Középiskolai Kollégium DÖK: 20 000 Ft; Erzsébethelyi Általános Iskola,
Rózsa utcai DÖK: 25 000 Ft; Erzsébethelyi Általános Iskola, Rózsa utcai
DÖK: 30 000 Ft; Evangélikus Gimnázium Kollégiumi DÖK: 25 000 Ft;
Gerlai Általános Mûvelõdési Központ, általános iskolai DÖK: 30 000 Ft;
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon: 30 000
Ft; Jókai Mór Középiskolai Kollégium DÖK: 30 000 Ft; Kemény Gábor
Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola DÖK: 30 000 Ft; Középfo-
kú Iskolai Diákotthon DÖK: 20 000 Ft; Szabó Pál Téri Általános Iskola
DÖK: 30 000 Ft; Szent László Utcai Általános Iskola DÖK: 30 000 Ft; Ró-
zsa Ferenc Gimnázium DÖK: 30 000 Ft; Zwack József Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Szakközép Iskola DÖK: 20 000 Ft; Zwack József Keres-
kedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközép Iskola DÖK: 30 000 Ft; 2. Szá-
mú Általános Iskola DÖK: 30 000 Ft.

”B” kategória – Békéscsabai székhelyû gyermek- és ifjúsági kor-
osztályért tevékenykedõ civil szervezetek, önszervezõdõ közössé-
gek, intézmények részére
A korosztály önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élmé-
nyét erõsítõ – iskolán kívüli – gyermek és ifjúsági szabadidõs (elsõsorban
kulturális, mentálhigiénés, prevenciós) programok, rendezvénysorozatok
megvalósítása.

Alternites csoport: 20 000 Ft; Arany János Középiskolai Tehetséggondo-
zó Kollégium: 30 000 Ft; Arany János Szabadidõs Klub: 20 000 Ft; AUT-
PONT – Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány: 20 000 Ft; Bé-
késcsaba Diáktanya Közalapítvány: 35 000 Ft; Békéscsaba Jaminai Pol-
gárõr Egyesület: 25 000 Ft; Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítõ Központ: 20 000 Ft; Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egye-
sülete: 20 000 Ft; Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány: 30 000
Ft; Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára: 20 000 Ft; Békés Me-
gyei Könyvtár Gyermekkönyvtára: 20 000 Ft; Békési Úti Közösségi Há-
zak: 20 000 Ft; Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért: 20 000
Ft; Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért: 20 000 Ft; „Csupa-
szív” Nagycsaládos Egyesület: 20 000 Ft; Dél-alföldi Regionális Közmû-
velõdési Egyesület: 25 000 Ft; Dél-alföldi Regionális Közmûvelõdési
Egyesület: 20 000 Ft; „Dr. Ráró” Lovakkal a Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány: 20 000 Ft; Egyensúly Szabadidõ Klub: 30 000 Ft; Együtt Bé-
késcsabáért Egyesület: 20 000 Ft; Életfa Kulturális Alapítvány: 20 000 Ft;
Esély Pedagógiai Központ PASSZ Kortárs Segítõ Csoport: 30 000 Ft; Ke-
mény Gitárklub: 30 000 Ft; Kertvárosi Óvoda/Szegfû utcai Óvoda: 20 000
Ft; Kócsa István Békéscsabai Graffiti Csoport: 40 000 Ft; Körösi Vidrák
Diákegyesülés: 30 000 Ft; Közös Pont Egyesület: 20 000 Ft; Lencsési
Közösségi Ház: 30 000 Ft; Lencsési Közösségi Ház: 20 000 Ft; Mezõ-
megyeri Kismackók Alapítvány: 20 000 Ft; Mezõmegyeri Fiatalok Klubja
Közhasznú Egyesület: 40 000 Ft; Mi-Értünk Prevenciós és Segítõ Egye-
sület: 30 000 Ft; Mozdulj Iskolaalapítvány: 30 000 Ft; Mozgáskorlátozot-
tak Békés Megyei Egyesülete Ifjúsági Tagozata: 30 000 Ft; Patent Diák-
iroda: 130 000 Ft; SOS – Tini Telefonos Alapítvány: 30 000 Ft; Speciá-
lis Nevelésért Alapítvány: 20 000 Ft; Szivárvány Alapítvány a Tompa ut-
cai Óvoda Gyermekeiért: 20 000 Ft; Szlovák Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda és Kollégium: 15 000 Ft; Tabán Néptánc Egyesület: 15 000
Ft; Táltos Alapítvány: 30 000 Ft; 2. Számú Általános Iskola: 40 000 Ft;
10. Számú Általános Iskola Természetjáró DSK: 30 000 Ft.

”C” kategória – Ifjúsági célú civil szervezet (egyesület, alapítvány)
létrehozására.
A pályázati idõszakban ifjúsági szolgáltatást végzõ, mûködési területét ki-
emelten e korosztályra összpontosító civil szervezet létrehozására, alapí-
tási, mûködési költségeire, a létrejött szervezet tevékenységének elkez-
désére. Feltétel: a megalakuló szervezet tagságának 80%-a 35 év alatti
személy legyen.

Csabai Ifjak Kulturális Köre: 50 000 Ft.

Ifjúsági pályázatokFókuszban a hálózatok
A CIVILEK ERÕSSÉGE: A HÁLÓZATÉPÍTÉS

Fókuszban a hálózatok – proHáló címmel szervezett konferenciát a Kö-
zösségfejlesztõk Békés Megyei Egyesülete (KFBME) május 19-én ci-

vil szervezetek részére a megyei mûvelõdési központban. Az összejöve-
tel célja a proHáló – Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit
szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért – országos hálózat tevékenységé-
nek a bemutatása volt. A proHáló projekt létrehozását (melyet a Charles
Stewart Mott Alapítvány támogat) 2003-ban 18 – civil szervezeteknek
szolgáltatatásokat nyújó – hazai nonprofit szervezet kezdeményezte. A
hálózat törekvéseinek fókuszában találjuk az önszervezõdés bátorítását,
a civil szervezetek közötti együttmûködések öszönzését, segítését és a
partnerség kiépítését a különbözõ szektorok között.

A tanácskozás résztvevõinek Pocsajiné Fábián Magdolna, a KFBME
titkára muttatta be a hálózat kialakulását, történeti fejlõdését. Elõadásá-
ban kemelte, hogy a program számtalan olyan kezdeményezést indított
el az ország különbözõ településein, amely erõsítette a helyi társadal-
mak fejlõdését, a civil szervezetek tevékenységét.

A hálózat második kötetét (Civil Mûhely kötetek – Kistérségi fejlesz-
tések) Hargittainé Megyeri Valéria, a KFBME elnöke mutatta be. A kiad-
vány módszertani segítséget kíván nyújtani a civil szervezeteknek olyan
programok, kísérletek, megvalósult projekteket bemutatásával, amelye-
ket az ország különbözõ területén a hálózat tagjai valósítottak meg.

A hálózat portáljáról (www.prohalo.hu) Koszecz Sándor, a megyei mû-
velõdési központ informatikai munkatársa tartott tájékoztatót, általános
instrukciókat is adva a jelenlévõknek a civil portálok jelentõségérõl. Amb-
rus Szilvia, a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetségének titkára a pro-
Háló szakmai és anyagi támogatásával megvalósult kistérségi közösség-
fejlesztõ projekt legfontosabb állomásait ismertette: kérdõíves felmérés,
problémafeltáró tréning, pályázatíró képzések, kistérségi információs na-
pok, Körös-sárréti Civil Hírmondó megjelentetése.

