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(Folytatás a 3. oldalon)

Hõség! Riadó!

Vizet osztanak Békéscsabán. Hõséges küzdelem

ÜLÉSEZETT A KÖZGYÛLÉS

Pályázatok, viták, forróság

Isteni fénnyel ránk letekintõ mennyei csillag,
Égre vagy érdemesebb? Földre vagy érdemesebb?
Fényeskedj a hazámnak – a sors irdatlan erõvel
El ne ragadjon az ég szellemnépe közé!

Államalapító SZENT ISTVÁN Ünnepe
Békéscsaba,
2007. augusztus 20.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata vala-
mint a Békési Úti Közösségi
Házak tisztelettel meghívja
Önt, hozzátartozóit és isme-
rõseit augusztus 20-án
a városi Szent István-napi
ünnepségre.

Ünnepi program:
9.45 órakor: Térzene a Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószene-

kar közremûködésével
10.00 órakor: Zászlófelvonás katonai tiszteletadással
10.05 órakor: Ökumenikus kenyérszentelés és áldás a vá-

rosháza elõtti színpadon. Celebrálják: Szigeti Antal
katolikus plébános, Kutyej Pál evangélikus lelkész,
Marti Miklós református tiszteletes

10.15 órakor: Ünnepi szentmise a Belvárosi Római Kato-
likus Templomban

10.00 órakor: Történelmi játszóház a honfoglalás és állam-
alapítás korából, a Békéscsabai Történelmi Íjászkör
közremûködésével – bemutatók, kopácsolás, bõrfû-
zés, botvívás, jurtaállítás

10.30 órakor: Hagyományõrzõ kenyérdagasztás gyerekek-
kel a színpadon

11.00 és 14.00 órakor: Pitypalláré, viggancáré – a Napsu-
gár Bábszínház mûvészeinek elõadása. Játszók Soós
Emõke és Tatai Zsolt

16.00 órakor: Az égigérõ fa – a Márkus Színház elõadása
17.00 órakor: XXI. ZENIT – Nemzetközi Fúvószenekari Ta-

lálkozó; gálamûsor, díjátadás
18.30 órakor: Az Igriczek együttes mûsora – Szent István,

Szent László énekek, középkori muzsika
19.40 órakor: Ide lábam, ne tova... – a Balassi Táncegyüt-

tes mûsora, kísér a Dûvõ zenekar
20.45 órakor: Szent István-napi ünnepi köszöntõt mond

Vantara Gyula polgármester, majd felhangzik
a Himnusz

21.00 órakor: Tûzijáték
21.35 órakor: A Grandmother’s Jam együttes koncertje

Afrikai meleg várható, 40-41 fok árnyékban – rémiszt-
getett kedvesen, mosolyogva a bemondó a július

eleji néhány hûvösebb napot követõen. Halványan re-
ménykedtünk, hátha tévednek a meteorológusok, de az-
tán eljött július 16., hétfõ, „alig” 36 fokos csúcshõmér-
séklettel, aztán a kedd 38 fokkal, szerdán egy-két helyen,
csütörtökön és pénteken pedig az egész országban meg-
dõltek a melegrekordok (az eddigi rekordot Békéscsa-
ba tartotta, 2000. augusztus 21-én 41,7 fokot mértünk
árnyékban, most Kiskunhalas az új csúcstartó 41,9 fok-
kal). A hétvége, a következõ hét eleje és már az éjsza-
kák sem hoztak enyhülést. Az Országos Tisztifõorvosi Hi-
vatal az eredetileg július 16–19-ig elrendelt harmadfokú
hõségriadót július 24-ig meghosszabbította.

A tikkasztó hõség ellenére persze az élet nem állt meg,
jártunk a dolgaink után, vásároltunk, ügyet intéztünk, vagy
éppen a munka miatt vonszoltuk magunkat a napon a til-
tás ellenére akár kora délután. Elismerés a pékeknek,
konyhásoknak, pizzasütõknek, hiszen a forróságban az
otthoni fõzést sokan váltottuk ki egyszer-egyszer az õ
munkájuk árán. A hõségben elõfordult, hogy az addig
természetes dolgok zavaró nyûggé olvadtak, viszont lát-
hatóan jobban odafigyeltünk egymásra, mint az átlagos
hétköznapokon. Nemcsak a szülõk a gyerekekre, a csa-
lád az idõs, beteg hozzátartozóra, egyik szomszéd a má-
sikra, hanem a város, és sokszor az egymásnak idegen
emberek is.

Aképviselõ-testület nyári szünet elõtti utol-
só ülése a megszokottól eltérõen nem

csütörtökön, hanem – július 16-án – hétfõn zaj-
lott. Több mint egy órás tárgyalás után, zárt
ülésen döntött a testület a Dr. Réthy Pál Kór-
ház és Rendelõintézet fõigazgatójának meg-
bízásáról. Mint ismert, az elõzõleg kiírt pályá-
zaton dr. Újlaky József és az akkori fõigazga-
tó, dr. Szabó Terézia sem kapta meg a szavazatok többségét. Mivel
dr. Szabó Terézia megbízatása május 31-én lejárt, június 1-jétõl az új
fõigazgató kinevezéséig dr. Boros Zoltán orvosigazgatót bízták meg
a fõigazgatói teendõk ellátásával, és új pályázatot írtak ki. Ez alka-
lommal dr. Becsei László volt az egyetlen pályázó, a közgyûlés dön-
tése nyomán augusztus 1-jétõl õ a kórház új fõigazgatója.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Koronaábrázolás 1613-ból,
Révay Péter koronaõr leírása alapján



Az éveken át sikeresen megrendezett, hagyományokat ápoló és
teremtõ Jaminális rendezvény, amely az utóbbi 2 évben szer-

vezési okok miatt nem került megrendezésre, idén újraindul. Né-
hány lelkes csabai, jaminai cég, magánszemély és Békéscsaba
Önkormányzata összefogásával augusztus 18–19-én újra Jaminá-
lisnak ad otthont a Bessenyei úti Sporttelep.

Az 1. napon a 30 éve bajnokságot nyert TASK ünnepi összejöve-
telére kerül sor a Bohn SC, a VTSK, az Agyagipar, a TASK, a Favo-
rit, a Patrick, Erzsébethely és a Jamina SE volt és jelenlegi labdarú-
gói és vezetõi részvételével. TASK Öregfiú–Olimpikonok Öregfiú lab-
darúgó mérkõzést is rendeznek 15 órától, ami elõmérkõzése lesz a
17 órától kezdõdõ Jamina SE–Békési SE megyei I. osztályú felnõtt
labdarúgó mérkõzésnek. A 2. napon a csabai és a jaminai nagykö-
zönség napja. Ízelítõ a programból: a romániai Belényes és a Bé-
késcsaba utánpótláskorú labdarúgóinak mérkõzése, a Vargánya
együttes és Jimmy bohóc gyermekmûsora, marhalábszár-fõzõ ver-
seny, sakkszimultán Emõdi Gyulával és Erdõs Viktorral, a Csabai
Színistúdió fellépése, az Amigos Latinos fellépése, „Jamina Szépe”
szépségverseny, a Jaminai Nyugdíjas Klub zenés produkciója, a

Club 54 koncertje, a Deja-Vu zenekar mûsora.
A gyermekeket egész napos programokkal várják (lo-

vagoltatás, ugrálóvár, arcfestés, játszóház).
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.2

A jövõ év elsõ felére
lesz körforgalom az elkerülõn

MOLNÁR LÁSZLÓ SOKALLJA A KALKULÁLT ÁRAKAT

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

� NEM NYERT, DE TOVÁBB-
JUTOTT. A támogatott, de to-
vábbfejlesztésre javasolt progra-
mok közé került a békéscsabai
belváros rehabilitációja az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Tervben.
A kormány július 25-én tárgyal-
ta az elképzeléseket. A kabinet
döntése szerint a békéscsabai
belváros rehabilitációjáról szóló
pályázatot szeptemberig kell a ja-
vasolt módon átalakítani és újra
benyújtani. Ezt követõen novem-
berben születhet döntés róla.

� RAJZPÁLYÁZAT. A Békés-
csabai Ifjúsági Ház rajzpályáza-
tot hirdet békéscsabai óvodás és
általános iskolás gyermekeknek
Szent István királyról és (vagy)
a Szent Koronáról. A tetszõleges
technikával elkészíthetõ alkotá-
sokat névvel, életkorral és érte-
sítési címmel ellátva augusztus
14-ig, az ifjúsági ház földszinti
információs pultjához kell eljut-
tatni. (5600 Békéscsaba, Derko-
vits sor 2.) Szakértõ zsûri bírála-
ta után a legjobbnak ítélt alkotá-
sok készítõi díjazásban részesül-
nek, a mûvekbõl pedig kiállítást
rendez az ifjúsági ház, melynek
megnyitója augusztus 18-án 15
órakor lesz.

� HÍDLEZÁRÁS. A híd teljes
lezárásával folytatódik az Oros-
házi úti felüljáró felújítása. Au-
gusztus 17–19. között teljes szé-
lességében lezárják a forgalom
elõl a felüljárót. A hídlezárás mi-
att az autóbuszok a Szarvasi úti
felüljárón közlekednek majd.

� CSABAI MÉRLEG. Lapunk
következõ száma augusztus 30-
án jelenik meg. Szerkesztõsé-
günket természetesen  folyama-
tosan kereshetik kérdésekikkel,
észrevételeikkel, ötleteikkel.

