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Néhány napja még az a hír borzolta a kedélyeket me-
gyén belül és kívül, hogy egy 44 éves asszony –

vélhetõen gondatlanságból adódóan – egy allergiás re-
akciót kiváltó injekció miatt halt meg a csabai kórház-
ban, aztán pedig 600 millió forintos hiányról szóltak a
helyi és országos médiumok tudósításai, miközben ed-
dig úgy tûnt: a Réthy a példásan gazdálkodó, pénzügyi-
leg stabil intézmények közé tartozik.

Egy nemrégiben lezárult gazdasági átvilágítás megállapítása sze-
rint, az év végére 600 millió forintos hiány fenyegeti a békéscsabai
Réthy Pál Kórházat, amin némiképp enyhíthet az a tény, hogy az in-
tézmény elnyerte az egynapos sebészet beindítását támogató pá-
lyázatot – derült ki egyebek mellett július 4-én délelõtt azon a saj-
tótájékoztatón, melyet dr. Fábián Ágnes, a békési megyeszékhely
önkormányzatának tanácsnoka és dr. Ferenczi Attila önkormányza-
ti képviselõ közösen tartott meg.

Az egészségügyért felelõs tanácsnok közölte: március–április hó-
napban zajlott le az a gazdasági átvilágítás, mely a megváltozott fi-
nanszírozással járó változásokat volt hivatott feltárni. Ennek megál-
lapítása szerint, a békéscsabai kórház gazdálkodása jelenleg még
stabil, több mint 250 millió forintos készpénzállományt is tartalmaz,
ám a finanszírozás az idei év elsõ negyedében az elõzõ év hason-
ló idõszakához képest 100 millió forinttal csökkent. Ha ez a tenden-
cia folytatódik, az intézmény hamarosan feléli tartalékait, s az a ve-
szély fenyeget, hogy év végére akár 600 millió forintos hiány is mu-
tatkozhat a költségvetésben.

Dr. Ferenczi Attila képviselõ arról tájékoztatott, hogy az intézmény
a kórházreform kapcsán elvesztette szemészeti fekvõbeteg osztá-
lyát, szülészeti, ortopédiai, sebészeti aktív ágyainak pedig közel fe-
lét. Az ebbõl adódó problémákat igyekeztek akképpen enyhíteni,
hogy megpályázták az egynapos sebészeti ellátás beindítását, amit
információik szerint megnyertek, bár az egyelõre nem ismert, hogy
milyen összegû finanszírozással. A Réthy Pál Kórház tervei szerint
a 10 ágyas osztályon évente akár 2900 egynapos mûtétet is végre-
hajthatnak, ami egyrészt javítja a gazdasági mutatókat, másrészt je-
lentõsen lerövidíti a jelenlegi várólistákat.

Fábián Ágnes leszögezte: minden ellenkezõ híreszteléssel szem-
ben, az intézményt fenntartó önkormányzat küzd a kórházért, s nem
akarja azt áruba bocsátani. Ugyanakkor a reform kapcsán elszenve-
dett veszteségeket csak további pályázatokkal lehet enyhíteni, hi-
szen a havi 30 millió forintos hiányt, a vizitdíjakból származó 6 mil-
liós összeg, de még az egynapos sebészet beindítása sem tudja
visszapótolni – hangsúlyozta az egészségügyért felelõs tanácsnok.

ACsabai Mérleg felelõs szerkesztõjeként feladatom a lap tartalmi
„összerakása”. Én felelek tehát a sárga újságban közölt írások

tényszerûségéért, aktualitásáért, pontosságáért, s én döntöm el a
szerkesztõségbe bezúduló meghívók, tudósítások, beszámolók kö-
zül, mi is bír akkora hírértékkel, ami érdemes a megjelenésre. A na-
pokban „mi” magunk lettünk a hírérték.

Az év elején rettenetes volt fogadni a sok reklamációt arról, hogy
hol ide, hol oda, (hol ide is, meg oda is) nem vittek újságot. A lapot
készítõ munkatársaimmal tartalmi értékelés helyett folyamatosan az-
zal szembesültünk, hogy a terjesztés hiányosságai miatt sokan nem
is olvashatják a Mérleget. Feleslegesnek éreztük a munkánkat.

Az utóbbi idõben egyre ritkábban keresnek meg azzal ismerõsök
és idegenek, hogy nem kaptak Csabai Mérleget. Nem azért, mert
valamennyiük elõtt tisztázódott a lap életében viselt tényleges sze-
repem. S talán nem is azért, mert belefáradtak az állandó reklamá-
lásba. Egyszerûen sokat javult a terjesztés – ami persze még min-
dig nem tökéletes. Köszönhetõ ez a Polgármesteri Hivatal illetékes
munkatársainak és a lap elkészültében segítõ másoknak is.

Õk készítették ezt a fotót is a Lencsési út 71. szám alatti épület
lépcsõházában. Néhány ezer példányt kaptak lencsevégre július 12-
én a Csabai Mérleg június 21-ei és július 5-ei számaiból.

A sárga újság munkatársai írásaikkal tesznek meg mindent azért,
hogy a csabaiak tájékozódhassanak a városi történésekrõl. A tör-
delõ és a nyomdász a lap elõkészítésével és nyomásával dolgozik
ugyanezért.

Ezt várjuk el a terjesztõktõl is.
FÁBIÁN TAMÁS

Kidobva a Lencsésin

Ezek a lapok olvasatlanul maradtak



Virtuális tantermet adtak át nemrég a békéscsabai fõiskolán. Ez
egy olyan videokonferencia rendszer, amely segítségével a tá-

voli helyszínen lévõ oktató a békéscsabai hallgatóságnak is tud elõ-
adást tartani – mondta a Tessedik Sámuel Fõiskola gazdasági ka-
rának hivatalvezetõje. Tóth János kifejtette: ilyenkor az oktatót egy
nagyfelbontású plazmatévén lehet látni. Ami pedig a technikai felé-
pítést illeti: a rendszer egy projektorból, egy nagy felbontású televí-
zióból és egy olyan egységbõl áll, amely a videokonferencia rend-
szert mûködteti. A távoktatás pedig internet kapcsolaton keresztül
mûködik. A virtuális tanterem része egy távirányítható kamera is –
amely a hallgatóságot veszi. Ez utóbbi segítségével az elõadó lát-
hatja a diákok reakcióit. Így tehát gyakorlatilag virtuálisan jelen van
az oktató: ugyanúgy lehet látni, hallani és kérdéseket feltenni, mint
egy „rendes” órán. Tóth János elmondta azt is, hogy egy körülbe-
lül 5 és fél millió forintos beruházásról van szó, amely a Budapest
Bank támogatásával valósult meg. Az új rendszerrel kapcsolatban
a fõiskola tervei között szerepel egyebek mellett a külföldi partner-
intézményekkel való szorosabb együttmûködés, kapcsolattartás. Így
lehetõség adódna, hogy akár rendszeresen külföldi vagy más ma-
gyar fõiskolák, egyetemek neves oktatóit kérhessék fel óratartásra.

Tóth János végül hozzátette: jelenleg a lehetõségek fel-
derítése zajlik, amelyeket késõbb majd „okosan kihasz-
nálhatnak”.

HV

Megnyílik a világ a fõiskolának
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Közalapítványok
2006. évi beszámolói

ABékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve
részvételével alapított közalapítványok minden évben beszá-

molnak a Közgyûlésnek az elõzõ évben végzett tevékenységükrõl.
A hatályos jogszabályok és a közalapítványok alapító okiratainak

megfelelõen a kuratóriumi elnökök elkészítették a 2006. évrõl szóló
beszámolókat, majd azokat minden esetben független könnyvizsgá-
ló véleményezte. A beszámolókat megtárgyalták és a közgyûlésnek
elfogadásra javasolták Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének bizottságai. A közgyûlés 2006. június 28-án tar-
tott nyilvános ülésén elfogadta a közalapítványi beszámolókat.

A közalapítványok alapító okiratainak és a közgyûlési határozatá-
nak megfelelõen alább az egyes közalapítványok 2006. december
31. napjára elkészített mérlegébõl az eszközök és források egyezõ
végösszegét és az alapítványok 2006. évben elért eredményét kö-
zöljük. A teljes beszámolók megtalálhatók a www.bekescsaba.hu
internetes oldalon, az Önkormányzat menüpont alatt.
� Balassi Közalapítvány – A mérlegben az eszközök és források

egyezõ végösszege 2 437 ezer Ft. A tárgyévi eredmény 786 ezer Ft.
� Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány – A mérlegben az eszkö-

zök és források egyezõ végösszege 7 782 ezer Ft. A tárgyévi ered-
mény –1 702 ezer Ft.

� Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány – A
mérlegben az eszközök és források egyezõ végösszege 1 997 ezer
Ft. A tárgyévi eredmény –144 ezer Ft.

� Békés Megyei Közoktatási Közalapítványa – A mérlegben az esz-
közök és források egyezõ végösszege 56 906 ezer Ft. A tárgyévi
eredmény –2 910 ezer Ft.

� Business School Békéscsaba Közalapítvány – A mérlegben az
eszközök és források egyezõ végösszege 40 659 ezer Ft. A tárgy-
évi eredmény –1 588 ezer Ft.

� Idõskorúak Intézményi Ellátását Segítõ Közalapítvány – A mér-
legben az eszközök és források egyezõ végösszege 1 910 ezer Ft.
A tárgyévi eredmény –4 371 ezer Ft.

� Jankay Tibor Mûvészeti Közalapítvány – A mérlegben az esz-
közök és források egyezõ végösszege 41 996 ezer Ft. A tárgyévi
eredmény –3 585 ezer Ft.

� Nemzetiségi Oktatásért és az Iskolai Kulturális Tevékenységért
Közalapítvány – A mérlegben az eszközök és források egyezõ
végösszege 1 349 ezer Ft. A tárgyévi eredmény –1 750 ezer Ft.