Az összejövetelen a Dél-alföldi Regionális Hálózatfejlesztõ Fórum te-
vékenységérõl Szász Henriett, a Béthel Alapítvány irodavezetõje tartott
tájékoztatót. A konferencia egyik legértékesebb eleme az volt, amikor a
Békés megyébõl jelenlévõ civil hálózatok vezetõi, képviselõi – Hajnal Edit
facilitátor közremûködésével – mûhely keretében megismerkedtek egy-
más tevékenységével és kicserélték a tapasztalataikat.

A zárszóban a szervezõk megállapították: a megyében az utóbbi évek-
ben erõsödtek a civil szervezetek között kiépült együttmûködések, há-
lózatok, amelyek lehetõséget teremtenek az érdekérvényesítésre és a
partnerségi kapcsolatok kiépítésére.

POCSAJINÉ FÁBIÁN MAGDOLNA

Misztikus fakivágások



A napokban ülésezett a Dél-alföldi Regionális Tanács, s az ott született
döntésekrõl Varga Zoltán, a tanács társelnöke tájékoztatta az újságírókat.

Mint megtudtuk, a kecskeméti ülésen egyebek mellett a hazai fejlesz-
tési források önkormányzati feladatellátásra fordítható összegeirõl hatá-
roztak a jelenlévõk.

A belterületi útfejlesztésre a régió az idei esztendõben 352 millió fo-
rintot szánhat, melybõl 21 sikeres megyei pályázatnak köszönhetõen,
101 millió forint kerül Békésbe. Ezen belül a megyeszékhely négy bel-
területi út felújítására kap támogatást.

A leghátrányosabb helyzetben lévõ települések fejlesztésére összes-
ségében 752 millió forint áll rendelkezésre, melynek több mint fele, 424
millió forint érkezik megyénkbe, Szeghalom, Sarkad és Mezõkovácshá-
za térségének felzárkóztatása érdekében.

A területi kiegészítõ támogatásokra szánt 288 millió forintból nyolc
nyertes pályázatra 108 millió forintot kapnak a Békés megyei települések.

A DARFT kecskeméti ülésén határoztak a céljellegû, decentralizált tá-
mogatásokról, melynek 316 millió forintos, régiós keretébõl 92 millió fo-
rint illeti szûkebb hazánk önkormányzatait, melyet 11 sikeres pályázat
végrehajtására fordíthatják a települések. Ezen belül Békéscsabát érinti
az Szent Györgyi Albert Kollégium felújítására szánt 12,5 millió forintos
hozzájárulás.

Különösen örömteli hír, hogy a régiós céltámogatás teljes összege,
26,1 millió forint Békéscsabát gazdagítja, hiszen a Réthy Pál Kórház pá-
lyázata egyedüliként nyert a DARFT elõtt. Az összeget az intézmény gép-
és mûszerbeszerzésre fordíthatja.

A fentiek értelmében tehát megyénk települései összesen több mint
740 millió forintnyi támogatást fordíthatnak különféle fejlesz-
tésekre, s mindez még az idei évben megvalósulhat – közöl-
te sajtótájékoztatóján Varga Zoltán, a DARFT társelnöke.

GAJDÁCS EMESE 13

A régiós céltámogatást egyedüliként
a Réthy Pál Kórház kapta

PÁLYÁZATOKRÓL DÖNTÖTT A FEJLESZTÉSI TANÁCS

Együtt a közbiztonságért

Könyvtárhasználati vetélkedõ
a Megyei Könyvtárban

Május az iskolai kirándulások, tanulmányutak ideje. Ezen
a tavaszon még az idõjárás is kedvezett ezeknek a prog-
ramoknak.

A délelõtt izgalmakban, élményekben bõvelkedett. Az elsõ feladatot
az jelentette a csapatoknak, hogy idõben megtalálják az éppen átalakí-
tás alatt lévõ épület megfelelõ bejáratát. Sietni is kellett, hiszen a csapa-
tok egy részének a verseny elõtt még az iskolában is volt teendõje (pl.
dolgozatírás).

A vetélkedõt Túriné Kovács Márta az Oktatási, Közmûvelõdési és Sport
Osztály osztályvezetõ helyettese nyitotta meg. Személyes hangú, a gye-
rekekhez szóló megnyitójában felidézte a könyvtárakhoz, könyvekhez
kötõdõ elsõ emlékeit, könyvtáros tanári tapasztalatait. A versenyzõk ér-
deklõdéssel hallgatták.

A feladatok megoldása során a gyerekek adatokat kerestek, lexiko-
nokat, térképeket, elektronikus könyvtárak adatbázisait használták, de
volt alkalmuk számot adni arról is, hogy ismerik a betûrendet, a könyv-
tári osztályozás alapjait. Természetesen megmutatták, hogy mennyire
kreatívak, ötletesek, együttmûködõk, és ismerik az aprónyomtatványok
összeállításának szempontjait is.

Kellemes, jó hangulatban és sok munkával telt el a délelõtt.
A legjobb eredményt elért csapatok – Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata jóvoltából – könyvutalványt kaptak.
A versenyben résztvevõ valamennyi tanulónak gratulálunk, kívánjuk,

hogy a felkészülés során tanultakat hasznosítsák iskolai munkájukban is!
5–6. osztályosok korcsoport: 1. Gerlai Általános Mûvelõdési Köz-

pont Általános Iskolája (felkészítõ: Nagyné Falucskai Anna); 2. Petõfi Ut-
cai Általános Iskola (Nagyné Bielik Ágnes); 3. Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon (Matajsz Valéria).

7–8. osztályosok korcsoport: 1. Petõfi Utcai Általános Iskola (Nagy-
né Bielik Ágnes); 2. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Jakub-
janszki Edit); 3. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Jakubjanszki
Edit)

A verseny szervezõi: 10. Számú Általános Iskola; Békés Megyei Könyv-
tár; Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közmûvelõdé-
si, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottsága

HUDÁK REGINA

Békéscsaba önkormányzata együttmûködve a Békés Megyei Rendõr-
fõkapitánysággal, a Népújság Kft.-vel és az Elsõ Csabai Televíziós

Kft.-vel ötmillió forintot nyert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
pályázatán, a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására ké-
szített programok megvalósítására. A megpályázott program teljes költ-
sége 6 250 000 forint, ebbõl a pályázaton nyert összeg 5 000 000 forint,
az önrészt közösen adták össze a résztvevõk. A nyertes pályázatról Van-
tara Gyula polgármester, dr. Gyurosovics József rendõr dandártábornok,
dr. László Erzsébet, a Békés Megyei Hírlap vezetõ szerkesztõje és Szu-
dár László, a Csaba Televízió producer-ügyvezetõje számolt be május 30-
án a városházán.

– Békéscsaba vezetése a város leszakadásának megállítása mellett
kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság javítását. A rendõrségi felmé-
rés szerint vannak bizonyos területek (Körös-part és környéke, Széche-
nyi liget és környéke, pályaudvar, Luther utca, Berényi út, Kétegyházi út,
4-es Honvéd utca és az Andrássy út bizonyos részei) amelyek a közbiz-
tonság szempontjából veszélyeztetettek, és két korosztály, a fiatalok, va-
lamint a nyugdíjasok érzik magukat a legkevésbé biztonságban. A nyer-
tes pályázat célja a közterületek, közutak és egyéb területek biztonságá-
nak fokozása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. En-
nek érdekében a rendõrség a veszélyeztetett területeken a közterület-
felügyelettel együttmûködve fokozott járõrözést biztosít, az elektronikus
és írott sajtó bûnmegelõzéssel kapcsolatos információkat nyújt, szóró-
anyagok készülnek, bûnmegelõzési elõadásokra kerül sor az idõsek és
a fiatalok körében. A pályázat jó példa arra, hogy összefogással, kis be-
fektetéssel is lehet eredményt elérni. Köszönet valamennyi résztvevõnek
az együttmûködésért, és Fodor Anikónak, a hivatal munkatársának, a pá-
lyázat megírásáért – mondta Vantara Gyula.