� 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.

� KÉPZÉS LEENDÕ ÖN-
KÉNTESEKNEK. Az Otthon Se-
gítünk Alapítvány Békéscsabai
Szolgálata ingyenes képzést
szervez leendõ önkénteseinek.
A szolgálat kisgyermekes csa-
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ládoknak nyújt ingyenes segít-
séget. Sok szabadidõvel ren-
delkezõ, segítõkész, lelkes szü-
lõket, nagyszülõket várnak csa-
patukba. További információ:
Szántó Anna 06-30/606-2156,
szh_anna@freemail.hu

� PIANO KLUB. Az Egyen-
súly Szabadidõ klub PiaNo klub-
ja a Szarvasi út 32. sz. alatt várja
a régi és új klubtagokat. Augusz-
tus 3-án agyagozhatnak az ér-
deklõdõk. Augusztus 17-én sza-
badprogrammal várják a klub-
tagokat, augusztus 31-én pedig
Activity Estet rendeznek.

MATRIKULA

Schlitt Szilvia és Veress Ist-
ván, Csatári Hajnalka és Bukvai
István, Trabach Tünde és Ska-
liczki Károly, Laksbeter Bozidar-
ka és Dobróczki János, Tar Mó-
nika és Mike Mihály, Kóra Szil-
via és Turcsik Ferenc.

Szász Viktor és Nagy Anna-
mária fia Viktor.

Galát Zoltán (1971, Kondoros),
Valló György (1933, Kondoros).

GYÁSZ

SZÜLETÉS

HÁZASSÁG

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Újra indul a Jaminális!

Azt már rögtön a forgalomba helyezést követõen tud-
ni lehetett, hogy a Békéscsabát elkerülõ út Dobo-

zi és Békés úti csomópontja is rendkívül balesetveszé-
lyes, s erre az egyre csak szaporodó, a halálos áldoza-
tokra emlékeztetõ virágcsokrok és keresztfák emlékez-
tetnek.

A körforgalom mindkét helyen indokolt – ez ma már
tény, s Molnár László országgyûlési képviselõ ígérete
szerint, a jövõ év elsõ felében már mindkettõnek meg
kell épülnie.

– Az már bizonyos, hogy az idei, állami költségvetésbõl 500 mil-
lió forintot biztosítottak a beruházásra, s ebbõl az összegbõl mind a
Dobozi, mind pedig a Békési úti csomópont körforgalmának ki kell
jönnie – bocsátotta elõre Molnár László.

– A hírek szerint viszont az elõzetesen kalkulált ár alapján csak a
Dobozi úti körforgalom 420 millióba kerülne. Így nehezen marad pénz
a másik építkezésre...

– Erre mondtam én azt a közelmúltban valahol, hogy „ennyiért
aranyból is építhetnék a körforgalmat”. Túlzóan magasnak tartom
ezt a kalkulált összeget, gondoljunk csak arra, hogy a Békéscsabán
már meglévõ, Gyár utcai, vagy más néven Barneváli körforgalom
nem egészen 140 millió forintból létesült meg teljes padkarendezés-
sel együtt, s a Doboz–Sarkad–Gyula háromszögben lévõ körforga-
lom sem volt több 94 millió forintnál.

– Ön szerint tehát ki kell jönni az 500 millióból. Mi lesz, ha még-
sem sikerül „lealkudni” az árakat?

– Azt gondolom, nem lesz szükség erre, de amennyiben mégsem
lesz elég a rendelkezésünkre álló keret, úgy a 44-es út tervezésére
biztosított 1,5 milliárd forintból át lehet csoportosítani erre a célra.
Errõl a miniszter úrral már egyeztettem.

– Mikorra készülhetnek el ezek a csomópontok?
– Jelenleg az engedélyes tervek elkészítésénél tartunk, az egyi-

ket egy budapesti, a másikat egy debreceni cégre bíztuk. Reménye-
ink szerint szeptemberben már a kiviteli tervek birtokában végrehajt-
hatjuk a hátra lévõ területszerzéseket. A közbeszerzés kicsit elnyújt-
ja a folyamatot, de úgy gondolom, hogy jövõ év nyár elején már bir-
tokba vehetik a közlekedõk a biztonságos körforgalmakat.

GAJDÁCS EMESE



F E L H Í VÁ S
Keressük a Bohn SC, VTSK, Agyagipar TASK, Favorit Patrick, Er-
zsébethely Jamina SE volt vezetõit, labdarugóit, szurkolóit és szim-
patizánsait abból az alkalomból, hogy a „Jamina család” együtt
ünnepelje különbözõ programokkal és esti vacsorával a 30 éve, NB
III-ban bajnokságot nyert csapat sikerét.

A rendezvény idõpontja: 2007. augusztus 18-án, 12 órától a ren-
dezvénysátorban. Helye: Bessenyei úti Sportpálya

Érdeklõdni lehet: Szabó Tamás 06-30/9670-070, Zahorán György
06-30/3825-965, Erõss Imre 06-30/3800-406.

� Naponta 3000-3500 látogató a strandon
Gyulai Tibor, az Árpád Fürdõ üzemvezetõje elmondta, a nagy meleg-
ben naponta 3000-3500 látogatójuk volt, hasonlóan a 2003-as ká-
nikulához. Egy üdítõitalokat forgalmazó cég rendezvényének kere-
tében éppen a legnagyobb melegben, július 21–22-én próbálhatták
ki a strandolók a vízitekét, a vízifocit és a mászófalat. Szombaton,
21-én a fürdõben adott koncertet Gáspár Laci, és ekkor akár este ti-
zenegy óráig is lehetett használni a medencéket (augusztus 20-ig
egyébként hosszított nyitva tartással, hattól huszonegy óráig várják
a vendégeket).

� Égett a fû, a tarló
A kánikula elsõ napjaiban egy-egy helyre kellett kivonulniuk a békés-
csabai tûzoltóknak, Dobozon a tarló égett, az Apáczai út mentén
szárazfû, Fürjesen szintén a tarló kapott lángra – tudtuk meg Bozó
Zsolt tûzoltó alezredestõl. A tûzgyújtási tilalom ellenére országszer-
te több száz helyen égtek az erdõk, bozótosok, tarlók, a szárazság-
ban egy apró, eldobott cigarettacsikk már veszélyforrást jelentett.
Az idõ elõrehaladtával nálunk is több dolguk lett a lánglovagoknak,
július 22-én például három helyen, Csárdaszálláson, Bélmegyeren
és Békéscsabán, a Lajta utca végén kellett az égõ szárazfüvet olta-
niuk. Negyven fokban szellõs, könnyû nyári ruhában sem könnyû
elviselni a hõséget, a tûzoltók pedig az eset súlyosságától függõen
könnyített védõfelszerelésben vagy teljes védõfelszerelésben birkóz-
tak a lángokkal.

� Nem maradt el mûtét a hõség miatt
– A hõséggel közvetlen összefüggésben naponta két-három közte-
rületi rosszulléthez riasztottak bennünket, fõleg a nagy forgalmú he-
lyekre, a piac és a vasútállomás környékére. Ájulás, mellkasi pana-
szok, vérnyomáskiugrás volt tapasztalható a betegeknél, különösen
a 10–15 óra közötti idõben. A kánikula elsõ napjaiban magatehetet-
len, részeg embereket is elláttunk, a részegség hamarabb jelentkezik
hõségben – tájékoztatta lapunkat Kárász László vezetõ mentõtiszt.

Ahogy dr. Boros Zoltán orvosigazgatótól, a Dr. Réthy Pál Kórház
és Rendelõintézet (augusztus 1-jéig) megbízott fõigazgatójától meg-
tudtuk, Békéscsabán nem volt tömeges rosszullét a hõségriadó ide-
jén. A kórházban maximum teljesítményen mûködtek a klímaberen-
dezések a mûtõkben, az intenzív osztályon és a sürgõsségin; bár
gond volt a központi mûtõ klímaszûrõivel, a meleg miatt egyetlen
mûtét sem maradt el. A kórtermek nem klimatizáltak, a meleg meg-
gyötörte a betegeket (és persze a kórház dolgozóit is), igyekeztek
árnyékolással, ventillátorokkal, gyakoribb tusolással, fürdetéssel, és
megfelelõ folyadékpótlással javítani a betegek közérzetét.

� Pancsoltak a gyerekek, hûsöltek az idõsek
– Bölcsõdénk a forróságban is szinte teljes létszámmal mûködött.
Folyamatosan biztosítottuk a folyadékpótlást, teát, vizet, limonádét
itattunk a gyerekekkel. Az apróságok az udvaron két átfolyó rend-
szerû pancsolóban frissülhettek fel, 11 és 15 óra között már nem vol-
tunk kint, a legkisebbek késõbb is inkább a viszonylag hûvös (nem
klimatizált) csoportszobákban játszottak. Borzasztóan meleg volt,
nagyon odafigyeltünk arra, hogy árnyékban legyenek, felfrissülhes-
senek a gyerekek, eközben volt, hogy a konyhán palacsintát sütöt-
tek nekik – tudtuk meg Bogár Évától, a Belvárosi bölcsõde vezetõ-
jétõl. Néhány óvodában éppen a kánikulában végezték a karbantar-
tási munkákat, a nyitva tartó intézményekben sem volt teljes a lét-
szám, körülbelül a gyerekek fele járt ezekben a napokban. A gyere-
kek pancsolhattak, az udvarokat hûtötték, locsolták, 11 és 16 óra kö-
zött pedig a csoportszobákban maradtak az ovisok.