� ELKERÜLÕ. Megépülhet
mindkét körforgalom az elkerü-
lõ úton. Molnár László, Békés-
csaba egyéni országgyûlési kép-
viselõje arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy az állami költségvetés-
bõl félmilliárd forintot biztosíta-
nak idén erre a célra. A Dobozi
úti körforgalmat már tervezik, az
a beruházás akár már ebben az
évben megvalósulhat. A Békési
úti körforgalom esetében tanul-
mánytervet készítenek. Molnár
László szerint a rendelkezésre
álló 500 millió Ft elegendõ mind-
két beruházás kivitelezésére. Ha
ez mégsem lenne így, a 44-es
út tervezésére biztosított 1,5 mil-
liárd Ft-ból csoportosítanak át a
körforgalmak megépítésére. A
beruházásokról, és más „utas”
témáról lapunk következõ szá-
mában olvashatnak részletesebb
interjút Békéscsaba egyéni or-
szággyûlési képviselõjével.

� STREETBALL. Tizedszer
rendeztek streetball fesztivált Bé-
késcsabán. A július 1-jei ese-
ményre 95 csapat nevezett. A
különbözõ dobóversenyeken
több mint kétszázan indultak. A
fesztivál díszvendége Iványi Dal-
ma volt, aki békéscsabaiként az
Egyesült Államokban is játszott,
s akit a legjobb európai kosár-
labdázók egyikének tartanak. A
nap folyamán kétszer is tartott
bemutatót az Aerobasket Jum-
ping Team. Az Adidas–Samsung
Streetball békéscsabai rendez-
vényén gyõztes csapatok listáját
lapunk következõ számában kö-
zöljük.

� POLGÁRÕR NAP. Kétsop-
ronyban, a sportpályán rendezik
az idén a Békés Megyei Polgár-
õr Napot. A július 21-én 9 órakor
kezdõdõ eseményen ott lesz a
Békéscsabai Városi Polgárõrség
is, amely tagjai a Békéscsabai
Rendõrkapitányság munkatár-
saival közösen 13 órától szolgá-
lati bemutatót is tartanak.

� PIANO KLUB. Az Egyen-
súly Szabadidõ klub PiaNo klub-

Ingyenes városi lap, Békéscsaba
Felelõs szerkesztõ: Fábián Tamás

Tipográfia: Gécs Béla
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala
Felelõs kiadó:

dr. Benedek Mária jegyzõ
Szerkesztõség: Békéscsaba,

Szabadság tér 11–17. I/26.
Telefon: 523-855,

telefon/fax: 523-842
Szedés: Reproform Bt.

Nyomás: A&M Bt., Békéscsaba
Felelõs vezetõ: Szekerka Mihály

Megjelenik kéthetente,
28 100 példányban

Terjeszti a Magyar Posta
http://www.nap-szam.hu/merleg/

E-mail:
csabai.merleg@bekescsaba.hu

ISSN 1588-3892

ja a Szarvasi út 32. szám alatt
várja a régi és új klubtagokat.
Július 20-án Versek világa cím-
mel költeményekrõl beszélget-
nek, augusztus 3-án pedig agya-
gozhatnak az érdeklõdõk.

MATRIKULA

Dr. Kukla Angelika és Mészá-
ros István, Németh Csilla és Saj-
ben Attila, Milyó Katalin és La-
torcai Balázs, Filozof Nóra (Bé-
késcsaba) és Bozó Szabolcs (Új-
kígyós)

Kõvágó Zsolt és Turay Kriszti-
na Szilvia fia Nándor, Hrabovsz-
ki Roland Pál és Polner Krisztina
fia Bence Roland, Fehér Csaba
és Strbik Anikó fia Gergõ, Tóth
Zoltán és Kovács Ildikó leánya
Anna Sára, Kéri János és Pus-
kás Gabriella leánya Luca, Sán-
dor Roland és Bíró Krisztina le-
ánya Regina

Jozaf Pál (1953, Mezõberény),
Nagy Sándorné Palsa Mária
(1921, Mezõberény), Kondacs
Jánosné Klimaj Anna (1912, Kon-
doros)

GYÁSZ

SZÜLETÉS

HÁZASSÁG

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk
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(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Ferenczi Attila, a kórház felügyelõ bizottságának elnöke egye-
bek mellett azt hangsúlyozta, hogy az intézmény szeretné túlélni a
kapkodó, olykor átláthatatlan és folyamatosan változó egészség-
ügyi intézkedéseket, és az önkormányzat szeretné a lehetõségei-
hez mérten megoldani a biztonságos egészségügyi ellátást a város-
ban. Nem mellékes körülmény az sem, hogy a csabai kórház ko-
rábbi 140 ezres ellátási köre – a szarvasi kistérség csatlakozásával
– 180 ezerre nõtt, tehát a kórház terhei is növekedtek. Mint ismere-
tes, ez év április elsejétõl az Egészségügyi Minisztérium döntése
alapján 169 ágyat vontak el a Réthy Pál kórháztól, ebbõl hetvenet
átalakítottak krónikus ággyá, 99-et pedig megszüntettek kompenzá-
ció nélkül. 

A tényekhez tartozik persze az is, hogy új osztályok is létesültek,
így tavaly októberben a sürgõsségi betegellátó osztály, ez év áprili-
sában a stroke, az agyi érkatasztrófával foglalkozó osztály, valamint
a krónikus belgyógyászati részleg. 

Baljós hírek a csabai kórházról
DR. FERENCZI: „NEM VESZTESÉG, FENYEGETÕ HIÁNY”

Ferenczi doktor szerint négy ütés érte a csabai kórházat, ezek kö-
zül az elsõ a 2004-ben bevezetett volumenkorlát. Ezzel tulajdonkép-
pen lecsökkentették az ellátható betegek számát. A második ütés
2006. július 1-jén érte a kórházat és az egészségügyet azzal, hogy
eltörölték a degressziót (egyenletes, fokozatos csökkenés). A volu-
menkorlát bevezetése után még volt lehetõség néhány plusz beteg
ellátására, amit utólag elfogadott a társadalombiztosítás, de ennek
az eltörlésével ez a lehetõség is megszûnt. A harmadik ütés 2007.
február 15-én következett be, a vizitdíj bevezetésével, dr. Ferenczi At-
tila közlése szerint ugyanis a kórháznak ugyan bevételei keletkeztek,
de a szakrendeléseknél 15-20 százalékkal csökkent a betegszám.
A negyedik ütés pedig, hogy „kiszúrták a szemünket” – fogalmazott
dr. Ferenczi Attila utalva arra, hogy megszüntették Békéscsabán a
szemészeti fekvõbeteg osztályt. 

� � �

A sajtótájékoztatón szokatlanul nagy számban vettek részt az újság-
írók, s a vészjósló információk egymást követték a helyi és az or-
szágos médiumokban is. A megyei napilapban a tájékoztató más-
napján, címlapon szerepelt a Békéscsabán 600 milliós veszteség-
gel számolnak címû rövidke írás, melyet a július 9-ei számban egy
(ugyancsak néhány soros) reagálás tett helyre. E szerint: a békés-
csabai kórház jelenleg nem küzd pénzügyi hiánnyal, sõt június 21-én
268 millió 180 ezer forintos pozitívumot mutatott a mérleg. A kórhá-
zi felügyelõ bizottság által megfogalmazott közlemény szerint: a kór-
ház gazdasági átvilágításakor 2007-re elõre jelzett 578 millió forintos
bevételkiesés nem azonos a várható éves hiánnyal. Mindemellett a
kórház vezetése szervezési és gazdasági intézkedésekkel igyekszik
az intézmény pénzügyi egyensúlyát megõrizni.

A július 4-ei sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva a je-
lenlévõ önkormányzati vezetõk megerõsítették a hírt, miszerint a jú-
lius 16-ai (lapzártánk utáni) közgyûlésen dönt a képviselõ-testület a
kórházigazgatói pályázatról, vagy pályázatokról.

G. E.

Helyi népszavazást fontolgat
kórházügyben az MSZP

Amennyiben a városvezetés nem garantálja azt, hogy a bé-
késcsabai Réthy Pál Kórház a vezetõváltást követõen is

megõrzi önállóságát, s nem rendeli alá az intézményt a Gyulán
mûködõ súlyponti kórháznak, úgy a szocialista frakció helyi
népszavazást kezdeményez a kórház megmaradása és továb-
bi fejlõdése érdekében – hangzott el pénteken azon a sajtótá-
jékoztatón, melyet az MSZP békéscsabai szervezetének köz-
gyûlési képviselõcsoportja tartott meg.

Mint ismeretes, a képviselõ-testület néhány hónappal ezelõtt nem
fogadta el a kórház korábbi igazgatójának, dr. Szabó Teréziá-
nak a pályázatát, mondván, hogy az nem tartalmaz az intéz-
mény jövõképére vonatkozó információkat. Az újra kiírást köve-
tõen, egyetlenként beérkezett pályázatról ugyan csak hétfõn
döntött a közgyûlés, az egészségügyi bizottság azonban már
tárgyalta annak tartalmát, így a képviselõk megismerhették az
anyagot.

Ezzel kapcsolatosan Tóth Károly szocialista országgyûlési
képviselõ, az MSZP önkormányzati képviselõcsoportjának ve-
zetõ helyettese a sajtótájékoztatón elmondta: „Az új pályázat fõ
erénye, hogy az elõzõ, a közgyûlés Fideszes többsége által el-
utasított igazgató pályázati anyagában megfogalmazott, jövõ-
képre vonatkozó elképzeléseket átvette. Két kitétel viszont szá-
munkra elfogadhatatlan. Az egyik, hogy olyan integrációs lépé-
seket vetít elõre, melyek a Réthy Pál Kórházat alárendelik Gyu-
lának, a másik pedig, hogy csökkentené a dolgozói létszámot.”
Tóth Károly kijelentette: „Abban az esetben, ha a közgyûlés hét-
fõi ülésén nem hajlandó garanciát adni arra, hogy megõrizzük
a csabai kórház önállóságát, és a változás nem jár feladat- és
ellátáscsökkenéssel, akkor magánszemélyként helyi népszava-
zást fogunk kezdeményezni arra a kérdésre: Akarja-e ön, hogy
a békéscsabai kórház önállósága és önálló fejlõdése megma-
radjon? Ugyancsak garanciát várunk arra, hogy a város vezeté-
se nem kívánja eladni se a kórház üzemeltetésének jogát, se az
épületet.”