Dr. Gyurosovics József hangsúlyozta, a közterületi jogsértések, va-
gyon elleni bûncselekmények, rongálások csökkentése, megakadályo-
zása érdekében a frekventált helyeken és idõpontokban gyakrabban
járõröznek, mégpedig olyan tapasztaltabb kollégák és közterület-felü-
gyelõk bevonásával, akik az adott területet ismerik, a lakosokkal jó kap-
csolatuk van. Dr. László Erzsébet kiemelte, a Békés Megyei Hírlap szí-
vesen csatlakozott a pályázathoz, annak keretében tizenkét alkalommal
fél-fél oldalas cikksorozatot jelentetnek meg, rávilágítva arra is, hogyan
vigyázhatnak jobban magukra és értékeikre az emberek. Végezetül
Szudár László beszélt arról, hogy a Csaba Televízió nyolcrészes maga-
zinmûsort készítenek és sugároznak majd.

M. E.

Több mint 740 millió forintos hazai fejlesztési forrás
érkezik még ez idei évben Békés megyébe, s a sike-

res pályázatok között több békéscsabai is szerepel –
derült ki egyebek mellett Varga Zoltán sajtótájékoztató-
ján, melyen a Dél-alföldi Regionális Tanács legutóbbi
ülésének döntéseit ismertette a DARFT társelnöke.

Május 24-én délelõtt különleges utazásra került sor a Megyei Könyvtár-
ban. Öt békéscsabai iskola 40 tanulója vett részt azon a képzeletbeli
utazáson, amely követte a 175 éve született Vámbéry Ármin utazó útját.



„Hazám, melyet én oly nagyon szeretek. Nagy költõóriások leírták
már annyiszor a hazaszeretetet.

Mit is jelent Magyarnak lenni valójában?
A lényeg nem a származásban van és nem az örökölt vérben, hanem

az anyanyelvi szinten beszélt szép, Magyar nyelvben.
Mert lehetsz te szlovák, román, zsidó, cigány, szerb, örmény, ha ezt

a gyönyörû magyar nyelvet tökéletesen beszéled, akkor Magyar vagy
testvérem, akárhol is élsz e világban, egy nemzethez tartozol, mely any-
nyit szenvedett érdemtelenül az évszázadok során.

A tudomány és a mai, modern világ rengeteget köszönhet nekünk
Magyaroknak, tudósoknak, feltalálóknak, orvosoknak, Nobel-díjasok-
nak, íróinknak. Istenem, köszönöm neked, hogy Magyar lehetek!

Mi egy különös nemzet vagyunk. Hiszem, eljön majd az idõ, amikor
ez az ország lesz a földi paradicsom. Visszatér minden idegenben élõ
Magyar, akár a méhek a kaptárba. Tehetségükkel segítik azt a különle-
ges népet, mely szenvedélyével annyit mindent adott e csodálatos vi-
lágnak, ami visszavonhatatlanul mindig elõre hajtotta az idõ kerekét.”

(FRANKÓ ATTILA: Magyarnak lenni)

Ezzel az eszmével és ezek szellemében indította el Frankó Attila 2006.
február 7-én az elsõ irodalmi estet Békéscsabán. Ebben Domokos
László, a megyei közgyûlés elnöke nyújtott segítséget az elsõ öt ren-
dezvény lebonyolításánál. Célja, hogy bemutassa és felvonultassa a
Békés megyében élõ még nem felfedezett írók és költõk táborát. Le-
hetõséget adva bárkinek, aki érez magában egy kis tehetséget.

Mára már csak havonta egyszer rendezik meg az irodalmi estet, a
Club Babylon Phaedra termében, ahol Józsa Mihály színmûvész mel-
lett az est házigazdája Orosz Sándor.

Az elõadásokon fellépnek a Jókai Színház színészei is, ismert köl-
tõk mûveit szavalva.

Bárki ellátogathat az estre, akit érdekel az irodalom,
mivel a részvétel díjtalan.

A következõ elõadás június 12-én lesz.14
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Május 1. és május 5. között Békéscsabán tartózkodott és oktatott
Shihan Robert Manole kyoshi VIII. DAN, az EJJU (European Ju-

Jitsu Union) alenöke. A magas övfokozatú mester és a békéscsabai
harcmûvészek kapcsolata nem most kezdõdött. A megyei, battonyai
kick-boksz edzõtáborban már oktatott a román mester, s most több
mint egy hétig tartózkodott Magyarországon.

Manole mestert a Békés megyei Karate és harcmûvész Szövetség,
a Magyar tartalékosok Szövetsége Békés megyei és békéscsabai szer-
vezete hívta meg. A mester a hét közepén a Szentgyörgyi Albert Gim-
názium és a Kemény Gábor Szakközépiskola rendészeti fakultációs
tanulóit oktatatta. Az edzésmunkán túl, sportdiplomatához híven a tár-
sadalmi kapcsolatok ápolására is jutott idõ. Megismerkedett a taninté-
zetek vezetõivel, valamint Marik Lászlónéval, a Békés Megyei Sport-
szövetségek Érdekszövetségi Egyesülete alelnökével, s különösen az
edzõképzés hazai rendszere érdekelte.

Borbíró Zoltánnal, a Magyar Tartalékosok Szövetségének alelnöké-
vel való találkozásakor a jövõbeli együttmûködés is körvonalazódott,
egy, a német Bundeswerh tartalékosaival közösen rendezendõ önvé-
delmi szeminárium ügyében, ugyanis Robert Manole mester speciális
szakterülete a katonai önvédelem és terrorelhárítás.

Szerda délután Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere,
Vantara Gyula fogadta hivatalában Robert Manole-t, Borbíró Zoltán I.
DAN, Hebõk Zoltán I. DAN és Gregor László V. DAN mesterek társasá-
gában. Itt rövid tájékoztatóra és a város ajándékának átadására is sor
került. Vantara Gyula érdeklõdéssel hallgatta a hét további, színvona-
lasnak ígérkezõ programjainak részleteit is. Szombaton délután két
órás, vasárnap pedig délelõtt és délután kétszer két órás önvédelmi
szeminárium a hét fénypontja. A kötetlen beszélgetést segítette szink-
rontolmácsként Kozma János.

Manole mester közölte, hogy mindig szívesen jön Békéscsabára,
hiszen régi harcmûvész barátok közé érkezik.

Az önvédelem nagymestere Csabán

Csabai sikerek a szupermaratonon

Békéscsabai siker született a 10. Csaba Center Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaratonon. Az oda-vissza 197,5 kilométeres

távnak május 19-én a Városháza elõtt egyéniben tizenkilenc férfi, há-
rom nõi versenyzõ és harmincnégy csapat vágott neki. A kétnapos
megmérettetésen idén is indulhattak kerékpárosok és görkorcsolyá-
zók is.

A férfiak egyéni versenyét az egykori békéscsabai, ma már encsi
színekben indult Bogár János nyerte, ötödször elhódítva ezzel az el-
sõséget. A férfi csapatok között a Varga István, Berec Lajos, Biri Fe-
renc, Hirth Márton, Kedves Roland összeállítású Tondach-Muvapi-Maz-
da Békéscsaba volt a leggyorsabb.

Másodikként a Békéscsabai A(R)C csapat (Tábor Miklós, Oláh Ta-
más, Balogh István, Benedek Zsolt, Erkolo Ashenafi) tagjai értek célba.
A nõknél elsõ lett az Equipment, második a Békéscsabai AC-élok Pan-
nónia SZDSE Bartha Edit, Gazda Ildikó, Pazár Borbála, Rieger Anita,
Bontovics Tímea összeállításban.