Az Egyesített Szociális Intézmények otthonaiban sincsenek klí-
maberendezések, a hõségben az intézmény munkatársai fokozott
gondossággal figyeltek oda az idõs emberekre, különösen azokra,
akik ágyhoz kötöttek, és segítség nélkül nem képesek ellátni magu-
kat. Bátori Zsuzsa, az Ady Endre úti otthon osztályvezetõ ápolója
elmondta, besötétítéssel, ventillátorokkal próbálták kicsit frissíteni a
levegõt, limonádét, ásványvizet adtak az idõseknek, akik közül töb-
ben nem érzik, hogy szomjasak, ezért hajlamosak megfeledkezni a
folyadékpótlásról. Fürdették, zuhanyoztatták a betegeket, és oda-
figyeltek arra is, hogy a nem ágyhoz kötött idõs emberek megfele-
lõen hûtsék magukat, tusoljanak. Az otthonok lakói viszonylag jól
viselték a kánikulát, kerülték a napfényt, és inkább a be-
sötétített szobákban vagy árnyékban igyekeztek átvészel-
ni a forróságot.

M. E. 3

(Folytatás az 1. oldalról)

Hõség! Riadó!

� Vízosztás, hûtõlocsolás
– A nagy hõségre való tekintettel 11 és 15 óra között, önkéntesek be-
vonásával ingyenesen osztunk ásványvizet a Luther utca és a Lázár
utca keresztezõdésében, az Orosházi úton a jaminai felüljáró mind-
két oldalán, a rendõr-fõkapitányságnál lévõ útkeresztezõdésben és
a Berényi út–Békési úti keresztezõdésében – mondta Vantara Gyula
polgármester az akció kezdetén. A polgármester azokon az útvo-
nalakon, ahol tömegközlekedés folyik, elrendelte az utak naponta
két alkalommal történõ hûtõlocsolását, a Gyár és a Lajta utca ese-
tében pedig a hídfelújítási munkák miatt a pormentesítõ locsolást.
Az ásványvízosztást elõször egy, majd sorban több cég is támogat-
ta, a 40 fokos melegben igen hálásak voltak a várakozó autósok, a
tûzõ napon sietõ gyalogosok, kerékpárosok a szomjoltó kortyokért.
A vízosztást, amelyre az önkormányzat egymillió forintot különített
el, a gördülékeny együttmûködés jellemezte. Az önkéntesek a bal-
esetvédelmi oktatás után kezdték munkájukat a legnagyobb hõség-
ben, a legforgalmasabb csomópontokban. 80 önkéntes összesen
49 762 palack fél literes ásványvizet osztott szét, és õk is épségben
átvészelték a forróságot.

Vantara Gyula polgármester és a polgármesteri hivatal Békéscsa-
ba valamennyi polgára nevében ezúton mond köszönetet mindazok-
nak, akik segítették a város elsõ, ilyen jellegû megmozdulását. Az
elmúlt hét annak bizonyítékául szolgált, hogy ha szükséges, össze
tudunk fogni egy fontos cél érdekében. Az önkormányzat külön kö-
szönetét fejezi ki az akció koordinálásáért és a rugalmasságért a Bo-
ra-Patrik Kft. munkatársainak és a Polgári Védelmi Kirendeltségnek.
A Békéscsabai Hûtõipari Rt. az ásványvizek hûtését oldotta meg a
jégtáblák mindennapos felajánlásával. A lakosság tájékoztatásában
a www.beol.hu, a Békés Megyei Hírlap, a Csaba Rádió, a Csaba Te-
levízió, a www.hir6.hu és a Juventus Rádió segítette az önkormány-
zatot. Támogatók voltak, felajánlásaikkal hozzájárultak az akció sike-
réhez a következõk: Békés Megyei Vízmûvek Zrt., Bólem Építõipari
Kft., Caementarius Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csaba
Center Invest Kft., Csaba-Ép Kft., Decor-Sector Bt., Élésker Kft., Fidesz
Békéscsabai Szervezete, Frankó Attila, Kõkorszak Burkolódiszkont,
Magyar Király Sörözõ, MSZP Békéscsabai Szervezete, Magyar Vörös-
kereszt, McDonald’s Békéscsaba, Mesterház, Peugeot Gallion Kft.,
Speedburger, Strabag Építõ Rt., Tesco Global Békéscsabai Áruháza.

Az önkéntes munkát felajánlók: Magyar Vöröskereszt Békéscsa-
bai Szervezete, Mi-Értünk Prevenciós és Segítõ Egyesület, Keresztény
fiatalok, Fiatal Baloldal Békéscsabai Szervezete, Fidesz Békéscsabai
Szervezete, Fidelitas Békéscsabai Szervezete, Peugeot-Gallion Kft.,
Vrbovszki Viktor, Hirka Tamás és Hricsovinyi Tamás önkormányzati
képviselõk.

� Nõtt a víz- és az áramfogyasztás
– A kánikulai napokon ötven százalékkal nõtt a vízfogyasztás, meg-
hibásodás nem történt, a vezetékek jól bírták a terhelést. Vízkorláto-
zásra nem került sor, elegendõ víztartalékkal rendelkezünk. Bosszan-
tó, hogy a trafóból az olajat életük kockáztatásával lopják ki egyesek,
de fennakadást ez sem okozott, van tartaléktrafónk – mondta Soly-
mosi Ernõ, a Vízmûvek mûszaki vezérigazgató-helyettese. Némi felf-
rissülés reményében folyamatosan mûködtek a légkondicionálók,
ventillátorok, a DÉMÁSZ kommunikációs igazgatóságának tájékoz-
tatása szerint áramfogyasztásunk ezekben a napokban tíz százalék-
kal nõtt, de az energiaellátásban ez nem okozott fennakadást.



Nyilvános ülésen tájékozódtak a képviselõk a Dél-alföldi Regionális
Ivóvízminõség-javító Programról. Magyarország vállalta, hogy 2009.
december 25-ig eleget tesz azoknak az uniós irányelveknek, ame-
lyek az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz minõségére vonatkozó-
an fogalmaznak meg elõírásokat. Ennek megfelelõen ivóvízminõség-
javító program készült, amelyet uniós támogatással kívánnak meg-
valósítani. Térségünkben, 2005-ben megalakult a Dél-alföldi Ivóvíz-
minõség-javító Konzorcium, amelynek jelenleg Békés, Bács-Kiskun
és Csongrád megyében összesen 208 település a tagja, köztük Bé-
késcsaba. A konzorcium pályázatot nyújtott be a Nagyprojekt Elõ-
készítõ Alapra, ezt a kormány mintegy 2 milliárdos költséggel elfo-
gadta, és 75 százalékban támogatja. A munka jelenleg az elõkészí-
tés fázisában tart (tervek, elemzések, megvalósíthatósági tanulmány),
hangsúlyt kap a legköltséghatékonyabb, és a legkisebb vízdíj-eme-
léssel járó megoldás tervezése.

A nyilvános ülés pergõen zajlott, mindössze néhány napirendi
pont váltott ki hosszabb vitát. A közgyûlés további témáiról az aláb-
biakban olvashatnak.
� Kézilabda, röplabda, labdarúgás
A 2007/2008-as idényre az NB I-es felnõtt nõi kézilabdacsapat alap-
támogatását 25-rõl 30 millió forintra emeli, ugyanakkor az NB III-as
labdarúgók alaptámogatását 25-rõl 20 millióra csökkenti a közgyû-
lés. A tervek szerint a 2008. évi költségvetésben 5 millió forint tar-
talékot különítenek el a labdarúgó csapatnak, amit akkor hívhatnak
le, ha a bajnoki idény õszi szezonjának zárásakor az NB III-as baj-
nokság elsõ három helyének valamelyikén állnak, és esélyük lesz az
NB II-be való feljutásra. A labdarúgók eredményességi támogatását
ebben az idényben megszerzett pontonként 140 000-rõl 70 000-re
csökkenti, míg a kézilabdásokét 750 000 forintról 1 200 000 forint-
ra növeli a közgyûlés.