Szilvásy Ferenc önkormányzati képviselõ, a Réthy Pál Kór-
ház felügyelõ bizottságának tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy
megtévesztõk voltak azok a közelmúltban megjelent sajtóhírek,
miszerint a békéscsabai kórház nehéz gazdasági helyzetben
van, s 600 millió forintos hiány várható az év végére.

Mint mondta: „A szóban forgó, bevételkiesést prognosztizá-
ló jelentés a lehetõ legrosszabb lehetõséget vette számításba,
nem számolt a gazdálkodást pozitívan befolyásoló tényezõk-
kel, amilyen például az egynapos sebészet, vagy az OEP finan-
szírozás növekedése.” Tény az, hogy a Réthy Pál Kórház évek
óta stabil gazdálkodást folytat, jelenleg is több mint 250 millió
forintos tartalékkal rendelkezik, s ez elsõsorban az elõzõ veze-
tésnek, így dr. Szabó Teréziának köszönhetõ – szögezte le Szil-
vásy Ferenc.

GAJDÁCS EMESE

� � �

Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere így reagált a szoci-
alisták kórházzal kapcsolatos véleményére:

Megdöbbentõ és etikátlan, hogy Tóth Károly képviselõ úr tit-
kosszolgálati módszereket felhasználva információkat szivárog-
tat ki a közgyûlés zárt ülésének anyagából, – a pályázó anya-
gának Tóth Károly által nyilvánosnak vélt része, kizárólag a pá-
lyázó személyes hozzájárulása után hozható nyilvánosságra,
mely hozzájárulást a zárt ülésen lesz lehetõsége megadni – ami-
vel félrevezeti a közvéleményt.

Tóth Károly kijelentésével ellentétben az igazság az, hogy a
város vezetése ragaszkodik a csabai kórház függetlenségéhez
és köztulajdonban maradásához, sõt célunk, hogy újra meg-
nyissuk az MSZP–SZDSZ Kormány által megszûntetett szemé-
szeti osztályt. Ez egy szakmai kérdés, és tisztelettel arra kérem
Tóth Károly képviselõ urat, hogy szakmai kérdéseket
ne titkosszolgálati módszerekkel kezeljen, mert az
nem etikus, és nem Békéscsaba érdekeit szolgálja.
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nyék. A nyári szünet után minden hónap második hétfõjén ismét
fogadónapot tartok, a város lehetõségeihez mérten szívesen se-
gítem a hasonló kezdeményezéseket.

B. J.: – Váratlanul ért az Együtt Békéscsabáért Egyesület fel-
kérése, de örömmel indultam a választásokon, és úgy gondolom,
elég jól szerepeltünk. Teljesen ismeretlenül léptem a közéletbe,
ezért nagy segítség számomra, hogy egy ilyen jól mûködõ egye-
sület van mögöttem. A képviselõ-testületben megtapasztaltam,
hogy a férfiaknak szinte mindenhez van hozzáfûznivalójuk, felszó-
lalásaik gyakran politikai tartalmúak. Mi nõk inkább a dolgok szak-
mai oldalát nézzük, gyakorlatiasabbak vagyunk, kevésbé politizá-
lunk, ritkábban szólunk hozzá, azonban mindenrõl megvan a ma-
gunk véleménye. Úgy gondolom, rendkívül fontosak ma a civil
szervezõdések, amelyekben a politikai viták szülte feszültség nél-
kül lehet tenni egy célért, egy városért. Egyesületünk kiemelten
kezeli a környezetvédelmet, úgy tûnik, ezen a téren még csak az
alapoknál tartunk – a szemetelés, a rongálás mindennapos dolog.
Tervezzük, hogy õsztõl meghívunk Békéscsabáról elszármazott
neves embereket, részben azért, hogy megismerjük õket, részben
pedig azért, hátha így kedvet kapnak élõbb kapcsolat ápolására
szülõvárosukkal. A játszótér-örökbefogadói program keretében
egyesületünk az Erzsébet-lakópark és a Szélsõ utca játszóterét
gondozza. Az Unokáink és használni fogják játszórét-örökbefoga-
dói program egyébként a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány által
koordinált Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja országos program
négy meghirdetett díjából elnyerte a Legkreatívabb program díját.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a gyermek- és fia-
talkori bûnözés csökkentésére, az áldozattá válás és a bûnismét-
lés megelõzésére kiírt pályázatra ezzel a programmal pályázik a
város. A játszótereknek közösségformáló, megtartó erejük van, az
anyukák, apukák itt beszélik meg gondjaikat a gyerekneveléstõl
a munkanélküliségig, és gyakran itt jönnek össze a fiatalok is.

– A városfejlesztési, környezetvédelmi és mezõgazdasági, illet-
ve a kisebbségi és külkapcsolati bizottságban mely területek állnak
közel önökhöz?

F. J.: – Nagy fejlõdési lehetõséget látok a városközpont reha-
bilitációjában, fontosnak tartom, hogy létrejöjjön az a kerékpárút,
amely eltereli a bicikliseket az Andrássy útról. Tervezés alatt áll a
Justh Gyula utca, Csaba utca illetve a Wlassics sétány kerékpár-
útja, szeretnénk kerékpárutat építtetni a Békési, a Szarvasi, az Oros-
házi és a Kétegyházi úton. Évekig foglalkoztam közmûrákötések-
kel, ma is szívesen veszek részt a szennyvízcsatornázással kap-
csolatos feladatokban. Úgy gondolom, tavaly a tizenhét játszótér
jóval olcsóbban is megépülhetett volna, de most már arra kell kon-
centrálnunk, hogy karbantartsuk, megõrizzük ezeket.

B. J.: – Több szempontból ajándék nekem a kisebbségi és kül-
kapcsolati bizottságban való részvétel. Nemzetiségi óvodapeda-
gógusként végeztem, a Hajnal utcai óvodában pedig a cigány ki-
sebbségbõl érkezett gyerekekkel is foglalkoztam – fontos számom-
ra mindegyik terület. Emellett jó szembesülni azzal, hogy a város
által meghirdetett pályázatokra milyen sokan jelentkeznek, és mi-
lyen sokféle programmal. A civilekkel való kapcsolattartáson van
mit javítani, szívesen vennénk, ha nemcsak a pályázatok kapcsán,
hanem év közben is megkeresnének bennünket. Nyitottak va-
gyunk, várjuk az ötleteiket.

MIKÓCZY ERIKA
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EGY ASZTALNÁL...

a közélet nõi szereplõivel

Az elmúlt 17 évben mindig volt egy vagy két hölgy Bé-
késcsaba képviselõ-testületében, ebben a ciklus-

ban viszont minden eddiginél többen, öten állnak helyt
a közélet nálunk még férfiak uralta világában. Közülük
ketten ültek most egy asztalhoz, hogy kicsit más szem-
szögbõl beszélgessünk a napi feladatokról, egyéni kör-
zetrõl, civil szervezõdésrõl. Fodor Jánosné Mária a Fi-
desz támogatásával, nyugdíjasként lett egyéni körzet-
ben képviselõ. Bálint Jánosné Halász Zsanett polgár-
mesterjelöltként indult, végül listáról, az Együtt Békés-
csabáért Egyesület (EBE) színeiben került a testületbe.

Eddigi életük fontos mozzanatai közül a következõket emelték ki:
F. J.: – Évtizedekkel ezelõtt autóforgalmi tiszt voltam, a Volán-

nál kezdtem menetirányítóként. 1974-tõl az Univerzál szállításve-
zetõjeként dolgoztam, majd 1988. október 1-jén a polgármesteri
hivatal városüzemeltetési irodájára kerültem. Akkoriban a társadal-
mi munka szervezése volt a feladatom, még a tanácstagok keres-
tek meg azzal, mit szeretnének ilyen formában elvégeztetni, ehhez
adtunk szerszámokat, anyagokat. Utána az irodán a képviselõi ala-
pok kezelõje lettem, emellett közmûnyilvántartással, a közmûvek-
re való rákötéssel foglalkoztam. Nagy szerelmem az angol nyelv,
1992–2004-ig mûködött a Wembley House Nyelviskolám, amelynek
ügyvezetõje voltam. Három felnõtt gyermekemnél egy-egy lány-
unokám van, a legnagyobb tízéves, a másik kettõ egyéves lesz.
Mozgalmas családi életet élünk.

B. J.: – Pályakezdõ óvónõként a Szegfû utcai óvodában dol-
goztam, utána a Mokry-lakótelep azóta megszûnt óvodájába ke-
rültem. 2002 nyarán megszületett a kisfiam, otthon maradtam vele,
majd a Hajnal utcai óvodába mentem vissza, aztán váltottam. Má-
sodik éve az Esély pedagógiai központ szakszolgálatánál vagyok
utazó gyógypedagógus, a Trefort Ágoston szakközépiskolában
pedig részképesség zavarokkal küzdõ diákokkal foglalkozom. Az
óvodások után eleinte furcsa volt megszokni a középiskolás kor-
osztályt, de úgy érzem, megtaláltuk a közös hangot, nagyon sze-
retek velük lenni. A sajátos nevelési igényû diákok fejlesztése nem
kötelezõen ellátandó feladat, külön örömömre szolgál, hogy az ön-
kormányzat mégis megteremti ennek a feltételeit.

– Mi motiválta önöket arra, hogy – nagymamaként, anyaként, a
politikában ismeretlenként – induljanak a választáson? Egyéni illet-
ve listás képviselõként melyek most a legfontosabb feladataik?