A békéscsabai civilek ez idáig is igyekeztek minden jelentõsebb fesz-
tiválon részt venni a városban, az idei Sörfesztiválra pedig már maguk
a szervezõk hívták õket – újságolta örömmel Gólya Pál, majd hozzá-
tette, hogy ezen a napon kedvezményes hozzájárulás mellett fõzhet-
tek tagjaik, s a színpad is rendelkezésükre állt. Kihasználva a bemu-
tatkozási lehetõséget, egymást követték a „világot jelentõ deszkákon”
az együttesek, kicsik és nagyok szórakoztatták a közönséget, sõt a fo-
gyatékkal élõknek is módjuk volt kipróbálni magukat a színpadon. A
csülökfõzõ versenybe 21 csapat nevezett be, összességében pedig
több mint 60 civil szervezet képviseltette magát a rendezvényen. Ven-
dégként jelen voltak a kolozsvári magyar civil szervezet képviselõi, akik
kicserélhették tapasztalataikat a magyar társszervezetek vezetõivel.

Gólya Pál kiemelte, hogy a Civil Nap szakmai kísérõprogramjaként
május 25-én Békéscsabán ülésezett a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-
alföldi Kollégiuma. A grémium tanácskozásán egyebek mellett szó esett
a 2007. évi pályázatokról, hiszen a régió az idei évben 501 millió forint
sorsáról dönthet. Megállapították, hogy bár igen aktívak a civilek – hi-
szen mintegy 1400 pályázat érkezett a térségbõl –, az anyagok jó ré-
sze nem felel meg a kiírásoknak, hiánypótlásra van szükség. A kollégi-
um megvizsgálja, mi lehet az oka a hiányosságoknak, s ezt követõ-
en döntenek majd a támogatások kiosztásáról – mondta el végezetül
Gólya Pál.

G. E.

Civilek napja a Sörfesztiválon
BÉKÉSCSABÁN ÜLÉSEZETT A RÉGIÓS KOLLÉGIUM

ABékéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége május
25-én, pénteken Regionális Civil Napot rendezett

a 7. Csabai Sörfesztivál és I. Csabai Csülökparádé ke-
retein belül. Mint azt Gólya Páltól, a Békéscsabai Civil
Szervezetek Szövetségének elnökétõl megtudtuk, a ren-
dezvény elsõdleges célja a civil szervezetek munkájá-
nak bemutatása és értékeinek megismertetése volt.

Irodalmi estek

Célban a Tondach-Muvapi-Mazda Békéscsaba csapat



RÉGI HELYÉN A MEGÚJULT

Elefánt sörözõ!
Békéscsaba egyik régi, mindenki által jól
ismert sörözõje alakult át nemrégiben azért, hogy a fiata-
lok kedvelt szórakozóhelyévé válhasson.

A teljesen átalakított sörözõ immár új dizájnnal, kényel-
mes boxokkal, színvonalas környezettel, légkondicionált
helyiségekkel várja azon kedves vendégeit, akik figyelmes
kiszolgálás mellett igazán kellemes hangulatban szeretné-
nek eltölteni néhány órát.

Az Elefánt sörözõ ideális helynek ígérkezik nagyobb ba-
ráti összejövetelekhez, találkozókhoz, esetleg randevúhoz
a kiszemelt hölgy vagy úr társaságában. Nem utolsó szem-
pont az sem, hogy bár a hely teljesen megújult, az árak vi-
szont változatlanok maradtak. Születésnapra, névnapra,
céges bulira, egyéb családi vagy baráti összejövetelekre
foglalj asztalt, különtermet, vagy foglald le akár az egész
Elefántot ingyenesen!

Nyilván te is tudod, hogy barátok között telik csak iga-
zán jó hangulatban az idõ. Izguld végig a sportközvetítése-
ket a haverokkal egy ital mellett a sörözõ plazmatévéjén,
biliárdozz vagy játssz valamelyik játékgépen az Elefánt sö-
rözõben.

Az új dizájn kialakításakor azokra is gondoltak, akik szin-
te soha nem pihennek. Hordozható számítógépedet a hot-
spotra csatlakoztathatod, így akkor sem maradsz le sem-
mirõl, amikor az Elefántban töltöd az idõt.

Keresd az Illésházi úton az Elefántot!
Info: elefantsorozo@vipmail.hu • Honlap: www.elefantsorozo.fw.hu

Telefon: 06-30/854-44-48
(X)
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5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Pf. 60 • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336
E-mail: ifihaz@ifihaz.hu, szervezés@ifihaz.hu • Honlap: www.ifihaz.hu

� Június 8., péntek 22 óra: El Ritmo-party a Casinóban. � Június
9., szombat 14 óra: A Pro Arte Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
évzárója. � Június 11., hétfõ 8–16 óráig: Gazdálkodj okosan! – Ked-
vezményes cipõvásár. � Június 11., hétfõ 18.30–20 óráig: Gazdál-
kodj okosan! – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó. � Júni-
us 13., szerda 18 óra: Szántai Lajos elõadása a Casinóban A pilisi
Pálos rend- és a fehér fénybõl való romolhatatlan test címmel, az
Életfa Alapítvány szervezésében. � Június 13., szerda 19 óra: A Bar-
tók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola évzárója. � Június 15.,
péntek 21 óra: Örömzene a Casinóban – Fellép a Master of Course,
Bloom, Mors, Silens. � Június 18., hétfõ 18.30–20 óráig: Gazdál-
kodj okosan! – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó. � Júni-
us 21., csütörtök 18 óra: A Csabai Szalon kiállításmegnyitója az If-
júsági Ház Art Caffé-jában, helyi képzõmûvészek (eladásra is szánt)
alkotásaiból.

TÁBOROK
� Június 18., hétfõ és 22., péntek: Tánctábor az Ifiházban a Dari-
da Táncszínház szervezésében általános iskolásoknak. Részvételi
díj: 8500 Ft. Szervezõ: Baran Ádám, telefon: 06-20/529-6761. � Jú-
nius 25., hétfõ és 29., péntek: Örökségünk õrei – Helytörténeti
és mûvészettörténeti tábor a Munkácsy-emlékházban 8–12 éve-
seknek. Részvételi díj: 5000 Ft. Szervezõ: Mészáros Zsuzsa, telefon:
66/442-080. � Június 25., hétfõ és 29., péntek: Kreatív tanulás tá-
bor az Ifiházban leendõ 7–8. osztályosoknak. Részvételi díj: 10 000
Ft. Szervezõ: Zsótér Mária. � Június 25., hétfõ és 29., péntek: Me-
setábor az Ifiházban jelenlegi 1–2. osztályosoknak. Részvételi díj:
12 000 Ft. Szervezõ: Zsótér Mária. � Június 25., hétfõ és 30., szom-
bat: Kistérségi diákújságíró tábor (bentlakásos) 14–18 éveseknek.
Részvételi díj: 15 000Ft. Szervezõ: Rúzsa Krisztina.

JÚLIUSI ELÕZETES
� Július 2–6-ig: MoKéT – 7. Modern Kézmûves Tábor
� Július 2–6-ig: Mesetábor.
� Július 9–13-ig: Így mûködik tábor.
� Július 16–20-ig: Így mûködik tábor.
� Július 23–27-ig: Tánctábor.
� Július 30.–augusztus 4-ig: Megyei színjátszó tábor.

Békéscsaba Jaminai Polgárõr Egyesület
5600 Békéscsaba, Pozsonyi utca 24.