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület a 2006/2007-es szezon-
ban kitûnõ sikereket ért el, feljutott az NB I-be. Az egyesület ráadá-
sul hét játékost ad a korosztályos magyar válogatottnak, az ifjúsági
válogatott tagja Tóth Bíborka, Molcsányi Petra, Hornok Nikolett és
Gyenge Andrea, a serdülõ válogatotté Molcsányi Rita, Pallag Ágnes
és Várai Rita. Az egyesületnek évi kétmillió forint alaptámogatás
mellett gyõztes mérkõzésenként 120 000 forint eredményességi tá-
mogatást és nézõnként négyszáz forint támogatást szavazott meg
a közgyûlés. Kiss Tibor bizottsági elnök elismerését fejezte ki azok-
nak a szakembereknek, akik a helyi tehetségekbõl ilyen szép ered-
ményeket elérõ csapatot kovácsoltak.
� Ügyintézés forróságban
Benkóné Dudás Piroska képviselõ szóvá tette, hogy a polgármeste-
ri hivatal Szabadság tér 11–17. szám alatti épületében a nyári napok-
ban szinte elviselhetetlen forróság uralkodik, ami rendkívül megne-
hezíti az ott dolgozók munkáját, és sok esetben a várakozókat is
zavarja. Gyakran 35-36 fokos helyiségekben végzik munkájukat az
ügyintézõk. Dr. Benedek Mária jegyzõ elmondása szerint a dolgozó-
kat védik, vizet osztanak és ventillátorokat helyeztek el az irodákban.
Tóth Károly megjegyezte, hogy korábban képviselõi alapjából mo-
bilklímákat vásárolt az okmányiroda nagy ügyfélforgalmat lebonyo-
lító irodáiba, az illetékesek szerint ezek is mûködnek.
� Pósteleki kastély
A pósteleki kastélyrom és a környezõ park hasznosítására az elmúlt
években többször is érkezett ajánlat, a helyzet azonban ma is válto-
zatlan. Néhány évvel ezelõtt még kemping, étterem és programok
sora hívogatott Póstelekre, ma egyre lepusztultabb a környék. Az ön-
kormányzaté a kastélyrom, egy 14 hektáros erdõ, amelynek nagy ré-
sze természeti védettség alatt áll, az egykori kemping, a volt erdész-
ház, az autósmozi és egy 9 hektáros erdõ. Ideális persze az lenne,
ha egy beruházás keretében megszépülne, turisztikai célponttá vál-
na az egész környék. A közelmúltban a kemping és az erdészház
külön hasznosítására, valamint a kastélyrom és a parkerdõ fejlesz-

tésére érkeztek ajánlatok, a kastélyt az eredeti állapotá-
hoz hasonlóan építenék újjá, szálloda és welness-szol-
gáltatásokat nyújtó fürdõ létesülne ott svájci tõkébõl. A
közgyûlés most arról döntött, hogy nyilvános árverésen

értékesíti a kastélyromot magában foglaló 7569 négyzetméteres te-
rületet, azzal a kikötéssel, hogy három éven belül újjá kell építeni a
kastélyt. Amint az épület félig elkészül, a város a parkerdõt is bérbe
adja a befektetõnek, annak kezelése, karbantartása a bérlo felada-
ta lesz. Annyi meghiúsult terv után talán most sikerül...

� A költségvetés módosítása
A testület most tárgyalta meg az ez évi költségvetési rendelet mó-
dosítását, amely lekövette az év közben történt változásokat, az ál-
lami támogatások és a különbözõ döntéseken alapuló feladatokhoz
szükséges források tekintetében. A költségvetés fõösszege összes-
ségében mintegy 382 millió forinttal csaknem 22 milliárdra nõtt.
Baji Lajos szerint beigazolódott, amit fél éve mondtak, pluszforráso-
kat biztosított az állam, van pénzmaradvány, mintegy négyszázmil-
liós forrást számoltak össze, amelyre azonban ebben az évben már
nem lehet fejlesztéseket telepíteni. Ahogy Tóth Károly fogalmazott,
a polgármesteri hivatalban 103 millió forintba került a „csere”, az el-
bocsátások, és a hivatal szerkezeti átalakítása. Szorgalmazta, hogy
a fennmaradó pluszforrásokat pályázatokra fordítsa a város. Vanta-
ra Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy több, az év elejére ígért pá-
lyázat még meg sem jelent, és elmondta azt is, hogy a karcsúsítás
költségeibõl vissza fog kapni az önkormányzat. A testület a költség-
vetés módosítását 15 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodás mel-
lett fogadta el.

Dr. Ferenczi Attila egy késõbbi napirend kapcsán kérdést intézett
a pénzügyi osztály vezetõjéhez, mondja el, mi a realitás, valóban
van-e 400 milliós szabadon felhasználható pénzeszköz a költségve-
tésben. Uhrin Nándor szerint nincs 400 milliós szabad forrás, vannak
központosított támogatások, amelyek feladatokhoz rendeltek, és több
olyan feladat elvégzésérõl is szó volt, amelyhez ezek a pénzek szol-
gálnak fedezetül. Említést tett például a gépkocsik tervezett vásár-
lásról és városháza védelmérõl. Pap János nehezményezte, hogy mi-
közben százezer forintok elköltésérõl a közgyûlés dönt, ilyen, tízmil-
liós nagyságrendû tételek nem kerülnek a testület elé. Mezei Zsolt
megjegyezte, az elõzõ ciklusban óriási viták voltak a gépkocsik cse-
réjérõl, most pedig csak egy másik ügy tárgyalása kapcsán derült ki
a szándék.

� Ismét pályázunk
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint az Európai Gazdasági Tér-
ség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus kapcsolattartója, pályázati felhívást tett közzé projekt-
koncepciók benyújtására kilenc kiemelt területen. Az igényelt támo-
gatás 250 000 és 3 000 000 euró között lehet. A környezetvédelem
területén a Klenk Emergetika Kft.-vel, mint fõpályázóval és Szolnok-
kal együttmûködve nyújtjuk be a Környezet, mint érték az oktatásban,
Szolnok és Békéscsaba környezettudatos szemléletformálása címû
pályázatot. Az igényelt támogatás összesen 2 000 000 euró (512,5
millió forint), a csabai programra 600 000 euró (csaknem 154 mil-
lió forint), az ehhez szükséges önrész városunkban 66 667 euró
(17 millió forint). Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulása nyújtja be az egészségügy területén a szenve-
délybetegségek elleni küzdelem érdekében a „Kilátó”, a prevenció-
tól a rehabilitációig címû programját, ehhez az igényelt támogatás
774 000 euró (csaknem 200 millió forint), a saját forrás 86 000 euró
(22 millió forint). A gyermek és ifjúság területén Ifjúsági információs
és tanácsadó hálózat létrehozása Békéscsabán címmel pályázik fõ-
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Pályázatok, viták, forróság
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a következõ oldalon)



resztelések miatt idézte a közgyûlés március 29-én kelt ha-
tározatát, amely kimondja, hogy a város nem kívánja eladni
a kórházat. Kiemelte, hogy a pályázó a kormányprogramból
idézett, mikor arról beszélt, hogy magasabb szintûvé kell

tenni az egészségügyet, lehetõleg a párhuzamosságokat ki kell kü-
szöbölni, és a hatékonyabb betegellátás érdekében – ilyen mezsgye
mentén – együtt kell mûködniük a térség kórházainak, de szó sincs
alárendelésrõl vagy integrációról. Megjegyezte azt is, hogy Gyula és
Békéscsaba ellátási területe teljesen más.

– Visszautasítjuk azokat a módszereket, amelyekkel az MSZP tá-
madta dr. Becsei László pályázatát – folytatta dr. Fábián Ágnes. –
Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy a kórház köztulajdonban ma-
rad, a gyulai és a csabai kórház integrációja pedig szóba sem ke-
rült. Ezt Kökény Mihály vetette fel gyulai látogatásakor, de már Do-
mokos László, a megyegyûlés elnöke is kifejtette, hogy ilyen tervek
nincsenek, a pályázat pedig egyáltalán nem tartalmazott erre vonat-
kozó utalást. Külön köszönöm dr. Becsei László pályázatát azért,
mert arra fókuszál, ami ma a legnagyobb probléma az egészség-
ügyben, ez pedig a finanszírozás csökkenése. Biztos vagyok ben-
ne, hogy jó kezekbe tettük a kórház sorsát.

– A békéscsabai kórházat a város, a térség, a régió meghatáro-
zó kórházává szeretném fejleszteni. Nincs értelme egy súlyponti kór-
házzal felvenni a versenyt, stratégiai kérésekben viszont együtt kell
mûködnünk a térség betegeinek jobb ellátása érdekében. Ettõl füg-
getlenül a két kórház integrációjával kapcsolatban felreppent hírek
nem igazak – fogalmazott dr. Becsei László. – Az egészségügyi in-
tézmények lehetõségei folyamatosan szûkülnek, a szûkülõ gazda-
sági kényszert túl kell élje az intézmény. Csak akkor tudunk minõ-
ségi, a lakosság igényeit kielégítõ betegellátást nyújtani Békéscsa-
bán, ha elõre tekintünk, és csatlakozunk azokhoz a nemzeti prog-
ramokhoz, amelyekkel uniós források hívhatók le. Ezért kívánok dol-
gozni, de ehhez szükséges a kórház dolgozóinak és az önkormány-
zatnak a segítsége is.

Arra a kérdésre, hogy várható-e létszámleépítés, dr. Becsei Lász-
ló a következõket válaszolta: – Az ágyszámok csökkentését követõ-
en kialakult bevételi pozícióromlás szükségessé teszi, hogy az új te-
vékenységhez, az új kapacitáshoz igazítsuk a létszámot. Nagyság-
rendet nem tudok mondani, a szükséges létszámról az elõzõek vizs-
gálatát követõen kell dönteni.

Mint elhangzott, az új fõigazgató személye ellen nem merült fel
kifogás a közgyûlésben, pályázata pedig a zárt ülés után nyilvános-
sá vált. Dr. Becsei László augusztus 1-jén kezdi meg a
munkát a Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelõintézet fõ-
igazgatójaként.
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

pályázóként az önkormányzat. A projekt keretében az Ifjúsági Ház-
ban, mint központban, valamint hozzá kapcsolódó hálózatként nyolc
helyen mûködne információs és szolgáltató pont, az egyes helyeken
a szükséges átépítések, felújítások után (Diáktanya, Gerla, Fényesen
új közösségi tér építésével, Jaminában a volt Terv Moziban, a Kazin-
czy-lakótelepen a volt szolgáltató házban, a Lencsési-lakótelepen,
Mezõmegyeren, a mûvelõdési ház pinceklubjában és Sikonyban a
volt tanyasi iskolában). A kért támogatás 2 286 000 euró (csaknem
586 millió forint), a város önrésze 254 000 euró (65 millió forint).