F. J.: – A városüzemeltetési irodán tizennyolc évig segítettem
a város polgárai által felvetett problémák megoldásában, és fo-
lyamatosan tartottam a kapcsolatot a képviselõkkel. Úgy gondol-
tam, hogy azt a munkát, amit eddig belülrõl láttam el, a tapaszta-
latok birtokában nyugdíjazásom után is tudnám folytatni. Szerin-
tem egy nõ a döntéseit mindig kicsit más szemmel vizsgálja, én
például gyakran átgondolom, hogy nagymamaként, anyaként ho-
gyan viszonyulok az adott helyzethez, mi lenne a legjobb a gyer-
mekeinknek, unokáinknak. Ami az egyéni körzetemet illeti, a Ka-
zinczy-lakótelephez különösen erõs szálak fûznek, az ottani kö-
zös képviselõkkel többször találkoztam az irodán, sokan szinte
személyes ismerõseimmé váltak. Megválasztásom után a körzet
rengeteg gondjának megoldásához bennük igazi segítõkre talál-
tam. A Kazinczy-lakótelepen és a Millenniumi-lakótelepen nagy
az elmaradás, fáj a szívem azért, hogy nem tudunk egyszerre min-
dent megcsinálni, de azon leszek, hogy a négy év alatt minden-
hová eljussunk. Idén a Tábor utcában kerül sor útfelújításra, és si-
került forrást találnunk a Millenniumi-lakótelep hepehupás, bal-
esetveszélyes burkolatának rendbetételére, a munkákat most pá-
lyáztatjuk. Felmerült az igény arra, hogy a Plus áruháznál legyen
zebra, a hatósági bejárásnál tartunk. Megcsináltattam a Tinódi utca
padjait, és nagy örömömre szolgál, hogy a Tinódi utca 12. számú

ház lakói összefogtak, közülük tizenketten egy hétvé-
gét a környezetük megszépítésére szántak. Egy öt köb-
méteres konténert raktak tele a takarítás során, vásárol-
tunk kohósalakot, amit elterítettek, gyönyörû lett a kör-4



zõ tanfolyamon – mert errõl van
szó – gazdálkodási ismeretet,
szervezéstant, idegenforgalmat
tanítottam. Való igaz, amikor Be-
rényben dolgoztam, akkor ott
folyt az oktatás, aztán Füzesgyar-
matra költözött a tanfolyam, vé-
gül nyugdíjaztatásom után Bé-
késcsabán képeztük tovább a
fiatalokat.

K. M.: – A karrierje betetõzé-
sének értékelte, hogy a rendszer-
váltás után felkérték, a Hotel Fi-
ume vezetésére?

S. B.: – Nem hiányzott az már
nekem, de ha már hagytam ma-
gam rábeszélni, tisztességgel
nekigyûrkõztem a feladatnak.
Negatív mérlegel vettem át de-
cemberben a Fiumét. Januárban
az árbevételt már 30 százalék-
kal növeltem, méghozzá úgy,
hogy az árak közben csökken-
tek. Helyben fõztük a sört, növel-
tük a szálloda kihasználtságát...,
de az egészségemnek nem tett
jót ez a munka. Hat hónap után
továbbadtam a stafétabotot.

K. M.: – Milyen érzés volt a
polgármestertõl átvenni a fest-
ményt?

S. B.: – Nagyon jól esett. Lát-
ja, mennyi oklevelem, újságcik-

kem van, de egyik sem a várostól. Világ életemben csabainak val-
lottam magam, inkább kijártam Mezõberénybe és Füzesgyarmatra
dolgozni, de nem költöztem.

K. M.: – Visszatér még néha azokra a helyekre, amelyek egykor
az Ön irányításával mûködtek? Miért mondta, hogy nem szeret étte-
rembe járni?

S. B.: – Nem akarok már a szakmával foglalkozni, belefáradtam.
Ott van a kertem 136 gyümölcsfával, ott eldolgozgatok, örömöm le-
lem benne.

K. M.: – A fia is követte a pályán, büszke rá?
S. B.: – Igen, örülök neki. Közösen vágtunk bele a Réti Vendég-

lõbe, de ma már nem szólok bele, mit hogyan tesz. Elég nekem a
gyümölcsös. A 15 éves unokám már más pályát választott, focistá-
nak készül.

K. M.
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1927. május 7-én, Békéscsabán látta meg a napvilágot Serfõzõ Béla.
Háromgyerekes munkáscsaládban nõtt fel. A hat elemi után elvégezte
a polgári fiúiskolát. Tizennégy évesen már amatõr színészként lépett
fel, majd 1945-ben a békéscsabai Közgazdasági Szakközépiskolát ott-
hagyva Budapestre színészképzõ iskolába ment. Az operett szakról az
utolsó évben egy ostoba tréfa miatt kicsapták. 1948-ban visszatért Bé-
késcsabára, a Sertéstenyésztõ és -hízlaló Igazgatóság beruházási elõ-
adójaként helyezkedett el. Itt színjátszó csoportot szervezett, 1957-ig
fellépéseikkel bejárták az egész megyét. Az 1956-as forradalom után ko-
holt vádak alapján meghurcolják, elítélik, de végül a Legfelsõbb Bíró-
ság felmenti. Másfél évi munkanélküliség után a Békés Megyei Ven-
déglátóipari Vállalatnál kap állást. Italbolt vezetõként kezdte, majd egy-
re feljebb haladt a ranglétrán. Beiskolázták Budapestre, a Vendéglátó-
ipari Technikumba, ahol 1967-ben végzett. 1973–1980-ig a Mezõberényi
Szakmunkásképzõ Intézetben oktatott vendéglátóipari szakmai tárgya-
kat, közben a Berényi ÁFÉSZ égisze alatt gasztronómiai tanfolyamo-
kat vezetett. 1980-tõl a Füzesgyarmati Vörös Csillag Termelõ Szövetke-
zet szakmai tanácsadóként, majd vendéglátó-ipari és kereskedelmi ága-
zatvezetõként dolgozott. 1990 decemberétõl hat hónapig volt a békés-
csabai Hotel Fiume vezetõje. A fõvárosi Kereskedelmi és Idegenforgal-
mi Vállalat kihelyezett tanfolyamain végzett kiváló oktató munkájáért
1991-ben nívó díjat kapott. 75 éves koráig oktatott, többszáz egykori ta-
nítványa dolgozik ma is a vendéglátóiparban országszerte.
Június 21-én, 32 éves oktatói tevékenysége elismerésekép-
pen, 80. születésnapja alkalmából köszöntötte Vantara Gyu-
la, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere.

Stílszerûen egy étterembe be-
széltük meg a találkozót Serfõzõ
Bélával. Bár bevallotta, nem szí-
vesen jár vendéglõbe, ezzel az
eggyel azért kivételt tesz, hiszen
családi vállalkozásban fia, Serfõ-
zõ Zoltán mûködteti. Az asztalt
beborító újságkivágások és bizo-
nyítványok tanúskodnak gazdag
életpályáról. Az egyik megsárgult
lapról kosztümös színjátszócso-
port mosolyog. A cikk szerint a
társulat vezetõje Serfõzõ Béla.

K. M.: – Ezek szerint nem rög-
tön a vendéglátóipari pályára ké-
szült?

S. B.: – Színésznek készül-
tem, ezért amikor Pestre felvet-
tek színiiskolába, habozás nélkül
otthagytam a közgét. Az operett
szakon õstehetségként kezeltek,
már az iskola alatt rendszeresen
felléptem, de aztán egy ostoba
tréfa miatt kicsaptak a színitano-
dából. Hazajöttem Csabára. A
sertéstenyésztõ igazgatóságnál
helyezkedtem el és rögtön ama-
tõr színjátszócsoportot szervez-
tem. Közben felléptem a Békés-
csabai Radó Színházban is.

K. M.: – Az 1956-os forradal-
mat hogyan élte meg?

S. B.: – Mint legtöbbünk pá-
lyájában, az enyémben is törést okozott a forradalom. Népszerû em-
ber voltam, soha nem ártottam senkinek, így a vállalatnál engem sza-
vaztak meg a munkástanács elnökének. A forradalom után aztán ko-
holt vádak alapján feljelentettek. Többek között azzal vádoltak, hogy
október 24-én a Kner nyomda elõtt egy hordó tetején állva több ezer
ember elõtt szónokoltam. Most már elismerném, ha így történt vol-
na, de a környéken sem voltam. Éjszaka elvittek a pufajkások, meg-
hurcoltak. Negyedrendû vádlottként az ügyben 6 hónapot kaptam.
Az ügyész a kiszabott büntetést enyhének találta és felkerültünk Bu-
dapestre a Fõ utcába. Ekkor már másfél éve nem dolgoztam, min-
dent eladtam, amim csak volt, a biciklitõl a karóráig, hogy tudjunk
élni. Senki nem állt velem szóba.

K. M.: – Ezek szerint Pesten töltötte le a büntetését?
S. B.: – Egy szerencsés véletlennek köszönhetõen nem csuktak

le. Összefutottam a volt titkárnõmmel az utcán. Látta, nagyon neki
vagyok keseredve és felajánlotta a segítségét. Nála maradt ugyan-
is egy jegyzõkönyv, amely bizonyította, hogy október 3-án, a válla-
lati gyûlésen – a korábbi jó együttmûködésre való tekintettel – köve-
teltem a párttitkár és az igazgató visszahelyezését. Kaptam is érte
az ellenzéktõl. De a Legfelsõbb Bíróság ezt enyhítõ körülményként
értékelte és felmentett.

K. M.: – Ez után már könnyen ment az elhelyezkedés?
S. B.: – Sokáig állás nélkül tengõdtem, mígnem a Békéscsabai

Vendéglátóipari Vállalat igazgatója leszólított az utcán. Hallott a fel-
mentésemrõl és megkérdezte, mit szólnék egy csapos álláshoz. Nem
tudtam akkor még mi az, de belevágtam és hamarosan már üzletve-
zetõként dolgoztam. Így kezdõdött az én vendéglátóipari karrierem.

K. M.: – Hogyan jött a tanítás?
S. B.: – A mezõberényi ÁFÉSZ-nál dolgoztam, amikor elkezdtem

gasztronómiai tanfolyamokat szervezni. Majd 1973-ban elhívtak a Me-
zõberényi Szakmunkásképzõbe tanítani. Füzesgyarmatra már úgy
kerültem el dolgozni, hogy a mezõberényi tanítványaim beszéltek
rólam a TSZ elnöknek, aki ez alapján, látatlanban elhatározta, hogy
felvesz.

K. M.: – Visszatérve az oktatásra: Úgy hallottam, az ország minden
részébõl jöttek Önhöz tanulni. Minek tulajdonítja a népszerûségét?