A gyermeknap támogatói voltak:

Szabó Andrásné (ruházati bolt); Czapp Olga
(vegyesbolt); Gulyás Anita (Teletölcsér fagyi-
zó); Jamina Burger; Bánszki András (nõi fod-

rász); Bordás Mihályné (Zsóka virágbolt); Svanda Zoltánné (lottó-
zó); Bjelik Jánosné (Medella gyógyászati segédeszköz szaküzlet);
Szabó József gyógyszerész (Szent Balázs Gyógyszertár, Gádoros);
McDonald’s (Békéscsaba); Pepsi; Pedró; rendõrség (Békéscsaba);
tûzoltóság (Békéscsaba); Köles István alpolgármester; Madách Ut-
cai Általános Iskola; 100 Ft-os üzlet (Jamina); Kovács Lajosné pol-
gárõr; Purecse István bûvész (Elek); Lázár Györgyné (Elek); Opa-
uszki Tamás; Tóth Produkció.

„Sebesség, látvány, lóerõk...”
A fenti mottóval rendezik meg idén is az Autó-Motor Showt a békés-
csabai sportcsarnokban június 9–10-én.

A rendezvényen rengeteg jármûkülönlegességgel találkozhatnak
majd a látogatók: veterán motorok, veterán autók, versenyautók, ver-
senymotorok, prototípus autók, épített motorok, tuning autók, kami-
onok, amerikai autók, különleges jármûvek várják az érdeklõdõket.

Az autós és motoros programokon természetesen a vakmerõ
mutatványokon és az õrült gépgyilkoláson lesz a hangsúly. Látható
lesz egy lélegzetelállító õrültség: „BMX street világbajnokok” hatal-
mas hátraszaltókat csinálnak majd az erre a célra berendezett ext-
rém sportpályán.

A rendezvény alkalmából különleges kedvezményekkel várják a
látogatókat a gépjármû márkaképviseletek és a kiállító jármûipari
cégek.

Találkozhatnak még Dundikával, Kukival és Harsányi Leventé-
vel, híres autó- és motorversenyzõkkel, lesz gyermekmajális, Ferra-
ri hang, gumifüst és 8 gyönyörû testfestett lány, akik készséggel pó-
zolnak majd, fõként a „Tuningautó Fesztivál” rendezvényterületen.

Egy vadonatúj amerikai Notar sugárhajtómûves helikopter utas-
reptetést végez majd a város felett.

Az Autóklub a rendezvény helyszíne mellé telepített mobil mû-
szaki mérõállomásán a látogatók Autó-Motor Show belépõjegyük-
kel ingyenes jármûdiagnosztikai felmérésre jogosultak, amit ott hely-
ben elvégeztethetnek autójukon.

A motorosok sem maradnak mûszaki szolgáltatás nélkül, ugyan-
is a rendezvényen itt lesz Magyarország legmodernebb teljesítmény-
mérõ kamionja. A motorosok részére külön motorparkolót is létesí-
tenek a rendezvény területén, hogy biztonságban tudhassák vaspa-
ripájukat. A motorparkoló ingyenesen vehetõ majd igénybe.

Mindkét napon 18 órai kezdettel rendeznek nyereménysorsolást
a színpadnál, amelyen minden látogató részt vehet, ha a belépõje-
gyét a színpadon lévõ üvegurnába bedobja. A szervezõk naponta
10 db DVD-lejátszót és sok értékes nyereményt, ajándékcsomagot
sorsolnak ki.

(X)

Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektõl a sátras rendezvényekig.

Lakodalmak, konferenciák, baráti találkozók,
állófogadások, kerti partik, grill-étkezések,
borkóstolók, MÁTYÁS KORABELI LAKOMÁK,
szendvicsek, hidegtálak, dísztálak.

További információk:
PROHÁSZKA BÉLA, telefon: 06-20/828-0654
ANDÓ TAMÁS, telefon: 06-30/943-9610



TÛZIFA AKCIÓNKAT
MEGHOSSZABBÍTOTTUK!

TÛZIFA (bükk)
• rönkvég 1744 Ft/q ÚJ BRUTTÓ ÁR: 1320 Ft/q
• hasított 2194 Ft/q ÚJ BRUTTÓ ÁR: 1788 Ft/q

Érdeklõdni:
ÚFA Bt., Újkígyós, Tormási u. 15. szám alatt, vagy

a (66) 256-111/123-as telefonszámon.

Az akciónk június 28-ig tart!

Természetesen fából - természetesen jót!
16

LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

Békéscsabán, a belvárosban, csendes kis utcában épült liftes tár-
sasházban másfél szobás, kétszobás, egy plusz két fél szobás, két
és fél szobás lakások klíma-elõszereléssel, garázsok 16 m² alapte-
rülettel. Az udvarban kiépített parkolóhelyek használati joga megvá-
sárolható. Beköltözés a szerzõdéskötést követõen 8 hét. Érdek-
lõdni a még lekötetlen lakásokról a helyszínen – ahol kollegánk be-
mutatja azokat – naponta 8 és 15 óra között, a részletekrõl, a szer-
zõdési feltételekrõl minden kedden és csütörtökön 9 és 15 óra kö-
zött, valamint a 06-30/9289-595 telefonon Palkovits Istvántól lehet.

®

Hocz és Medvegy Kft.
Békéscsaba, Kazinczy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mobil: 06-30/600-1900

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat

és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.

MSZ EN ISO 9001:2001

AUTÓÜVEG
CENTRUM

Szarvasi út 9.,
Hat ház u. sarok

Telefon: 450-358

Szélvédõ-autóüveg,
napfénytetõ eladása

és szerelése, biztosítós
üvegkárok ügyintézése

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása, cseréje

Olajcsere, kisebb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi út–Eiffel-toronytól jobbra 50 m-re)

Telefon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105

Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épületlakatos munkák

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

Eladó egy 1994-es évjáratú,
jó állapotban lévõ Renault Twingo

hozzávaló téligumi garnitúrával.
Mûszaki érvényessége: 2008. 02. 10.

Irányár: 500 000 Ft.
Telefon: 06-20/924-5323.



SOFIA balos, 157 x 100 cm LAURA, 140 x 140 cm SOFIA jobbos, 157 x 100 cm

Bruttó fogyasztói árak:
6 jet: 89 850 Ft 6+10+jet+fejpárna: 134 850 Ft

elõlap: 16 500 Ft hátmasszázs szett: 7 500 Ft csaptelep: 49 990 Ft

Az akció a készlet erejéig vagy június 15-ig tart.

Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Nyitva hétfõtõl péntekig 8–18, szombaton 9–12 óráig

Burkolóház
Minõség ami(n) jár!
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30/66-52-66-2
HÍVJ MOST!!!
www.soforsuli.hu

Jármûvezetõ-képzés M, A1, Akorl, A és B kategóriákban.
Tájékoztató 2007. június 17-én 11 órakor
Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.

COLOSSEUM GYM
az erõ és egészség forrása
COLOSSEUM AEROBIC NYÁRI TÁBOR

Várunk minden óvodás és iskolás gyermeket (fiúkat, lányokat vegyesen 5-6 éves kortól, de
felsõ korhatár nincs), akik szeretnének zenére mozogni, de nem versenyszerûen. A nyári
tábor június 15-tõl szeptember 1-jéig tart, heti turnusokban, hétfõtõl péntekig 8–16 óráig.
Részletes napi program: Érkezés 8 és 9 óra között. 9 órakor: Zenére végzett aerobic-gya-
korlatok életkori sajátosságok figyelembe vételével. 10 órakor: Tízórai szünet (otthonról ho-
zott). 11 órakor: Erõnléti és táncos alapgyakorlatok. 12 órakor: Ebéd a Rolling Rock étterem-

ben. 13 órakor: Játszótéri program a friss levegõn. 14 órakor: Kézmû-
ves foglalkozások óvónõi felügyelet mellett. 15 órakor: Játékos formá-
ban végzett mozgáskoordinációs gyakorlatok. 16 órától: Várjuk a szülõ-
ket! • Egésznap szakképzett óvónõi és edzõi felügyelet. Pingpongozási
lehetõség. • Fellépõ csoportunkba jó mozgáskészségû fiúkat és lányo-
kat keresünk 14 éves kor fölött (érdeklõdni: 06-20/9316-406).

Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6. • Tel.: 66/44-88-55
Honlap: www.colosseumgym.hu

Korrekt Ingatlan és Hiteliroda
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 3/8., földszint
• Hitelkiváltás jövedelemigazolás nélkül
• Ingatlanvásárlás (értékbecslési díj: 0 Ft)
• Szoc. pol. ügyintézés

Mindent egy helyen KORREKT-en!
Tel.: 06-30/263-4895, 66/445-965 • E-mail: korrekt@globonet.hu

A School of Business Üzleti Szakközépiskola
érettségizettek számára nyújt felsõfokú OKJ-s szak-
mai képzést, nappali tagozatos iskolarendszerû kép-
zésben. Az elsõ szakképzés 23 éves kor alatt tandíj-
mentes. Kollégium megoldható.

Gazdasági informatikus
Informatikai alkalmazásfejlesztõ
Informatikai rendszergazda
Újságíró
Vámügyintézõ

Jelentkezés helye: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezsõ u. 54.
Érdeklõdni lehet a 66/443-282-es telefonszámon.

E-mail: nora@sob.hu • Honlap: www.sob.hu

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
VÁRAKOZÁS NÉLKÜL!
15% KEDVEZMÉNY A FELÍRT SZEMÜVEGEKRE
CSAK A KOMPUTER OPTIKA SZAKÜZLETBEN!

• Dr. Lakatosné dr. Bódis Ilona szemész fõorvos
Rendel: csütörtökön 16.30–18 óráig.

• Dr. Butján Katalin szemész szakorvos
Rendel: hétfõn 16–18 óráig.

• Dr. Vági Judit szemész fõorvos
Rendel: hétfõn és szerdán 9.30–11, kedden 15–16.30 óráig.

Cégek dolgozóinak csoportos vizsgálatát
más idõpontokban is vállaljuk.

Békéscsaba, Luther u. 5.
Bejelentkezés a 325-590-es telefonon.
DÍJTALAN PARKOLÁS AZ UDVARBAN.

perfekt

A Budapesti
Gazdasági Fõiskola PSZFK
megújult képzési ajánlatai
diplomások számára!

– Közgazdász szakmérnök

– Gazdálkodási menedzsment
(szakértõi szak)

– Pénzügy szak
(szakirányok: adó, illeték, vám)

– Európai Uniós projekttervezés,
finanszírozás

– Könyvvizsgálói asszisztens

– Számviteli asszisztens

Jelentkezési határidõ: 2007. július 20.

A képzés Békéscsabán zajlik (záróvizsga a BGF-en)

Kérje díjtalan tájékoztatónkat!

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Infóvonal: (66) 52-00-72

További információ:
www.perfekt.hu

(Békés megye)
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Szucsik ingatlan iroda
Csaba Center, a fõbejárat mellett

Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-20/954-6159

Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155

E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu,
info@szucsikingatlan.hu

Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu

NÁLUNK
CSAK

a közvetítõi jutalék!
A regisztráció és a címkiadás ingyenes!

Új irodánk nyílt

a Csaba Center földszintjén,
a fõbejárat mellett.

(Havonta 500 000 látogató fordul meg a Csaba Centerben.)

Teljes kínálatunkat megtekintheti a

www.szucsikingatlan.hu
internetes honlapon

CSALÁDI HÁZAK:
• Békéscsabán, a Lórántffy utcában, 1250

m²-es telken 200 m²-es ház, 3 szoba, nap-
pali, 2 konyha, konvektoros fûtésû, villany-
bojleres fürdõszoba, WC, rendezett telek-
kel, széles kocsibeállóval, nyugodt környe-
zetben eladó. Ár: 17 000 000 Ft.

• Békéscsaba, Baukó A. utca, 970 m²-es
telken 120 m²-es családi ház, 3 szobás,
központi fûtésû, radiátoros hõleadók, zárt
terasz, fürdõszoba, WC, melléképülettel,
ami 100 m²-es (terménytároló, sertésólak),
rendezett kerttel eladó. Ár: 18 500 000 Ft.

• Békéscsaba, Arany János utca, 160 m²-
es, teljesen felújított, igényes, 3 parkettás
szoba, konyha, fürdõszoba, WC, konvek-
tor, villany- és kandallófûtésû családi ház,
garázzsal + külön 1 szoba, konyha, fürdõ,
WC. 1000 m²-es parkosított kert, úszóme-
dence, automata öntözõberendezés, tol-
laslabda-pálya, automata kapu, riasztó be-
szerelve. Ár: 19 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában, 600
m²-es parkosított telken 180 m²-es családi
ház, kétszintes, négy szoba, nappali, elõ-
szoba, két WC, két fürdõszoba, kamra, ke-
rámia járólap a földszinten, szõnyegpadló
az emeleten, központi radiátoros, illetve
padlófûtésû, cirkokazános, díszkerttel, ga-
rázzsal, nagy, fedett elsõ, illetve hátsó te-
rasszal, (42 m²), két melléképülettel, relu-
xával, nyugodt környezetben eladó. Ár:
41 500 000 Ft.

• Békéscsaba, Kis Tabán utca, 100 m²-es,
2,5 szobás, étkezõ, nappali, központi radi-
átor fûtésû, garzonos hálórész kialakítású,
közös udvarral, nem utcafronti eladó ház-
rész, kocsibeállási lehetõséggel, egy 65
m²-es melléképülettel, egyben vagy külön
eladó. Külön helyrajzi számon szerepel.
Ár: 11 900 000 Ft.

LAKÁSOK:
• Békéscsaba, Kazinczy utca, négyszintes

téglaépítésû társasházban, földszinti, más-
fél szobás, konyha, fürdõszoba, WC, kam-
rás, egyedi gázos, parkettás, dupla bejá-
rati ajtós lakás, redõnnyel eladó. Ár: 8,8
millió Ft.

• Békéscsaba belvárosában, közel a Csa-
ba Centerhez, 1987-ben épült társasház-
ban, 3 éve teljesen felújított, 60 m²-es 2,5
szobás, falig csempézett, erkélyes, egye-
di mérõs, radiátor fûtésû lakás eladó. Is-
kola, óvoda a közelben. Ár: 8 900 000 Ft.

• Eladó Békéscsaba belvárosában, szép
környezetben, 58 m²-es, kétszobás, kony-
hás, nappali, étkezõs, III. emeleti, 2006-ban
szépen felújított, egyedi gázos, parkettás
lakás, közel a Csaba Centerhez. Ár: 9,2
millió Ft.

• Békéscsaba, Piski utca, a Körös-parton,
földszinti lakás egy kétszintes társasház-
ban, 2003-ban felújított, 66 m²-es, kétszo-
bás, konyhás, étkezõs, fürdõszoba, külön
WC, csempekályhával, teljesen egyedi mé-
rõs, riasztóval, garázzsal, fásszínnel, nyu-
godt, rendezett környéken eladó. Ár: 11
millió Ft.