� Terítéken a Hadkiegészítõ Parancsnokság épülete
Az MSZP frakció elõterjesztést nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a
város jelentse be igényét a – Magyar Állam tulajdonában és a Hon-
védelmi Minisztérium kezelésében lévõ – Hadkiegészítõ Parancs-
nokság épületének ingyenes önkormányzati tulajdonba adására. A
szocialisták elmondták, hogy az épület eddig honvédelmi feladato-
kat látott el, funkciója most megszûnt, ezért szeretnék, ha város be-
jelentené igényét az épületre, függetlenül attól, hogy ezt a megye is
megtette. Vantara Gyula kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
nincs konkrét cél az épülettel, nem tudni milyen átalakításokkal, ráfor-
dításokkal, hogyan, és mire lehet felhasználni. Hangsúlyozta, hogy
az épület elhelyezési kötelezettséggel terhelt (toborzó iroda, szak-
szervezet, civil és nyugdíjas szervezetek), és jelentõs felújításra szo-
rul. Úgy vélte, a Szabadság téren álló Fegyveres Erõk Klubját érde-
mesebb lenne megszerezni, az jobb állapotban van és több célra is
alkalmas lehet. A közgyûlés végül a beadványt tudomásul vette, a
polgármester tájékozódik a részleteket, a kötelezettségeket illetõen.

� I. világháborús emlékmû felújítása
A Békéscsabai Városvédõ és Városszépítõ Egyesület azzal a kérés-
sel kereste meg az önkormányzatot, hogy kezdeményezzék a Hõ-
sök Temetõjében álló szobor (két katonát ábrázol és hat méter ma-
gas) felújítását. A temetõ létesítésének ez év novemberében lesz a
90. évfordulója, szeretnének ezzel is méltóképpen emlékezni. Az em-
lékmû felújításának költsége félmillió forint, az egyesület gyûjtést
szervez erre a célra. A felújítással a közgyûlés Mészáros Attila mû-
vész urat bízta meg.

� Bioetanol üzem
A norvég többségi tulajdonban álló Global Green One Kalocsa és
Kõszeg Bioetanol és Forgalmazó Kft., a megyei önkormányzat köz-
remûködésével megkereste a várost azzal, hogy bioetanol gyár lé-
tesítéséhez területet keres. Az országban négy helyen szeretnének
hasonlót indítani, amit kérnek, az 30-70 hektár közötti terület, víz-
igény, ipari vágány, elektromos vezetékre történõ rácsatlakozás, va-
lamint igen jelentõs mennyiségû kukorica és repce. A 20-22 milliár-
dos beruházás több elembõl épül fel, legfontosabb a bioetanol gyár-
tása, emellett terményszárítással és tárolással, haleledel-gyártással
is foglalkoznának, de villamos teljesítményû erõmû mûködtetése és
a hõszolgáltatás is a tevékenységükbe tartozna. A beruházás köz-
vetlenül 100-150 embernek adna munkát, közvetve a kukorica- és
repcetermelõk megélhetését is biztosítaná, velük 15 évre szóló szer-
zõdést kívánnak kötni. A közgyûlés kinyilvánította együttmûködési
szándékát, két kiajánlott terület közül a Makkosházi vízmûtelep fe-
lelne meg erre a célra, az ottani létesítményeket már tíz éve nem
használják.

MIKÓCZY ERIKA

Aközgyûlés döntése alapján dr. Becsei László a csa-
bai kórház új fõigazgatója. A fõigazgatót, a meg-

választását követõ zárt ülés után, dr. Fábián Ágnes ta-
nácsnok és dr. Ferenczi Attila képviselõ mutatta be a
sajtó képviselõinek.

– Dr. Becsei Lászlót 17 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül vá-
lasztotta a testület a kórház fõigazgatójává
– mondta dr. Ferenczi Attila. Dr. Becsei Lász-
ló a megyei kórház orvosigazgatójaként,
több éves gyakorlattal a háta mögött adta
be pályázatát. Ebben a részletekre kiterjedõ
helyzetelemzés mellett, egy országos törek-
vésekhez kapcsolódó, szakmai és gazda-
sági szempontokat messzemenõen figye-
lembe vevõ jövõképet vázolt fel. Jelenleg az
egészségügyben két nagy program fut, az
egyik az egészségfejlesztési koncepció, a
másik az egészséges társadalom komplex
programja, az új fõigazgató szakmai munká-
jába ezeket is be kívánja építeni, tekintettel arra, hogy a források egy-
re szûkülnek, és ezeken a programokon keresztül uniós forrásokhoz
lehet jutni. A kórházat 90 százalékban az OEP finanszírozza, tehát
nem tudjuk magunkat elhatárolni az országos trendektõl. Ma a csa-
bai kórház stabil, 260 milliós tartalékkal rendelkezik. Ez 2003 óta 550
millióról csökkent le, tehát látható egy veszteségtendencia, de ez a
finanszírozás csökkenésébõl és nem a kórház hibájából adódik. Dr.
Becsei László a kórházat a megye meghatározó intézményévé kíván-
ja tenni, pályázatában a stabilitást, a fejlesztést hangsúlyozta. Etikát-
lannak tartjuk azokat a feltételezéseket, üzengetéseket, amelyek mást
sugalltak, mi az õszinte, nyílt, egyenes beszédet tartjuk mérvadónak
az ilyen állításokkal szemben – hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila.

A képviselõ szerint az elmúlt idõszakban több csapás érte a kór-
házat a teljesítmény volumenkorlát bevezetésével, majd annak to-
vábbi szûkítésével, a volumen korlát feletti finanszírozás megszün-
tetésével, a vizitdíj bevezetésével, valamint az ágyszámok csökken-
tésével. Amit kaptak ez idõ alatt, az a stroke osztály, a sürgõsségi
betegellátó osztály, és nyertek az egynapos sebészeti ellátás pályá-
zatán, de dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, nem lehet tudni mennyit,
és hogy mikor, milyen formában lehet hozzájutni. Az ellenkezõ hí-

Dr. Becsei László az új fõigazgató

Dr. Becsei László.
Megyeibõl
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úr figyelmét arra, hogy a megye
már hozott határozatot az ingat-
lan megigénylésérõl, de ettõl még
mi is beadhatjuk az igényünket.

Úgy érezzük, mintha politikai megállapodás született volna a me-
gyegyûlés elnöke és Békéscsaba vezetése között, és ez a megál-
lapodás hátrányosan érintené Békéscsabát, pedig a város nem en-
gedheti meg magának, hogy lemondjon egy kb. 120 millió forint-
ra becsült ingatlanról – hangsúlyozta Mikós Attila. Szilvásy Ferenc
úgy értesült, hogy mindössze 4-5 embernek kell helyet találni (a
toborzó iroda és a nyugdíjas érdekvédelmi szervezet munkatár-
sainak). A civil és nyugdíjas szervezetek jelenleg is a FEK-ben tart-
ják programjaikat, de felajánlotta, hogy akár a Békéscsaba Városi
Nyugdíjas Egyesület székházában is rendezhetnek összejövetelt.
A szocialisták szerint 20-22 lakásos ifjúsági garzont lehetne kiala-
kítani az épületben, Miklós Attila úgy vélte, a költségvetés tárgya-
lása során kiderült, hogy erre lényegében pénz is lett volna. Mint
mondta, a hivatal „létszámcseréje” 103 millió forintot vitt el, és fel-
színre került, hogy a vezetés gépjármûvek beszerzésérõl is tárgyalt
mintegy 30 millió forint értékben. Ezen kívül 20 milliós megbízási
szerzõdést kötöttek a városháza õrzésére, védelmére. A képvise-
lõ megjegyezte, csak remélni tudja, hogy nem az a cég védi a vá-
rosházát, amelynek vezetõje a Vagyonkezelõ Zrt. igazgatótanácsá-
nak új, fideszes elnöke.
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– Örömünket fejezzük ki, hogy a kórház fõigazgatói állásának ügye,
ezáltal a kórház mûködésének továbbvitele megnyugtatóan ren-
dezõdött. Az igazgató személye és programja ellen a zárt ülésen
lényeges kifogás már nem merült fel, a szavazati arány azt mutat-
ja, hogy a képviselõk többsége bízik benne. Etikátlannak tartjuk
az ülést megelõzõ, titkosszolgálati módszereket idézõ kiszivárog-
tatásokat, vélelmezéseket, amelyekrõl kiderült, hogy semmi alap-
juk sincsen. Jó munkát, a betegek érdekében végzett sikeres tevé-
kenységet kívánunk dr. Becsei Lászlónak – mondta dr. Ferenczi
Attila a Fidesz tájékoztatóján. Mint azt Hanó Miklós és dr. Ferenczi
Attila hangsúlyozta, a mai változó egészségügyi viszonyok mellett
elsõdlegesen fontos, hogy a kórház köztulajdonban maradjon, az
ellenkezõ, hangulatkeltõ híreszteléseknek nincs valóságalapjuk. A
képviselõk dr. Becsei László pályázatát gazdaságilag és szakmai-
lag elõremutatónak tartják, olyannak, amelynek központjában a be-
tegellátás színvonalának javítása áll, amely a jelenleg fennálló prob-
lémákra választ ad, és jövõképet mutat. Megjegyezték, nem lesz
könnyû dolga dr. Becsei Lászlónak, hiszen az országos trendektõl
függ a kórház, az egészségügy megszorításoktól terhes. A csabai
kórház nyert az egynapos sebészet pályázatán, de még ma sem
tudják, mennyi pénzre számíthatnak, arról hallottak, hogy 46-50 in-
tézmény kaphat mindösszesen 3,3 milliárd forintot.