S. B.: – Tisztességesen megtanítottam õket a szakma fortélyai-
ra. És arra az alapigazságra, hogy hosszútávon csak becsületesen
lehet érvényesülni ebben a szakmában. Sokan jártak hozzám a Ba-
laton környékérõl, sõt Budapestrõl és Nagykanizsáról is érkeztek hall-
gatóim. A vendéglátóipari és kereskedelmi felsõfokú menedzserkép- 5

Vendéglõs generációk
kerültek ki a keze alól
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Harminckét éves oktatói pályafutása alatt többszáz
tanítványát nevelte a vendéglátás szeretetére Ser-

fõzõ Béla. Békéscsaba egyik közismert személyisége,
a sétáló utcán nem tud úgy végigmenni, hogy ne állna
meg többször is beszélgetni valamelyik volt tanítványá-
val, ismerõsével. A június 21-én 80. életévébe lépõ Ser-
fõzõ Bélát születésnapja alkalmából Vantara Gyula pol-
gármester köszöntötte.

Serfõzõ Béla nyolcvanadik születésnapja alkalmából Demeterné
Vacsi Mária festõmûvész képét vehette át Vantara Gyula polgármestertõl



tesznek. Ha van egy kis
bulvár, akkor mellé be
lehet tenni olyanokat,
mint például Michnay Gyula bácsi, aki megszökött Recskrõl. Ezt
nézik kétmillióan, akikbõl másfél millióan azt se tudják, hogy lé-
tezett a Recski tábor.

– Van ma ön szerint Magyarországon elfogadható értelmiségi
réteg?

– Az értelmiségnek a legnagyobb baja, hogy képtelen a pár-
tosodásból kilátni. Képtelen odáig eljutni, hogy a disznóságra
azt mondja, hogy disznóság. Például a jelenlegi kormány sze-
kerét toló értelmiséget szennyesmosó értelmiségnek hívom, akik
hallgatnak, kussolnak. A legsúlyosabb nem is az, hogy nem
mondanak ki dolgokat, hanem az a technika, ahogy kussolnak.
Például október 23-án végigverik fél Budapestet és kussolnak.
Nem mondanak ki semmit. Ezt most véletlenül ez a kormány csi-
nálta, de azt kell mondjam, hogy szinte mindegy. Ezt szóvá kell
tenni. Szerintem azonban ezt a képességét az értelmiség már
föladta.

– Nem túl hízelgõ a véleménye a politikáról. Sosem volt úgy ve-
le, hogy „a francba az egész bagázzsal, nem küzdök ezek ellen”?

– Nagyon sokáig ezzel nem is foglalkoztam, a politika külö-
nösebben nem érdekelt. Itt az a kérdés, hogy magadra veszel-e
egy felelõsséget? Az, hogy téged sokan ismernek, az, hogy te
valamit mondasz és arra odafigyelnek. Én ezt úgy hívom, hogy
a szótudó felelõssége. A mûsort nem akarom túlpolitizálni sem-
miképpen sem. Becsusszan néha ugyan Ferenc testvérre egy
megjegyzés, de nem végig ez megy. A választói akaratot nem
kérdõjelezem meg; nekem mindenkit szórakoztatnom kell! Ha te
hentes vagy, akkor nem mondhatod, hogy az egyik oldalnak nem
adsz párizsit, a másik oldalnak meg adsz. Egyébként kritikus
megjegyzések elhangzottak a korábbi kormányzatról is, csak ezt
elfelejtik.

– Ön is felbukkant politikai rendezvényen. Nem fél, hogy ezek
a szereplések befestik?

– Engem egy véd meg: a nézettségem. Úgyhogy amikor én
2002-ben elkezdtem egy kicsit szemtelenkedni, akkor nekem
már a következõ évi szerzõdésem alá volt írva. Ha nem lett vol-
na aláírva, lehet, hogy óvatosabb vagyok.

– Attól sosem félt, hogy a verkli részese lesz, nemcsak mint
mûvelõje, hanem a személyisége is?

– Az egyik, ami elõnyömre szolgál, hogy viszonylag késõn ke-
rültem erre a pályára. Akkor én már kikanalaztam ezt-azt. Negy-
ven fölött az ember már körülbelül elhelyezkedik a világban,
nagyjából látja azt, hogy mi mit ér. Én 15 évvel ezelõtt ugyanilyen
tehetséges voltam, mint most, mindössze nem tudtak róla – vagy
csak kevesen. Hát ez a helyzet!

HANKÓ VIKTOR

– Mit köszönhet a mûsorának,
mit kapott tõle, mint értékeket –
nem mint anyagi jólétet?

– A mûsortól semmiféle ér-
téket nem kaptam. Számomra
is meglepõ módon megy már
körülbelül tíz éve. Én ebbe ér-
tékeket próbálok bele passzí-
rozni, és hát ugye bónuszként
kaptam egy nagyobb ismertsé-
get, ami a televízióval automa-
tikusan jár.

– Mit tanult az emberrõl? El-
végre sok vendége volt, sok
mindenki megfordult önnél.

– Ezek az interjúk nem is
interjúk tulajdonképpen. Ezek
ilyen beszélgetésecskék, ami-
nek egy részét én sajnos már unom, bár ezt most már igyekszem
palástolni. Természetesen voltak nagy emberi találkozások. Ne-
vezetesebb pillanat volt például, amikor eljött Habsburg Ottó, aki
még nyugat-európai showmûsorba sem nagyon ment el. Aztán
nagyon küzdöttem azért, hogy vendégünk lehessen Jelinkó At-
tila, az a fiatalember, aki fölment a Mount Everestre. Olyan ke-
vés jó történik velünk mostanában, hogy szükségünk van arra,
hogy legyenek példák, legyen kinek drukkolnunk.

– Felfoghatók ezek apró világmegváltásként is?
– Ezek túlságosan nagy szavak. Én egyfajta vetésforgóban

dolgozom. Ez azt jelenti, hogy egy másik alkalommal, pedig jön
Dundika. Ilyenkor persze nem szabad elfelejtenünk, hogy mi ke-
reskedelmi televízió vagyunk. Vagyis én nem állami pénzbõl ve-
rem a csalánt. Ebbõl is következik, hogy az ember nem szer-
kesztheti a saját feje szerint a mûsort; idõnként bulvárosabb
szereplõket is meg kell hívni, akik a nézettségnek általában jót

6 A Városházi Esték vendége volt zenekarával Pribojszki Mátyás... ...és a Boban Markovic Orkestar Palya Bea közremûködésével

Ki ne ismerné Fábry Sándort? Lassan már azt is el-
mondhatjuk róla, hogy egy generáció nõ fel a hu-
morbonbonjain, kellemes anekdotáin. Szinte min-
den egyes mûsora milliókat ültet a televíziók elõt-
ti kanapékra. Korábban dramaturgként és forgató-
könyvíróként találkozhattunk vele, mára pedig több
kitüntetés, elismerés, valamint díj birtokosa (Érde-
mes mûvész, Karinthy gyûrû, Magyar Köztársaság
Tiszti Keresztje stb.). Nemrégiben újfent Békéscsa-
bára látogatott, méghozzá a Városházi Esték egyik
zsúfolt vasárnapjára. A népszerû mûsorvezetõvel a
fellépése elõtt beszélgettünk a politikai helyzetrõl,
valamint az értelmiség feladatáról.

„Engem egy véd meg: a nézettségem”



� FTC KÖZLEMÉNY
Értesítem a békéscsabai FTC-szimpatizánsokat (nem tagokat),
hogy Rómában A. M.-mel, Paolo di Canióval és a Lazio Baráti Kör
vezetõivel, ultráival közkívánatra a „vérszerzõdést”
megkötöttem. Az ezzel kapcsolatos, Békéscsabán is
terjedõ hírt megerõsítem. A hír igaz.

BOTYÁNSZKI GYÖRGY,
az FTC Zöld Sas Lovagrend nagymestere 7

Békéscsabai festõmûvészek közös kiállítása Lengyelországban

Jankay Tibor: Fürdõzõ nõk.
1949, 102 x 88 cm, olaj, vászon

Békéscsaba Önkormányzata, a Magyar–Lengyel Baráti Kultu-
rális Egyesület és a Békéstáji Mûvészeti Társaság szervezé-

sében három békéscsabai képzõmûvész mûveibõl (Gnandt Já-
nos, Fazekas Attila, Lonovics László) kiállítás nyílt június 29-én
Tarnowskie Góry-ban. A kiállításnak a város múzeuma adott ott-
hont. A megnyitón a város polgármestere Arkadiusz Czech kö-
szöntötte a kiállítókat, ahol az érdeklõdõ közönség sorában szá-
mos helyi mûvész is megjelent. Az alkotókat Leszkó Malgorzata
a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke mutatta be.
A kiállításhoz kétnyelvû katalógus készült. A tavalyi évben a Bé-
késtáji Mûvészetei Társaság által szervezett testvérvárosi mû-
vésztelep vendége volt egy lengyel festõmûvész Tarnowskie
Góry-ból. Most a kiállítóknak alkalmuk volt további kapcsolatok
kialakítására, mert egy nemzetközi mûvésztelepen is részt vet-
tek, amelynek vezetõje Werner Lubos helyi festõmûvész volt. A
mostani mûvésztelep programja lehetõséget nyújtott arra, hogy
a mûvészek alaposan megismerkedjenek a város és környéke
természeti és kulturális értékeivel. A résztvevõktõl olyan alkotá-
sokat kívánnak majd bemutatni, amelyeket a helyben ért benyo-
mások inspiráltak. Különösen izgalmas élmény volt a régi ezüst-
bánya alagútjaiban sétálni, sõt csónakázni. A mélyben lévõ do-
lomitba vájt vízi csatornák eredetileg a kitermelt érc szállítására
készültek, amik ma már turisztikai látványosságok. A Grand Ka-
nyonnak nevezett kültéri fejtés is izgalmas látványt nyújtott. A
program megvalósítását anyagilag támogatta Békéscsaba Ön-

kormányzata. Külön köszönet illeti meg Leszkó Malgorzata elnök
asszonyt, aki a program szervezésében meghatározó szerepet
vállalt, továbbá Zofia Krzykowska múzeumigazgatót, aki a kiállí-
tás színvonalas megrendezéséhez nyújtott segítséget.

A tárlat augusztus 12-ig tekinthetõ meg Békéscsaba lengyel
testvérvárosában.