• Békéscsaba, Haán Lajos tér, négyszin-
tes, téglaépítésû társasházban, III. emele-
ti, 60 m²-es, egyedi gázos, konvektor fûté-
sû, 2003-ban felújított, 2 szoba, konyha, ét-
kezõ, kamra, nagy erkéllyel, garázzsal, nyu-
godt környezetben, közel iskolához, óvo-
dához eladó. Ár: 11 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kinizsi utcában, 2 éve
épült társasházban egy földszinti, 116 m²-
es exkluzív lakás, 2 szoba, nagy nappali
oszlopos elválasztással, egy amerikai kony-
hás étkezõ, gránit járólap, minden helyi-
ségben klíma, nagy terasz, sarokkádas, tu-
solós fürdõszoba, WC, 2 terasz, gipszstuk-
kó hangulatvilágítással, a Csaba Center-
hez közel eladó. Ár: 26 500 000 Ft.

BÉRLEMÉNYEK:
• Békéscsaba, Áchim utca, 80 m²-es, két-

szobás családi ház, étkezõ, konyha, nagy
elõszobával, erkéllyel, konvektoros fûtés-
sel, parkettás szobákkal, kerttel, teljesen
bútorozottan kiadó. 1 havi kauciót kérnek.
Ár: 55 000 Ft + rezsi.

• Békéscsaba, Gyóni Géza utca, egy 2000-
ben épített, 53 m²-es, kétszobás, konyhás,
nappali, étkezõs lakás, egyedi fûtésû, radi-
átoros hõleadókkal, teljesen berendezve
kiadó. Ár: 60 000 Ft + rezsi.
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AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, D, E KATEGÓRIÁS KÉPZÉSEK

Egyéni számítógépes felkészítés, részletfizetés.
INTENZÍV TANFOLYAM INDÍTÁSA MINDEN HÉTEN.
Érdeklõdni: Békéscsaba, Kazinczy u. 11. (Tibo Kereskedõudvar)

Ügyfélfogadás: H–P: 8–11 óráig, H, Sz, P: 16–18 óráig.

Telefon: 06-20/944-7000, 06-20/944-8000 (N
y.

sz
.: 

04
-0

05
6-

06
.)

Kft.

Pénzügyi megoldások:
– magánszemélyek és vállalkozá-

sok számára (pl.: végrehajtás
alatt lévõ ingatlanok újrahite-
lezése szakszerûen);

– személyi hitel
passzív BAR-listásoknak is;

– ingatlanközvetítés
(ingyenes regisztráció).

DISZKRÉT ÜGYINTÉZÉS

BOZSÓ TERÉZ területi vezetõ
5600 Békéscsaba,

Szabadság tér 16–18. II/8.
Telefon: 06-70/70-291-70

E-mail: bozso.terez@n-age-x.com

CERAGEM
Cím: Békéscsaba, Illésházi u. 5. (a Trefort utca felõl)
Telefon: 66/446-955, 06-20/999-5678 • www.ceragem.hu

Termoakupresszúrás masszázságy
Térítésmentes szolgáltatás. Vásárláskor kedvezményes hitelt biztosítunk.

A CSALÁD EGÉSZSÉGÉÉRT!
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–16, szombaton 8–14 óráig.

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul

2007. június 18-án, 16 órakor (intenzív)
Helyszín: Békéscsabai, Ifiház

JELENTKEZÉS a fenti idõben és helyszínen.
Elõzetes információ: Horváth László, 06-30/9388-981

Színvonalas oktatás olcsón?TThheerrmmááll AUTÓSISKOLA!

Sok szeretettel várunk
légkondicionált szórakozóhelyünkön,

színvonalas környezetben,
rendkívül kedvezõ italárakkal.

Plazma tv, biliárdasztal, játékgépek.
Születésnapra, névnapra, céges

bulira foglalj asztalt, különtermet
vagy akár az egész Elefántot!

Az Elefántot keresd az Illésházi úton!
Info: elefantsorozo@vipmail.hu

Honlap: www.elefantsorozo.fw.hu
Telefon: 06-30/854-44-48

ELEFÁNT SÖRÖZÕ
Blues est

A békéscsabai
Szlovák Gimnázium, Általános

Iskola, Óvoda és Kollégium
a 2007/2008. tanévben

1 fõ matematika szakos
középiskolai tanárt

alkalmazna.

Az alkalmazás feltételeirõl érdek-
lõdni lehet személyesen, vagy a
457-577-es telefonszámon az in-
tézmény igazgatójánál.

A Batsányi utcai
üzletsoron lévõ

használtruha-üzletbe
kitûnõ minõségû

angol ruha
( G Y E R M E K R U H A )

érkezett.

AUTÓS-MOTOROS
TANFOLYAM INDUL

2007. június 14-én
és 2007. június 18-án.

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22. (MTESZ-székház)
10 évesek lettünk, ezért 10% kedvezményt adunk az elméleti tanfolyam árából!

OKÉV 06-0166-03

Telefon: 449-877 és 06-30/9353-325

Étkezzen magyaros
egytálételeket a Piacon,
a vásárcsarnokban

a Party Gyorsétkezõben!

Pacal-, birka-, kakas-
pörkölt, babgulyás stb.
Hidegtálak megrendelése.

Telefon: 06-30/903-8543,
66/440-475
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• Békéscsaba belvárosában 1315
m² területen álló polgári ház mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó.
Telefon: 06-70/335-0915.

• Gyula belvárosában 53 m² alap-
területû, összkomfortos házrész
eladó a fürdõhöz közel. Érdek-
lõdni: 06-30/474-4409, illetve mun-
kaidõben: 527-390.

• Békéscsabán téglablokkos lakás
eladó. Telefon: 06-30/661-3319.

• Gyulán sorház eladó (51 m²). Te-
lefon: 06-30/685-1069.

• Békéscsabán belvárosi, tetõte-
res, klímás 70 (90) m²-es lakás
eladó vagy hosszú távra kiadó.
Telefon: 06-30/925-5287.

• Horvátországi apartmanok érté-
kesítése már hitelre is. Tel.: 06-30/
925-5287.

• Eladó Újkígyóson, a Hosszú ut-
cában 3 szobás, összkomfortos,
gazdálkodásra alkalmas családi
ház. Irányár: 7,5 millió Ft. Érdek-
lõdni: 06-30/415-4255.

• Békéscsabán új építésû ikerhá-
zak leköthetõk. Érdekklõdni: 06-
70/328-8486.

• Békéscsabán, a Pásztor utcá-
ban, 50 m²-es, 1,5 szobás, egye-
dis lakás eladó. Telefon: 06-70/
945-6820.

• Békéscsabán, a Fövenyes utcá-
ban másfél szobás lakás eladó.
Telefon: 06-30/541-0640.

• 60 m²-es belvárosi iroda (üzlet-
helyiségnek vagy bemutatóterem-
nek is kiválóan alkalmas) kiadó.
Telefon: 06-30/44-54-463.

• Szegeden albérleti szoba kiadó.
Telefon: 06-30/326-8630.

• KORZÓ irodaházban (szökõku-
tas tér) 84 m²-es irodablokk és
különbözõ méretû irodák olcsón
kiadók. Telefon: 443-800.

• Békéscsabán, Andrássy úton,
a Rózsa Ferenc gimnáziummal
szemben 108 m²-es üzlethelyi-
ség kiadó. Telefon: 443-800.

• Albérlet kiadó a Rábayn. Telefon:
06-20/9754-487.

• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés. Marik Ist-
ván, Tavasz u. 83. Telefon: 06-30/
275-7263.

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

• Biztonsági zár, redõny, harmo-
nikaajtó, szalagfüggöny, reluxa,
szúnyogháló szerelése, javítása,
kulcsmásolás: Lencsési út 42.
Tel.: 06-30/233-4550, 636-135.

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

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

• Nonstop duguláselhárítás ked-
vezõ áron, bontás nélkül, garan-
ciával Békéscsabán. Tel.: 06-20/
9358-173, Péter József.

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

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

• Gyógyító masszázs. Idõpont-
egyeztetés: 06-30/283-8648.

• Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card Bt., telefon: 06-20/993-9165.