A Hadkiegészítõ Parancsnokság épületének megigénylésével
kapcsolatban megjegyezték, egy felelõs városvezetés felméri, hogy
közpénzeken mit, mikor és hogyan vállalhat be. A polgármester
tájékoztatást kért az illetékes szervtõl a feltételekre vonatkozóan,
a képviselõk pedig úgy vélték, az ingatlan több tízmilliós ráfordí-
tást igényel, szociális lakások céljára alkalmatlan. Egyelõre telje-
sen bizonytalan mennyi pluszköltséggel járhat, ha az épületet az
önkormányzat megigényli, és „ingyenesen” tulajdonba kapja – Jó
lenne, ha ilyen irányú aktivitását az MSZP a fürjesi út megépítése
érdekében is kifejtené, erre még a lokátorállomás idetelepítésekor
kapott ígéretet a város – mondta Hanó Miklós. A képviselõk be-
széltek arról, hogy miközben folyamatos támadások érik a város
vezetését a pályázatok kapcsán, még a tavaly novemberre, illetve
az ez év januárjára, februárjára ígért pályázatokat sem írta ki a kor-
mány. Hangsúlyozták, az önkormányzat ugrásra készen várja eze-
ket, a szükséges saját erõ biztosításával.

Beszéltek a költségvetés kapcsán vitát kiváltó gépjármûbeszer-
zésrõl. Leszögezték, hogy városi feladatok ellátására szolgáló gép-
jármûvek beszerzésérõl van szó, amit nem lehet összemosni a kor-
mányzati, páncélozott autók vásárlásával. A mezõõrök és a közte-
rület-felügyelõk elöregedett, gazdaságtalan, sokat fogyasztó Lada
Niváit tervezik lecserélni (összesen kb. nettó 20 millió forint érték-
ben a négy darabot), az ügy még csak a tervezés idõszakában
tart, de mindenben a törvényes utat követve járnak el.

M. E.

– Nem tartjuk etikusnak, és sajtó-
közleményben is nehezményez-
tük, hogy Tóth Károly képviselõ
úr titkosszolgálati módszereket
felhasználva, bizalmas információkat szivárogtatott ki a zárt ülés
anyagából az ülés elõtt. A kiszivárogtatás dezinformál, álproblé-
mákat vet fel, politikai haszonszerzésre szolgál, amellyel nem ér-
tünk egyet, és amely méltatlan Békéscsaba polgáraihoz – mond-
ta a városházán Vantara Gyula. A polgármester szerint dr. Becsei
László személyében egy szakmailag jól felkészült fõigazgató kerül
a kórház élére, aki az intézményt a térség meghatározó kórházává
kívánja tenni. Hangsúlyozta, hogy a város nem akarja eladni a kór-
házat, a márciusi határozatban foglaltakat csak megerõsíteni tud-
ja. – Furcsa volt az õ szájukból hallani, hogy ne adjuk el a kórhá-
zat, a parlamentben más hangokat lehetett hallani. A gyulai és a
csabai intézmény integrálását Kökény Mihály vetette fel, de ezzel
sem a megyegyûlés, sem Békéscsaba vezetése nem ért egyet – fo-
galmazott a polgármester.

Vantara Gyula elmondta, tudomásul vették az MSZP indítványát,
amely azt tartalmazza, hogy az önkormányzat igényelje meg a Had-
kiegészítõ Parancsnokság épületét. Egyetértenek azzal, hogy ha
meg lehet szerezni egy tulajdont, azért mindent meg kell tennie a
városnak. Nehezményezte, hogy a beadvány általánosságokban
fogalmaz, mint mondta, fel kell mérni, milyen állapotban van az in-
gatlan, és tisztázni kell, mire kívánják azt használni. A polgármes-
ter levélben kért tájékoztatást a honvédség ingatlankezelési ügy-
nökségétõl arra vonatkozóan, milyen feltételekkel lehet megsze-
rezni az épületet. Mint mondta, az MSZP nem tért ki arra, hogy az
ingatlan elhelyezési kötelezettséggel terhelt, hangsúlyozta, mai tu-
dásuk szerint a honvédség 14-15 irodában itt kívánja elhelyezni a
hozzájuk kötõdõ szakszervezeteket, civil szervezeteket, nyugdíja-
sokat és a toborzó irodát. Vantara Gyula megemlítette, hogy hang-
zatos lakások kialakításáról beszélni, azonban a nõtlen tiszti szál-
láson csak a folyosó végén volt vizesblokk. Az épület rossz állapot-
ban van, becslésük szerint mintegy 120 millió forintot kell rákölte-
ni. Megjegyezte még, hogy ha az eddigi katonai terület lakóterü-
letté válik, a mostani 80 százalékos beépítettséget 40-re kell csök-
kenteni, valószínûleg bontani is kell.

– 2004 elején az akkori létszámleépítések miatt megkereste a
honvédség a várost, egy kisebb ingatlanért odaadták volna az épü-
letet. Az önkormányzat akkor nem lépett, így szóltak a megyének
is, a megye megigényelte az ingatlant. Vajon miért most jutott eszük-
be a képviselõknek ez az épület? Véget kell vetni annak a gyakor-
latnak, hogy a város vesz valamit, aztán azt rossz feltételekkel to-
vábbadja. 224 szerzõdést vizsgáltunk át, ezek túlnyomó része hát-
rányos a város számára, mint például a sportcsarnoki telek, a volt
jaminai 5-ös iskola, a Dugonics laktanya stb. Körültekintõbben kell
eljárnunk a vagyongazdálkodást illetõen – mondta Vantara Gyula.

� � �

– Gratulálunk a fõigazgató úrnak, eredményes munkát kívánunk
neki, és reméljük, hogy folytatja azt a munkát, amit a kórház elõzõ
vezetése megkezdett. Magát az eljárást méltatlannak tartom, sze-
rintem az lett volna korrekt, ha az új fõigazgató a többiekkel együtt
pályázott volna, és nem várja meg, amíg a régi fõigazgató nem kap
megbízást. Személye ellen a frakciónknak nincs kifogása, program-
jával 1-2 aggályos pontot kivéve egyetértünk, ha emellett halad, jó
lehet a csabai kórház – kezdte Szilvásy Ferenc az MSZP tájékoz-
tatóját. Amit aggályosnak tartanak a szocialisták, az a dr. Becsei
László által prognosztizált létszámleépítés. Szilvásy Ferenc hang-
súlyozta, a kórház állományi létszáma 1090 fõ, de ma már csak
960-an dolgoznak ott, mert az elõzõ vezetés a változások tudatá-
ban a létszámot ahhoz igazította. Mint mondta, meg nem erõsített
hírek szerint a Gyuláról elbocsátottakat tömegesen veszi fel a csa-
bai kórház, kérdés, hogy vajon kiket építenek majd le.

Miklós Attila arról beszélt, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak
a haderõreform kapcsán már nincs szüksége az Andrássy úti épü-
letre. Mivel ebben az évben ürül ki az ingatlan, ezért úgy vélik, most
van itt az ideje annak, hogy az épület ingyenes önkormányzati tu-

lajdonba adását megigényelje a város. Mint mondta, ezt
felvetették a polgármesternek, aki értesítette a képvise-
lõcsoportot, hogy ha más nem nyújtja be igényét az épü-
letre, akkor beadja a város. – Felhívtuk a polgármester6

((((( Közgyûlési visszhang )))))



tól 150 méterre állna, az 5-6
méter magas fáktól szinte nem
is nem látszana, s a rendkívül
szigorú környezetvédelmi sza-
bályoknak megfelelõen sem-

milyen káros anyagot nem bocsátana ki, nem szennyezné a környé-
ket. Természetesen Ehmann József, az alkalmazott technológia ha-
zai szabadalmaztatója is arról próbálta meggyõzni a jaminaiakat,
hogy semmi okuk a félelemre, hiszen az üzem a legmodernebb tech-
nikával mûködik, teljesen automatikus, még kéménye sem lesz, így
„káros anyag” kibocsátásáról, és rossz szagról beszélni sem lehet.

Hiába volt a sok-sok érvelés a jelenlévõket láthatóan nem sike-
rült meggyõzni a hamvasztó ártalmatlanságáról. Egymást követték
az indulatos hozzászólások, melyek – talán egy-két kivételtõl elte-
kintve – mint az építkezés ellen szóltak. Elõkerült egy aláírásgyûjtõ
ív is, melyen már kétszáz jaminai lakos tiltakozik a hamvasztó ellen.

A fórumon jelenlévõ képviselõ, dr. Fábián Ágnes arra figyelmez-
tetett, hogy – bár tiszteletben tartják az ellenzõk véleményt is – Ja-
minában több ezren élnek, s a hamvasztó mellett is gyorsan össze
lehetne gyûjteni több száz aláírást.