LONOVICS LÁSZLÓ

A HÓNAP MÛTÁRGYA

JANKAY TIBOR:

Fürdõzõ nõk

Amûvészek, ha a fûrdõzõk témához
nyúlnak, minden kétséget kizáró-

an Paul Cézanne felé érzett elismerés-
bõl, tiszteletbõl, szeretetbõl teszik. A
francia festõ, aki aix-en-provence-i ma-
gányában újra és újra visszatért fürdõ-
zõ embereihez, a tökéletes kompozíci-
ót kívánta megfesteni képein. Az árká-
diai téma, a tájba helyezett emberek áb-
rázolása a barokk korban indult hódí-
tó útjára, majd Eduárd Manet botrán-
koztatta meg a közönséget, mikor 1865-
ben, Reggeli a szabadban címû képén
aktot ültet a felöltözött emberek közé,
a fák alatti piknikezéshez. Cézanne a
19. század végén, a 20. század elsõ
éveiben fürdõzõivel klasszikus, múze-
umi mûvészetet kíván alkotni.

Henri Matisse fiatalon megvette a
méretérõl Kis fürdõzõk címen ismertté

vált Cézanne képet, és nagy becsben tartotta.
Úgy nyilatkozott a posztimpresszionista mester-
rõl, hogy mindannyiuk apja volt.

Így Jankay Tiboré is. A csabai festõ
életmûvében jelentõs mennyiséget fog-
lalnak el a vízparti témájú alkotások. Ez
a korai munkái esetében avval is ma-
gyarázható, hogy a hazai mûvészek kö-
rében jelentõs volt a Cézanne-féle kon-
struktivitás, a képépítkezés.

Természetesen hatással volt festõnk-
re is. Jankay késõi festészetében, in-
kább a Los Angeles-i életforma követ-
kezménye volt, hogy visszanyúlt a für-
dõzõk témájához.

A most látható kép Jankay kivándor-
lása után készült 1949-ben, de stílusá-
ban még az itthon készült alkotásokkal
áll rokonságban.

A kép elõterében elhelyezkedõ akto-
kat háromszög kompozícióba helyezi.
A reneszánszban születtek elõször mû-
vészeti elméletek arra vonatkozólag,
hogy hogyan kell elkészíteni egy képet
ahhoz, hogy harmonikus legyen. Ekkor
kezdték alkalmazni a mesterek példá-
ul a perspektívát és a most emlegetett
háromszög kompozíciót.

VÁN HAJNALKA
mûvészettörténész

Jelentkezz ha elmúltál 18 éves és 1 évig viselni szeretnéd a
szépségkirálynõi koronát!

Értékes nyeremények várnak rád, ha 2007. augusztus 19-én
megrendezendõ szépségkirálynõ választáson indulsz.

Fényképes önéletrajzodat 2007. augusztus 1-jéig juttasd el
a szepsegkiralyno@bekescsaba.hu e-mail címre.

NYERD EL
Békéscsaba legszebb hölgye

címét!

Olvasói levél
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� RAJZPÁLYÁZAT
A BÉKÉSCSABAI IFJÚSÁGI HÁZ

rajzpályázatot hirdet
békéscsabai óvodás és általános iskolás gyermekeknek.

Pályázni Szent István királyról és/vagy a Szent Koronáról szóló, tet-
szõleges technikával készült alkotásokkal lehet. A névvel, életkorral
és értesítési címmel ellátott pályamunkákat augusztus 14-ig, az ifjú-

sági ház földszinti információs pultjához kell eljuttatni. (Bé-
késcsaba, Derkovits sor 2.). Szakértõ zsûri bírálata után a
legjobbnak ítélt alkotások készítõi díjazásban részesül-
nek, a mûvekbõl pedig kiállítást rendez az ifjúsági ház.

Az Újkígyósi Falemezüzem Bt.
faipari lap-lemez termékek széles választéká-
val, fûrészáruval és egyéb bútoripari kiegészí-
tõkkel várja kedves vásárlóit!

Szolgáltatásaink: egyedi igény szerinti gyártás, lapszabászat,
élzárás, csiszolás, bérszárítás, bérvágás, házhoz szállítás.

ÚFA Bt. Belkereskedelmi Centrum
Újkígyós, Tormási út 15. • Telefon: (66) 256-111/123

Fax: (66) 554-112 • E-mail: belker@ufa.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–16.30,
szombaton 7–12 óráig.

Természetesen fából - természetesen jót!
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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.

®

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

ÉLELMISZERBOLTOK, FIGYELEM!

A megye egész területén ingyenes kiszállítás.
Rendelés: 06-30/639-2915

PRIMÕR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11. (Herbária udvar)

REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Szórólapok, egyedi tervezésû kiadványok, katalógusok gyártása; ajándéktárgyak felira-
tozása, logózása; különbözõ szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése és
lebonyolítása (lakodalmak, falunapok, baráti és céges bulik).
Új szolgáltatás: SÁTORBÉRLÉS (sörpad, színpad, hangosítás). Tel.: 06-30/326-8630

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul

2007. augusztus 6-án, 16 órakor
Helyszín: Békéscsaba, Ifiház

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

Színvonalas oktatás olcsón?TThheerrmmááll AUTÓSISKOLA!

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)



Az MOBILBANKÁR
HÁLÓZAT

AKCIÓS JELZÁLOGHITELEI:
Türelmi idõvel és 30% állami támogatással,

valamint jövedelemigazolás, kezelési költség, értékbecslési
és hitelbírálati díj nélkül!

Szabadfelhasználású akciós jelzáloghitelek!
Például: 20 évre felvett 4 000 000 Ft akciós törlesztõrészlete:

26 122 Ft/hó. Akciós THM: 5,24%.

Érdeklõdjön bónuszhitelünkrõl is!
Munkatársaink:
Honfi Pál:..............20/4391-391 Nyár Edit:......................30/927-5337
Dózsa Lászlóné: ..20/230-6099 Metál Ibolya: .................30/477-0764
Hunyadi Emma: ...20/531-3285 Kuliné Knyihár Katalin: ..70/774-0188

Korrekt ügyintézés közvetítõi díj nélkül.

COLOSSEUM GYM
az erõ és egészség forrása
Nyári tábor gyerekeknek szeptember 1-jéig,
heti turnusokban. • White party – Kötelezõ megjelenés hófehér fel-
sõben, a hangulat fokozása érdekében! Box alapokra épülõ, ma-
gas intenzitású, állóképesség-fejlesztõ óra a felsõ testrész izmainak
megdolgoztatásával. • Kangoo – Magas intenzitású, fokozott kaló-
riafelhasználással, speciális cipõben. • Pilates személyi edzés –
„Mindenki annyi idõs, amilyen egészségi állapotban a gerince van.”

• Oxigéntorna – A mély légzés elsajátítása, testi-lel-
ki felfrissülés. • Krav-Maga – Önvédelmi és taktikai
módszer Joó István vezetésével (06-30/327-6279).
• Aikido Rusz Viktor vezetésével (06-70/388-8275).

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

5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 2.
(az APEH-al szembeni üzletsor)
Telefon: 66/448-698,

06-30/442-5203
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 10–12.30

és 13–18, szombaton 9–12.30 óráig.

GLS CsomagPont
Gyors, egyszerû és megbízható!

Öt méret, öt árkategória; kézbesítés a fel-
adást követõ munkanapon az egész or-
szág területén; csomagbiztosítás 50 000
Ft-ig; internetes csomagkövetés. Adja fel
nálunk csomagját bel-
földre vagy Európába!

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)

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
.: 
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A Batsányi utcai
üzletsoron lévõ

használtruha-üzletbe
kitûnõ minõségû

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

érkezett.

A KORZÓ IRODAHÁZBAN
84 m²-es irodablokk, 15 m²-es iroda

OLCSÓN KIADÓ.
Érdeklõdni: 66/443-800

Békéscsabán, a Csaba Centerrel szemben lévõ

Kaktusz fehérnemû divat üzlet
szeretettel várja régi és leendõ új vásárlóit a megszokott minõ-
ségi áruival és termékeivel. Törzsvásárlóinknak fürdõruha vásár-
lása esetén kedvezményt biztosítunk.

Békéscsaba, Andrássy út 32. (a volt Rakéta butik)
Nyitva: hétfõn 12–18, keddtõl péntekig 10–18, szombaton 9–13 óráig.

A Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola
felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre
tandíjmentes szakképzésre!
NAPPALI TAGOZATON: 1. banki vagy pénzügyi szakügyintézõ;
2. európai üzleti szakügyintézõ; 3. jogi asszisztens szak;
4. vamügyintézõ; 5. vámkezelõ; 6. pénzügyi-számviteli
ügyintézõ; 7. projektmenedzser-asszisztens
ESTI TAGOZATON: • jogi asszisztens

• banki szakügyintézõ

Lehetõségek: informatika, nyelvtanulás,
szakmai gyakorlat és továbbtanulás.

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
www.perfekt.hu
Információs vonal: (66) 52-00-72
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Teljes kínálatunkat megtekintheti a
www.szucsikingatlan.hu

internetes honlapon

Nálunk csak a közvetítõi jutalék!

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

CSALÁDI HÁZAK
• Gerlán, a Háman Kató utcában, 970 m²-es

telken 100 m²-es családi ház, 2 szoba 30%-os
készültség, szoc. pol. igénybe vehetõ. Ár: 3,7
millió Ft.

• Békéscsabán, a Jókai utcában, új építésû sor-
ház, 200 m²-es telken 100 m²-es lakórész, 4,5
szoba, központi kazános, garázzsal. Ár: 7,5
millió Ft.

• Kétsopronyban, a Dózsa utcán (a fõutcán)
1680 m²-es telken 120 m²-es családi ház, há-
rom szoba, házközponti fûtés, nagy, gazdálko-
dásra is alkalmas telekkel sürgõsen eladó. Ár:
8 750 000 Ft.

• Békéscsabán, a Mikszáth utcában 1000 m²-
es telken 100 m²-es polgári jellegû ház, 3 szo-
ba, kályha tüzelésû, 2 garázzsal eladó. Ár: 9,9
millió Ft.

• Békéscsaba, Nagyréten, 1500 m²-es telken
100 m²-es, 3 szobás, tégla falazatú, félkomfor-
tos, csempekályhás családi ház eladó. Ár: 10,5
millió Ft.

• Békéscsabán, a Bethlen utcában 460 m²-es
telken 80 m²-es családi ház, 2 szoba, közpon-
ti fûtés, radiátor hõleadók, garázzsal eladó. Ár:
13 200 000 Ft.