• Csempézést, hidegburkolást,
parketta- és padlószõnyeg-fek-
tetést vállalok. Telefon: 06-30/
273-3191.

• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, egyéb díszítõmunkák. Tele-
fon: 06-30/508-6713.

• Homlokzatok hõszigetelése,
egyéb nemesvakolatok készíté-
se. Telefon: 06-20/432-6098.

• Lépcsõház, iroda takarítását vál-
lalom. Telefon: 06-30/290-8726.

• Favágás motoros fûrésszel. Te-
lefon: 06-30/398-2025.

• Fûnyírást, bozótirtást vállalok
2007-ben is. Petri, telefon: 06-30/
366-9699.

• Esküvõi táncok betanítása, je-
gyespárok felkészítése. Gulyás
Miklós táncpedagógus, telefon:
06-20/980-6010.

• Számítógépek telepítése, beál-
lítása, vírusirtás. Telefon: 06-70/
228-6377.

• Nyílászárók javítása, szigetelé-
se. Redõny, szalagfüggöny rész-
letfizetéssel. Telefon: 66/454-171,
06-70/212-6776.

• Zsindely, polykarbonát vagy
egyéb tetõk, elõtetõk, valamint
kerti pihenõk gyártását vállalom.
Telefon: 06-30/925-8164.

• Automata mosógépek javítása.
Elektron Bt. Tel.: 06-30/304-4622,
66/454-561.

• Kisgyermek gondos felügyeletét
vállalom napi néhány órában.
Minden egyéb megbeszélés sze-
rint. Gyermekszeretõ, kreatív pe-
dagógus. Telefon: 06-70/942-1577,
66/448-838

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

• Matematikából pótvizsgára fel-
készítést, felzárkóztatást válla-
lok. Telefon: 66/325-586, 06-30/
440-2706.

• Mûanyag ajtóborítás kivitelezé-
sére munkatársakat keresünk.
Mintatermünk: Békéscsaba, Do-
bos I. u. 20., telefon: 06-70/335-
7584, 06-30/233-4550, 636-135.

• Ház körüli munkavégzésért szál-
lást adok. Érdeklõdni 18 óra után
a 06-30/692-3033-as telefonon.

• Új Radiant gázkazán áron alul
sürgõsen eladó. Telefon: 06-30/
3490-589.

• Konyhakész csirke rendel-
hetõ. Érdeklõdni hétköz-
nap 17 órától, hétvé-
gén egész nap a
06-30/311-4590
telefonszámon.

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS, VALAMINT
ÁRUFUVAROZÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK

2007. június 18-án, 16 órakor
Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. alatt (az APEH utcája).

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

ÉRDEKLÕDNI a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 telefonszámokon.
A TANULÓCSOPORTOK FOGLALKOZÁSAINAK KEZDETE:

1. csoport: hétfõ – szerda – péntek 15 óra 3 hetes
2. csoport: kedd – szerda – csütörtök 15 óra 3 hetes
3. csoport: szombat – vasárnap 8 óra 3 hetes
4. csoport: szuperintenzív 8 óra 1 hetes

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

ÓRIÁSI AKCIÓ!
20% ELMÉLETI KEDVEZMÉNYT ADUNK MINDENKINEK,

VALAMINT ÖNÉ LEHET EGY SVÁJCI KARÓRA!

VÁLASSZÁK A MINÕSÉGET!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

Citroën Xsara, Mazda 3, Nissan Almera, Opel Astra, Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.
OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0462

Programakkreditációs szám: PLH-245 • www.pozsarautosiskola.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL:

� Tóth Produkció Reklám és Rendezvényszervezõ Iroda
Békéscsaba, Mednyászky u. 2. I/8.
Tel./fax: 66/549-620 • Mobil: 06-30/326-8630

� Gyorsnyomda – Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/547-600 • Fax: 66/547-601 • Mobil: 06-30/6868-753

� Gyorsnyomda – Békéscsaba, Csaba Center földszint
Tel./fax: 66/524-653 • Mobil: 06-30/6868-752



Thália új nyári otthonának avatása most 111 éve, 1896. má-
jus 30-án volt. A termet zsúfolásig megtöltõ közönség elõtt a
mûkedvelõ színkör társulata nagy sikerrel adta elõ Werner
László: Próba címû egyfelvonásosát.

A ligeti pavilon több mint egy évszáza-
da dacolt a múló idõvel. Falai néma tanúi
sok jókedvûen szórakozó generációnak.
Kora tavasztól a mûemlékvédelem felü-
gyelete alatt, nagy szakértelemmel folyó
építkezés folyamán az építõk kibontották
a régi, százados falakat, a korhadt fa osz-
lopokat, a rozzant tetõszerkezetet újra cse-
rélték. A lebontott egykori vendéglõ he-
lyén már áll az emeletes új épület. Most
folyik az eredeti kibontott téglák visszafa-
lazása szakszerû, pontosságot igénylõ
munkával, s a sarki tornyos zenepavilon
falazása.

Most õsztõl megújul a liget és a pavi-
lon – a Körösök Völgye Natúrpark Köz-
hasznú Egyesület költözik az új és felújí-
tott épületbe. Köszönhetõen annak a si-
keres pályázatnak, amellyel Békéscsaba
eu-s anyagi támogatást nyert.

A ligeti építkezés a Nemzeti Fejleszté-
si Terv keretében 215 millió forintos, az
Európai Unió által finanszírozott projekt.
A beruházás teljes költsége 220 530 086
forint, ebbõl 215 189 489 forint a támoga-
tás összege.

Az építtetõ és tulajdonos Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ked-
vezményezett a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület.

Az egyesület õszre elkészülõ ligeti lá-
togató központjában 287 m²-es kiállítási
tér áll rendelkezésre a Körösök völgye
ökoturisztikai kiállításinak rendezésére.
Az emeletes épületben kapnak helyet az
egyesület irodái és a különbözõ foglal-
koztató mûhelyek.

Az építéssel egy idõben sor kerül a li-
get régen várt felújítására. Elindul a par-
kosítás, a ligeti utak felújítása. Remélhe-
tõen õszre új arcát láthatjuk a közel 150
éves Széchenyi ligetnek.
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GÉCS B.

Ligeti mulatozók anno – a pavilon felépítése elõtti idõkben a nyitott,
fából épített színben

HAJDAN A LIGETI NYÁRI SZÍNKÖR PAVILONJA

Õsztõl a Körösök Völgye
Natúrpark látogató központja

Hónapok óta építõmunka zaja veri fel – az egykori ó-temetõ-
bõl 1850-ben kihasított, parkosított területen létrehozott „mu-

lató erdõcske” néven emlegetett - mai Széchenyi ligetünk békés
csendjét.

Kõmûvesek, ácsok, a békéscsabai Sebestyén és Társa Építõ-
ipari Kft. munkásai serénykednek a millennium évében emelt fa-
vázas pavilon és vendéglõ épületének bontásán, most pedig már
a pavilon eredeti állapotának újjáépítésén.

Békés-Csaba község – száztizenegy éve – építette 18 ezer ko-
rona költséggel, a szórakoztatás és a nyári színkör helyszínéül
szolgáló, különleges stílusú épületet. Az épület terméskõ alap-
pal, apatelki kõvel készült, benne 16 x 10 méteres terem színpad-
dal és széles fedett folyosóval. Az ékes szép fatornyos épületet
a zenepavilonnal Ádám Gusztáv csabai mérnök tervezte – az
építõmunka Vitalis Nándor vállalatának dicsõsége.

2007 tavaszán készült felvétel a száztizenegy éves ligeti pavilon felújításáról20

Széchenyi ligeti látványos részlet a pavilonnal egy 1910 táján kiadott képeslapon