Végezetül Kutyej Pál, önkormányzati képviselõ azt tanácsolta,
hogy õsszel, egy újabb lakossági fórumon térjenek vissza a kérdés-
re, s addig latolgassák azokat az ötleteket is, miszerint
szerencsésebb lenne a lakott területtõl távolabb megépí-
teni a hamvasztót.
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Bioetanol üzem Békéscsabán

2008 végére elkészülhet, 2009-tõl már termelhet Békés-
csabán az a bioetanol üzem, amely logisztikai bázisával
együtt kétszáz embernek adhat munkát, és amelynek
létrehozásáról július 24-én írt alá szándéknyilatkozatot a
városháza dísztermében Hanssen Csilla és Racker Béla
a Global Green One (GG-One) Kalocsa és Kõszeg Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Önkormányzat alelnöke és Vantara Gyula polgármester.
A szándéknyilatkozat aláírását megtisztelte jelenlétével
Steninhovden Sölve, norvég nagykövet-helyettes, Olaf
Rökke és Audun Karl Hanssen, a norvég GG-One As két
képviselõje, dr. Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtit-
kár és Bábosik Roland, a Környezetvédelmi Minisztérium
kabinetfõnöke.

lítani a – kizárólag magyar – kukoricát. A gyár 13-15 MW „zöld villa-
mos-energiát” is elõállít, mégpedig a bioetanol gyártása során vissza-
maradó biomassza, „cefre” elégetésével. A megtermelt hõmennyi-
séggel – ahogy Racker Béla fogalmazott – a fûtési költségek a he-
lyi felhasználók számára jelentõsen csökkenthetõk, akár a gázár fe-
léért tudnák biztosítani többek közt az intézmények és a kórház hõ-
igényét.

A beruházás az üzemben és a logisztikai bázison közvetlenül
100-100 embernek ad munkát, közvetve pedig a kukoricatermelõk
megélhetését is biztosítja, velük 15 évre szóló szerzõdést kívánnak
kötni. Racker Béla rendkívül kedvezõnek nevezte kérésük önkor-
mányzati fogadtatását, és dicsérte a város vezetõi, valamint a hivatal
gyors, segítõkész hozzáállását.

– Az új szemléletû városvezetés eredményeként könyvelhetjük
el a megállapodás aláírását. Fontos számunkra a munkahelyterem-
tés, a vállalkozásbarát környezet kialakítása, fontos, hogy erõsítsük
a beruházni szándékozókat; itt érdemes befektetni – mondta Vanta-
ra Gyula. A polgármester szerint az együttmûködésben a jövõ fog
kezet a múlttal, a jövõ, vagyis a megújuló energiagyártás, amely a
hagyományokon alapuló mezõgazdaságra épít. Vantara Gyula kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, döntéseikkel se-
gítik a beruházás gyors megvalósítását. A közgyûlés alig pár nap-
pal azelõtt, júliusi ülésén nyilvánította ki együttmûködési szándékát,
ezután került sor a szerzõdés aláírására, rövidesen indul a tervezés,
várhatóan jövõ áprilisban pedig már az építkezés. Két kiajánlott hely
közül a Makkosházi régi vízmûtelep (kiegészülve a környezõ terüle-
tekkel), felel meg az üzem céljaira, az ottani létesítményeket már tíz
éve nem használják.

Dr. Magyar Bálint beszélt arról, hogy a Budapest Bank bankmû-
veleti központja után most ismét jelentõs, a térség adottságaira épí-
tõ munkahelyteremtõ beruházás létesül Csabán. A bioetanol üzem-
be leginkább diplomásokat (fõleg vegyészeket) várnak majd, az ál-
lamtitkár szerint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben vannak
olyan továbbképzési programok, amelyek ebben segíthetnek. Meg-
említette azt is, hogy a Tessedik Fõiskola több olyan területen indí-
tott képzést, amely a cég profiljához kapcsolható, mint a menedzser-
képzés, a környezetgazdálkodási szakemberek képzése, vagy a lo-
gisztikai képzés, ami ezután indul. Biztosította a jelenlevõket arról,
hogy ha tehetik, a továbbiakban is segítik vállalkozások letelepülé-
sét Békéscsabán.

Vantara Gyula az ünnepség végén megjegyezte, szeptemberben
az államtitkár úrral egy másik bejelentésre is készülnek, mégpedig
egy hagyományos üzem rendkívüli bõvítésérõl, amely Békéscsabán
jelentõs beruházással és a munkahelyek bõvülésével jár. Errõl azon-
ban többet nem árult el.

MIKÓCZY ERIKA

Nemet mondtak a hamvasztóra a fórum résztvevõi
ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK – FOLYTATÁS ÕSSZEL

Arekkenõ hõség ellenére majdnem megtelt az Oros-
házi úti nyugdíjas klub nagyterme július 18-án ko-

raeste, amikor is a jaminai köztemetõbe tervezett ham-
vasztó létesítése volt a lakossági fórum témája. A hoz-
zászólásokból az derült ki, hogy ezúttal szinte kizáró-
lag olyanok jöttek el, akik ellenzik az építkezést, s már
aláírásgyûjtést is kezdtek a hamvasztó ellenében.

A fórum bevezetõjében a szakemberek ismertették a tudnivalókat a
lakossággal.

Kis Béla, az önkormányzat városépítészeti csoportjának vezetõje
a jelenleg kihasználatlan köztemetõrõl szólt, s elmondta azt is, hogy
a tervezett hamvasztó megépítésének jogi akadálya nincs. Tény,
hogy a megyeszékhelyen a magas belvíz miatt gyakorta elõfordul,
hogy bizonyos területeken tilos a koporsós temetés, így egyre töb-
ben választják a hamvasztást. Nem mellékes tény, hogy amennyi-
ben Békéscsabán lenne mód a hamvasztásra, úgy az ilyen jellegû
temetések költsége többtízezer forinttal olcsóbb lenne, hiszen nem
kéne a holttesteket távoli városok krematóriumába szállítani.

Fajzi Tamás, építész-tervezõ a fórumon arról tájékoztatott, hogy a
tervek szerint a szóban forgó, földszintes építmény az Orosházi út-

A norvég többségi tulajdonban álló GG-One cég a megyei önkor-
mányzat és a térség fejlesztéséért felelõs államtitkár közremûködé-
sével megkereste a várost azzal, hogy bioetanol gyárat létesítene.
Az anyacéget számos magánszemély alapította Skandináviában,
akik nagy tapasztalattal rendelkeznek az energia és a megújuló
energia szektorban, beleértve az üzemek létesítését és a logisztikai
igényeket.

Mint azt Racker Béla elmondta, az országban négy helyen indí-
tanak hasonló gyárat, Kõszegen, Kalocsán, Szombathelyen vagy
egy másik dunántúli városban és Békéscsabán. Amit nálunk kérnek,
az mintegy 20 hektáros terület, vízigény, ipari vágány, elektromos
vezetékre történõ rácsatlakozás, valamint igen jelentõs mennyiségû
kukorica. A négy helyen összesen több mint 120 milliárd forintot,
ebbõl Békéscsabán 25 milliárdot szánnak a beruházásra, fõként ma-
gántõkébõl.

A beruházás több elembõl épül fel, legfontosabb a bioetanol gyár-
tása, emellett kukoricacsíra-olajat és alapproteint készítenek, ter-
ményszárítással és tárolással is foglalkoznak, valamint villamos tel-
jesítményû erõmû mûködtetése és a hõszolgáltatás is a tevékeny-
ségükbe tartozik. A békéscsabai üzem évi 200 000 tonna kukorica
feldolgozását végzi majd, ebbõl állítják elõ a bioetanolt, az ország-
ban szándékaik szerint évi egymillió tonna kukoricát használnak fel
(tavaly 2,5 millió tonnás túltermelés volt az ágazatban, és a felesle-
gessé váló mennyiséget nem szívják fel az uniós piacok).

A logisztikai bázis a jó termõföldek és a nagy beszállítói kör miatt
Békéscsabán lesz, innen kívánják a projekt többi helyszínére szál-



Nemrégiben új plébánost nevez-
tek ki a Szeged-Csanádi Egy-

házmegye Szent Antal plébániájá-
ra. Ezentúl Szigeti Antal atya ke-
resztel a patinás 1907. és 1910. kö-
zött épült katolikus templomban,
Békéscsabán. Kinevezése alkalmá-
ból beszélgettünk a 64 éves plébá-
nossal.

Szigeti Antal mindenek elõtt ki-
emeli, hogy a katolikus egyház is
nyitott a média felé – olyannyira,
hogy saját érdekeltséggel is rendel-
keznek. Vannak újságjaik, katolikus
rádiójuk. Nyitottak és bármikor szí-
vesen nyilatkoznak. Ennek fényében
megkönnyebbül az ember, hogy
nem egy zord egyházi tisztségvise-
lõvel áll szemben, hanem igenis föl-
di teremtménnyel. A földit érthetjük szó szerint is, hiszen Szigeti An-
tal csabai gyökerekkel bír. Szülei ebben a városban születtek és je-
lenleg is sok rokona él a megyeszékhelyen. Õ maga Kondoroson
látta meg a napvilágot, 64 évvel ezelõtt; az elmúlt közel 30 évben
az újkígyósi plébánián dolgozott. Szinte egy emberöltõt töltött a te-
lepülésen, így érthetõ, hogy fájó szívvel hagyja ott korábbi munka-
helyét: „Beláttam, hogy jobb, ha egy fiatalabb pap kerül a helyem-
re. A váltás a közösség és talán az én érdekem is.” – így elfogad-
ta a püspök kérését, és a megyeszékhelyre költözött. Arra a kér-
désre, hogy mi vár rá Békéscsabán egyszerûen felel: a feladat gya-
korlatilag mindenhol ugyanaz, itt legfeljebb nagyságrendekkel több
a munka. Majd hozzáteszi: jelentõsen nagyobb kihívás egy városi
plébánián dolgozni, mint egy falusin. Hiszen a csabai katolikus gyü-
lekezet 16 és fél ezer fõs – így a békéscsabai az egyik legnagyobb
plébániája az egyházmegyének.