• Békéscsabán, a Corvin utcában, 1000 m²-es
telken 80 m²-es polgári jellegû családi ház, 2
szoba, lebontásra vagy felújítandó eladó. Ár:
13 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Vörösmarty utcában, 155 m²-
es családi ház 500 m²-es telken, 2 szoba, nap-
pali. Konvektoros fûtéssel, csempekályhával el-
adó. Ár: 13 900 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kézay utcában 570 m²-es
telken 117 m²-es családi ház, 2003-ban felújít-
va, 3 szoba, központi fûtés, eladó. Ár: 14 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Dobos István utcában, 766
m²-es telken 100 m²-es családi ház, 3 szoba,
garázzsal, egyedi, radiátoros hõleadókkal el-
adó. Ár: 14 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Vandháti úton, 110 m²-es 2
szobás családi ház, központi fûtéssel, garázzsal,
parkosított kerttel eladó. Ár: 14 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Csokonai utcában, régi épí-
tésû 120 m²-es parasztház, 600 m²-es telken,
konvektor fûtésû, 2,5 szobás, nappalis eladó.
Ár: 15 000 000 Ft.

• Békéscsabán, az Erzsébet lakóparkban, 200
m²-es telken 75 m²-es családi ház, 2 szoba,
nincs kész, de az eladó a kiválasztott anyagot
megveszi, lerakja. Ár: 15 200 000 Ft.

LAKÁSOK
• Békéscsabán, a Kazinczy lakótelepen, I. eme-

leti, 43 m²-es lakás, 1 szoba, egyedi gázos, kon-
vektoros fûtéssel, erkéllyel eladó. Ár: 5,8 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Lencsési úton 39 m²-es, IV.
emeleti lakás, 1 szobás, egyedi gázos, radiáto-
ros fûtéssel eladó. Ár: 6 200 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kazinczy utcában 50 m²-es,
2 szobás, V. emeleti, központi fûtésû, 2005-
ben teljesen felújítva, erkéllyel eladó. Ár: 7,5
millió Ft.

• Békéscsabán, a Lencsési úton, I. emeleti, 53
m²-es lakás, központi radiátoros fûtéssel, tavaly
decemberben teljes körûen fel lett újítva, 1 + 2
fél szobás eladó. Ár: 7 900 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kõmûves Kelemen soron,
földszinti, 58 m²-es, 2 szobás lakás, 2005-ben
felújítva, központi radiátoros fûtésû, erkéllyel,
eladó. Ár: 8 200 000 Ft.

• Békéscsabán, a Paróczay utcában 57 m²-es
panellakás, I. emeleti, 2 szobás, 2005-ben tel-
jes körûen felújított lakás, 15 m²-es erkéllyel, ka-
putelefonnal, eladó. Ár: 8 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Millennium utcában, 55 m²-
es lakás, III. emeleti, 2 szoba + étkezõs, egye-
di fûtéses, radiátor hõleadókkal, elõszobában
beépített szekrénnyel eladó.

• Békéscsabán, a Bartók Béla úton 58 m²-es,
földszinti lakás, egyedi konvektoros fûtéssel, 2
szoba, erkéllyel, eladó. Ár: 8 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kazinczy utcában, négyszin-
tes tégla építésû társasházban, földszinti, 1,5
szobás, egyedi gázos, dupla bejárati ajtós la-
kás eladó. Ár: 8 800 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen, 2 szo-
bás, nagykonyhás, erkélyes, egyedi fûtésû, kon-
vektoros lakás eladó. Tároló tartozik a lakás-
hoz. Ár: 8 900 000 Ft.

• Békéscsabán, a Vécseyn, 58 m²-es, 2 szobás,
III. emeleti, 2006-ban szépen felújított, egyedi
gázos, a Csaba Centertõl 2 percre eladó. Ár: 8
980 000 Ft.

• Békéscsabán, a Tolnai utcában 2004-ben fel-
újított, 56 m²-es, két szoba, egyedi konvektoros
fûtéssel, körbefûtött lakás eladó. Ár: 9,8 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Szabó Pál téren, 73 m²-es
téglablokkos lakás, 2003-ban felújított, 3 szo-
ba + étkezõs egyedi konvektoros fûtéssel, el-
adó. Ár: 10 600 000 Ft.

• Békéscsabán, a Piski utcában, a Körös-par-
ton, 66 m²-es, földszinti lakás, 2 szoba, csem-
pekályhával, egyedi mérõs, garázzsal eladó. Ár:
11 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Haán Lajos téren, téglablok-
kos házban, III. emeleti, egyedi gázos, 3 szo-
bás lakás, beépített konyhabútorral, erkéllyel el-
adó. Ár: 12 000 000 Ft.

• Békéscsabán, az Andrássy úton, téglablok-
kos társasházban, III. emeleti 68 m²-es, 3 szo-
bás, új fürdõszobával, egyedi gázos lakás el-
adó. Ár: 12 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Jókai utcában, I. emeleti, 60
m²-es, 2 szobás lakás, egyedi gázos, klímával,
a Csaba Centerrel szemben, hûtõ kivételével
minden bútorral eladó. Ár: 14 500 000 Ft.

HÁZRÉSZ
• Békéscsabán, a Szent Imre utcában, régi stí-

lusú parasztház, 100 m²-es 2 szobás utcai ház-
rész, konvektor fûtéssel eladó. Ár: 9,2 millió Ft.

• Békéscsabán, a Dózsa György úton, 600 m²-
es telken 93 m²-es, utcafronti házrész, 3 szo-
ba, egyedi konvektoros fûtésû eladó. Ár: 9,2
millió Ft.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában, 100 m²-
es, 2,5 szobás, nappali, központi radiátor fûté-
sû, garzonos hálórész, házrész + egy 65 m²-
es melléképülettel, egyben vagy külön eladó.
Ár: 11 900 000 Ft.

• Békéscsabán, a Teleki utcában 500 m²-es
telken 66 m²-es, 2 szobás házrész, galériás
szobával, 2 garázzsal, egyedis, konvektoros el-
adó. Ár: 13 500 000 Ft.

BÉRLEMÉNY
• Békéscsabán, a Bartók Béla úton, 50 m²-es,

1,5 szobás, konyhás, bútorozatlan, központi
fûtésû lakás, konvektoros hõleadókkal kiadó.
25 000 Ft + rezsi + közös költség. Ár: 25 000
Ft + rezsi.

• Békéscsabán, a Lencsési úton, II. emeleti, bú-
torozatlan lakás kiadó. Ár: 26 000 Ft + rezsi.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában 2 szo-
bás, egyedi fûtésû családi ház, bútorozva, be-
épített konyhabútorokkal kiadó. 1 havi kauciót
kérnek. Ár: 35 000 Ft/hó + rezsi.

• Békéscsabán, az Áchim utcában 80 m²-es, 2
szobás családi ház, erkéllyel, konvektoros fû-
téssel, teljesen bútorozottan kiadó. 1 havi kau-
ciót kérnek. Ár: 55 000 Ft\hó + rezsi.

• Békécsabán, a Gyóni Géza utcában, egy
2000-ben épített, 53 m²-es, 2 szobás, konyhás,
nappali, étkezõs lakás, egyedi fûtésû, radiáto-
ros hõleadókkal, teljesen berendezve kiadó.
Ár: 60 000 Ft\hó + rezsi.

• Békéscsabán, a Csaba Centerben, III. emele-
ten, 35 m²-es 2 helységbõl álló iroda, bútoro-
zottan kiadó cégek, illetve vállalkozások szá-
mára. Ár: 80 000 Ft\hó.

TÓTH PRODUKCIÓ
Reklám és

Rendezvényszervezõ
Iroda

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

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

10

MI
VASÁRNAP IS

NYITVA
VAGYUNK!

Lottózó és ajándékbolt
Békéscsaba, Kazinczy u. 12.

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

Balkus-Jeszenszki Kft.
Tel.: 06-30/9580-672, 06-20/9247-012

• Víz-, gáz- és fûtésszerelés.

• Gázkészülékek javítása,
karbantartása.

• BERETTA márkaszerviz.

SZERELVÉNY-PLUSZ ÜZLET
Békéscsaba, Illésházi u. 18.

Tel.: 66/451-011, 06-30/6813-855

A 2007–2008-as
gondozási évre

korlátozott számban
még várjuk

a jelentekzõket.
A felvételt nyert gyermekek
szülei részére szülõi értekezlet
2007. augusztus 6-án
17 órakor lesz
a MIVA Bölcsi Békéscsaba, Sziklai S. u. 2. szám alatt.

Tisztelettel:
DR. FORJÁN MIHÁLYNÉ

bölcsõdevezetõ

DR. OMBÓDI RÓBERT
szülész-nõgyógyász szakorvos

MEGKEZDTE MAGÁNRENDELÉSÉT
Helye: szülészet-nõgyógyászati épület Onkocytologia-szakrendelõ

(bejárat a liget felöl).
Ideje: kedd és péntek 16 órától.

Bejelentkezés a 437-509-es telefonszámon hétköznap 10–14 óráig.

www.tothprodukcio.hu
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• Békéscsabán, a Deák utca ele-
jén, 3 lakásos, 240 m²-es, egy-
szintes, felújított polgári ház el-
adó. Egy lakás elsõsorban irodá-
nak vagy rendelõnek, kettõ egy
vagy kétgenerációs lakásnak alkal-
mas. Két kocsibeállós garázs, 560
m² parkosított telek, extrák. Tele-
fon: 06-30/620-5398.

• 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.

• Horvátországi apartmanok érté-
kesítése már hitelre is. Telefon:
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. Érdeklõdni: 06-70/
328-8486.

• Haán Lajos téri 2 szobás + ét-
kezõs, III. emeleti lakás eladó.
Irányár: 9 000 000 Ft. Érdeklõdni:
06-30/410-6882.

• Eladó a Haán Lajos tér 5. szám
alatt IV. emeleti 76 m²-es, 3 szo-
bás + étkezõs, erkélyes, egyedi
gázos lakás. Irányár: 12 millió Ft.
Érdeklõdni 8 és 16 óra között a
06-30/242-3539-es telefonon.

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

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

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

• Ajtófelújítás új technológiával!
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló. Zár-
szerelés és -javítás. Utánfutó-
kölcsönzés a Lencsésin: Dobos
István u. 20. Telefon: 66/636-135,
06-30/233-4550, 06-70/335-7584.

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

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

• 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.

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

• Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Telefon: 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.

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

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

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

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

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

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

• Iroda, lépcsõház takarítását vál-
lalom. Telefon: 06-30/290-8726.

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

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

• Matematikából pótvizsgára, pót-
érettségire felkészítés. Telefon:
06-30/855-7105.

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

• Matematikából korrepetálás, fel-
készítés. Telefon: 06-70/2286-377.

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

• Labrador kölykök eladók. Tele-
fon: 06-20/3902-292.

• 8 és 12 hetes kiscicák ingyen el-
vihetõk. Telefon: 66/638-455.

• Konyhakész csirke rendelhetõ.
Érdeklõdni hétköznap 17 órától,
hétvégén egész nap a 06-30/
311-4590 telefonszámon.

• Egytonnás alumínium
emelõhátfal eladó.
Telefon: 06-30/
6392-915.

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2007. augusztus 6-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



Többen megköszönték, hogy õszi megválasztása óta a képviselõnõ
gyakorta felkeresi választóit, neki köszönhetõen szépül a környezet,
kivágják az elhalt fákat, lecserélik a törött padokat, s a legrosszabb
állapotban lévõ utak felújítása is hamarosan megkezdõdik. Ezzel
egybecsengõen nyilatkozott kolléganõjérõl dr. Ferenczy Attila kép-
viselõ, a városfejlesztési bizottság elnöke, aki kihangsúlyozta: jó vá-
lasztás volt Fodorné Marika, hiszen nála aktívabb, a lakosokért har-
cosabban küzdõ képviselõ aligha van a testületben.

Az immár szokásos (a város tervezett fejlesztéseit, a vasúti, és a
szennyvíz beruházást ismertetõ) tájékoztatók után Fodor Jánosné
arról szólt, hogy megválasztását követõen felmérte azokat a hiányos-
ságokat, melyek a legsürgetõbbek, s ezeket folyamatosan igyekszik
megoldani, ám mint mindennek, ennek is pénzügyi határai vannak.
A képviselõ arra buzdította a lakosokat, hogy saját érdekükben fog-
janak össze, s – ahogy arra már volt is példa – egy-egy hétvégét rá-
szánva szépítsék környezetüket. Õ ehhez minden segítséget meg-
ad. Az eddig kiharcolt, jelentõsebb fejlesztések között sorolta fel a
Tábor utca burkolatának kijavítását, a Plusz Áruház elõtti gyalogát-
kelõ létesítését és a Millennium lakótelepen lévõ csobogó rendbe-
hozatalát. Ez utóbbival kapcsolatosan néhányan arról panaszkod-
tak, hogy a csobogó környéke éjjelente a fiatalok találkahelye, ahol
gyanús autók is fel-felbukkannak, ezért hasznos lenne errefele a fo-
kozott rendõri járõrözés. Hasonló problémát vetettek fel a Tolnai ut-
ca mögötti pályával kapcsolatosan, itt is a közbiztonságot veszé-
lyeztetõ jelenségekrõl szóltak a lakótelepiek. A felvetett témák kö-
zött szerepelt még egyebek mellett a lakatlan „szellemház”, a köz-
világítás, a parkolók útburkolata, de az a megoldásra váró feladat is,

hogy 2008 végéig az utcán lévõ szemetes kukákat a há-
zakban kell elhelyezni, illetve zárt tárolót kell azok köré
építeni.
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A rendezvény elsõ felében
a jelenlévõ városvezetõk a vá-
lasztókerületbe tervezett fej-
lesztésekrõl, a városban meg-
valósuló szennyvíztisztítással

és csatornázással összefüggõ beruházásról, a városfejlesztési kon-
cepcióról, illetve a vasúti beruházás fejleményeirõl tájékoztatták a
lakosokat. Itt esett szó egyebek mellett arról, hogy a MÁV beruhá-
zásainak keretében több fontos ponton is változik majd Békéscsa-
ba közlekedése, s ezek egyike a mezõmegyeri gyalogos átjáró ki-
építése. A közlekedési kérdések a lakossági hozzászólásokban is
gyakorta elõkerültek. Többen azt panaszolták, hogy Mezõmegyer
szûk utcácskáin idõrõl-idõre jókora kamionok, csuklós buszok tûn-
nek fel, láthatóan keresve a kijáratot és a jó útirányt. Ezen a hely-
zeten az elkerülõ út sem segített, talán elõjelzõ táblákkal, egyértel-
mûbb útbaigazítással lehetne a sofõröket is segíteni – hangzott az
egyik hozzászólás. Mások a mezõmegyeri focipálya építésérõl, illet-
ve a régi iskolaépület sorsáról, esetleges hasznosításáról érdeklõd-
tek. A megyeriek a belváros sorsát is szívükön viselik, ezt bizonyít-
ja, hogy az egyik hozzászóló a csúf látványt nyújtó, Körös Hotel tu-
lajdonosait firtatta, arra bíztatva a városvezetést, hogy mihamarabb
kötelezzék a gazdát a terület rendezésére. A felmerülõ kérdések egy
jó részét az illetékesek, no meg Hricsovinyi Tamás helyi képviselõ
azonnal megválaszolták, a továbbiakat pedig rögzítették, s ígéretet
tettek azok mihamarabbi megválaszolására, illetve az intézkedésre.

G. E.

Miért bolyonganak kamionok a megyeri utcákon?
AKTÍVAN KÉRDEZTEK A FÓRUM RÉSZTVEVÕI

Nem kellett érdeklõdésre, vagy hozzászólásra bíztat-
ni azokat a polgárokat, akik július 4-én este meg-

jelentek a mezõmegyeri Arany János Mûvelõdési Ház-
ban. A városrészben élõk a lakossági fórum lehetõségét
kihasználva leginkább közlekedési kérdésekkel bom-
bázták az önkormányzat vezetõit, illetékeseit.

Ha nem is zsúfolásig, de mondhatni, hogy megtelt szerdán koraes-
te a Mezõmegyer központjában lévõ mûvelõdési ház elõadóterme,
ahol ez alkalommal lakossági fórumra várták a közügyek iránt ér-
deklõdõket a szervezõk. Az eseményen szép számmal képviseltet-
te magát az önkormányzat is, jelen volt egyebek mellett Hanó Mik-
lós alpolgármester, Csiaki Tamás a Városüzemeltetési Osztály részé-
rõl, Bánfi Ádám városi fõmérnök, dr. Ferenczi Attila, a Városgazdál-
kodási, Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság elnöke, vala-
mint házigazdaként Hricsovinyi Tamás, a városrész önkormányzati
képviselõje.

Mint ismeretes, az elmúlt év õszén felállt, új városvezetés célul
tûzte ki, hogy a nyitottság és a polgárbarát önkormányzatiság jegyé-
ben idõrõl-idõre fórumra hívja a városban élõket, hogy megismer-
hessék az aktuális véleményeket, problémákat, s egyfajta párbeszéd
alakuljon ki a csabaiak és választott képviselõik között. A sorozat ke-
retében ez idáig Jaminában, a Mokry lakótelepen, a Kazinczy lakó-
telepen, most pedig Mezõmegyeren rendeztek fórumot. Kedves Békéscsabai Polgárok!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
meghirdeti a „Virágos Békéscsabáért” virágosítási,

parkosítási és környezetszépítõ versenyt!

Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása min-
denkire jó hatással van. Az országos jelentõségû „Virágos Magyar-
országért” környezetszépítõ versenyhez kapcsolódóan a verseny
célja, a települési virágfelületek növelése a lakosság és a városi in-
tézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesz-
tése, illetve a lakosság szemlélet formálása és ez által a rendsze-
res közterület-gondozási hozzáállás javítása.

Nevezési kategóriák:
� Virágos balkon és ablak
� Ingatlan elõtti közterület (társasház, családi ház)
� Virágos vendéglátóhely
� Virágos intézmény és gazdálkodó szervezet
� Virágos üzlet, telephely.

A versenyre nevezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet
2007. július 31-én (kedden) 16 óráig írásos formában a Polgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára, vagy elektronikusan
a viragos@bekescsaba.hu címre kell eljuttatni. A jelentkezési lap át-
vehetõ a Városüzemeltetési Osztályon, vagy letölthetõ a www.be-
kescsaba.hu honlapról. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pá-
lyázni kívánt területrõl készített 3 db (10 x 15 cm nagyságú vagy jpeg
formátumú, minimum 300 kByte méretû) fotót, melybõl az ered-
ményhirdetés után fotókiállítást rendezünk. A borítékon kérjük fel-
tüntetni „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítõ verseny.

Az elbírálásnál különös figyelmet fordítunk az ingatlan elõtti növény-
kiültetés városképi megjelenésére, kialakítására, a növények mennyi-
ségére, kiültetésére, gondozottságára és esztétikai hatására, a ne-
vezett ingatlan környékének tisztaságára, gyommentesítésére, az
ingatlan elõtti közterületek ápoltságára. A pályázatok kiértékelésé-
re bizottság alakul, melyek bírálata augusztusban várható elõzetes
értesítés nélkül. A versenyben való elismerésként a résztvevõk kö-
szönõlevelet kapnak.

A verseny legjobbjait kategóriánként díjazzuk! I. díj: 30 000 Ft érté-
kû vásárlási utalvány; II. díj: 20 000 Ft értékû vásárlási utalvány; III.
díj: 10 000 Ft értékû vásárlási utalvány.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2007. szeptemberében, a Taka-
rítási Világnaphoz kapcsolódóan kerül sor, melyrõl a pályázók kü-
lön értesítést kapnak.

Minden pályázónak sok sikert és virágos Békéscsabát kívánok!

VANTARA GYULA
polgármester

Alakossági fórumok sora július 11-én a Kazinczy la-
kótelepen folytatódott, s bizony a 10-es Számú

Általános Iskola ebédlõjében alig maradt üresen szék
ezen az estén. A lakótelepen élõk számos gondra, prob-
lémára felhívták fel a figyelmet, de nem fukarkodtak a
dicsérõ szavakkal sem, ebbõl legtöbb Fodor Jánosné-
nak, a körzet önkormányzati képviselõjének jutott.

Sok dicséretet kapott
a lakótelep képviselõje