Szigeti Antal kérésünkre röviden összefoglalta az egyház felada-
tait. Ezek között elsõrendû az evangélium valamint Jézus Krisztus ta-
nításainak hirdetése. A további feladatok közé tartozik a lelkipászto-
ri élet szervezése, a templomi liturgia végzése és ehhez kapcsoló-
dóan a temetésekkel, keresztelésekkel kapcsolatos tevékenység.

Hozzáteszi: egy pap nyilván nem csak imádkozik és
misézik. Sokrétû a feladatuk: minden nap hittanórák, iro-
dai munka, építkezések, anyagi problémák – csupa-csu-
pa „egyszerû”, hétköznapi gond...8

„UNATKOZNI BIZTOS NEM FOGOK”

Új plébános Békéscsabán

2004. december 23-án töltötte utol-
só munkanapját a hivatalban dr.
Simon Mihály címzetes fõjegyzõ,
akinek nyugdíjba vonulása óta hár-
man váltották egymást a jegyzõi
székben; dr. Kurucz Ferencet dr. Nagy Mátyás, õt pedig dr. Bene-
dek Mária követte. Dr. Nagy Mátyás 2006. szeptember 1-jén állt mun-
kába Békéscsabán, közszolgálati jogviszonyát a közgyûlés alkalmat-
lanságra hivatkozva 2007. február 6-án szüntette meg. Az érintett
ezt nem hagyta annyiban, a munkaügyi bírósághoz fordult, kérve
annak megállapítását, hogy jogellenes volt a felmentése, és hogy
az alkalmatlanságot kimondó minõsítés sem volt jogszerû. Emellett
40 millió forint nem vagyoni kár megtérítését kérte, az összeget ké-
sõbb 14 millióra módosította. Közben a jegyzõi állás betöltésére új
pályázatot írtak ki, így került a hivatalba dr. Benedek Mária, aki 2007.
március 14-tõl látja el a jegyzõi teendõket. A munkaügyi bíróság elsõ
fokon július 16-án hozott nem jogerõs ítéletet, amely dr. Nagy Má-
tyásnak kedvezett. Hogy mi lesz az ügy végsõ kimenetele, az most
ismét találgatások tárgyát képezi.

Dr. Farnas József ügyvéd, az önkormányzat jogi képviselõje a
Gyulai Városi Munkaügyi Bíróság ítéletével kapcsolatban a követke-
zõket mondta el lapunknak:

– A nem jogerõs, elsõ fokú ítélet szerint, a rendeltetésszerû jog-
gyakorlás követelményeivel ellentétes volt a város részérõl dr. Nagy

Új vezetõje van júliustól a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munka-

szervezetének, dr. Banadics Attila személyében.

Mátyás jegyzõ felmentése. Az íté-
let kimondta, hogy dr. Nagy Má-
tyást visszahelyezik Békéscsaba
jegyzõi állásába, és másfél millió
forint nem vagyoni kártérítést is

megítéltek neki. Az ítéletet minden indoklással együtt, a törvény sze-
rint harminc napon belül kell megkapnunk írásban, úgy gondolom,
annyit nem is kell várnunk rá. Ha ezt kézhez vettük, áttanulmányoz-
zuk. Véleményünk szerint a rendeltetésszerû joggyakorlás követel-
ményeivel nem volt ellentétes a jegyzõ felmentése – fellebbezünk.
Másodfokon a Békés Megyei Bíróság tárgyalja majd az ügyet, a nyá-
ri szünet miatt valószínûleg csak szeptemberben. Bízom benne, hogy
másodfokon számunkra kedvezõ döntés születik.

Dr. Nagy Mátyás megkeresésünkre nem kívánt nyilatkozni a Csa-
bai Mérlegnek, dr. Benedek Mária pedig nyári szabadságát tölti,
ezért nem tudtuk elérni. A helyi önkormányzatok törvényességi ellen-
õrzését a közigazgatási hivatal végzi, megkérdeztük dr. Pataki Ist-
vánt, a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Ki-
rendeltségének vezetõjét. Dr. Pataki István elmondta, dr. Nagy Má-
tyás ügye a köztisztviselõi jogviszonnyal függ össze, és nem a köz-
igazgatási hivatal, hanem a bíróság hatáskörébe tartozik; hivatalos
álláspontjuk tehát nincs ezzel kapcsolatban.

A „jegyzõügy” minden bizonnyal szeptemberben folytatódik.
M. E.

Dr. Banadics Attila Békéscsabán
született, itt végezte el a kö-

zépiskolát, majd a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen szerezte az elsõ
diplomát, utána elvégezte a Közgaz-
daságtudományi Egyetemet, ahol
doktorált is. Tanulmányai befejezté-
vel több területen is dolgozott, mû-
szaki tervezõként, majd szervezõ-
ként, késõbb különbözõ szintû ve-
zetõi beosztásban, mint osztályve-
zetõ, gazdasági vezetõ, valamint le-
ányvállalati igazgató. Legutóbb, sa-
ját Kft. keretében, egy könyvelõ iro-
dát vezetett. Közben tanított is adó-
szakértõi képesítésûeknek mérleg-
elemzést, illetve szakközépiskolá-
ban könyvelést.

Dr. Banadics Attila ezek után ke-
rült a Békéscsabai Kistérségi Társulás munkaszervezetének élére,
a Kistérségi Társulási Tanács egyhangú szavazatával.

A Társulásnak jelenleg öt önkormányzati tagja van: Békéscsaba,
Csabaszabadi, Doboz, Kétsoprony valamint Telekgerendás. A Tár-
sulás fõ feladatköre, a térségi közszolgáltatások összehangolása,
valamint térség-, terület-, illetve településfejlesztés. A Társuláshoz
immár több intézmény is tartozik, a Békéscsabai Kistérségi Gyer-
mekjóléti és Családsegítõ Központ, illetve ez év márciusától a Kis-
térségi Egyesített Szociális Intézmény. Jelenleg folyamatban van a
kistérségi fenntartású közoktatási intézmény létrehozása.

A Társulás költségvetésére a dinamikus fejlõdés a jellemzõ, az el-
múlt évben a költségvetés 298 020 E Ft volt, ami az ez évi féléves
beszámoló alapján már 865 810 E Ft-ra módosult, és várhatóan a
következõ évben meghaladja az egymilliárd forintot. Ezen pénzesz-
közök fõ forrása normatív állami támogatás, önkormányzati támoga-
tás, intézményi bevételek, valamit pályázatok bevételei. Felhasználá-
sa rendkívül sokrétû, magába foglalja, pl. a családsegítõ és gyermek-
jóléti szolgálat kiadásait, a hajléktalanok ellátására fordított össze-
geket, az ápoló- gondozó otthoni és intézeti ellátásokat, a szociális
étkeztetést, illetve a pályázatokon nyert pénzeszközök célirányos fel-
használását.

Szigeti Antal
„Nem fogok unatkozni”

Dr. Banadics Attila
Növekvõ társulást vezethet

A „jegyzõügy” folytatódik

Új kistérségi vezetõ
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mondta, hogy mindkét alkalommal
õ járt a templomban, és a rongá-
lásokat egyedül követte el. Tetté-
nek indoka egyelõre nem tisztázott
elõélete viszont nem hétköznapi.

Mint megtudtuk, O. I. Magyarországon született, 1997-tõl kezdõdõen
azonban négy és fél éven át moldvai kolostorokban élt, és onnan
2002-ben érkezett haza. Ekkor skizofrénia miatt orvosi kezelés alatt
állt. Késõbb egy Pest környéki város szerb ortodox gyülekezetének
tagja lett, majd Békéscsabára költözött, s itt alkalomszerûen részt vett
a román ortodox hitgyülekezet rendezvényein, énekelt kórusukban, s
rendszeres látogatója lett a Bartók Béla úti templomnak. Munkahelye
nem volt, szociális segélybõl és alkalmi munkákból élt.

A bûncselekmény elkövetésének pontos okát eddig nem sikerült
megállapítani, O. I.-t elmeorvos szakértõ vizsgálja. A férfi õrizetben
van, és a rendõrség indítványozza elõzetes letartóztatását.

� � �

Az önkormányzat segíti a helyreállítást
„Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere – a képviselõ-testület ne-
vében – elítéli a békéscsabai román ortodox templomban történt ron-
gálásokat, kegyeletsértést” – áll abban a közleményben, amit a rend-
õrségi sajtótájékoztatót követõen adott ki a hivatal.

E szerint: „A polgármester mélyen elítéli az ilyen cselekedeteket, és
sajnálatát fejezi ki, hiszen a román, ortodox vallásban hívõket meg-
sérti ez, és az ehhez hasonló vandál tett. Vantara Gyula elítéli bármi-
lyen emlékmû szándékos megrongálását és meggyalázását, egyben
együttérzését fejezi ki a vallást gyakorló hívõknek. A képviselõ-testü-
let anyagi segítséget kíván nyújtani a templomban kelet-
kezett károk gyors helyreállításának elõsegítésére.”
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MEGÁLL A HÛTLEN KEZELÉS?

Nyomozás a színháznál

Nyomozás indult a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdaság-
védelmi Osztályán a Jókai Színház gazdálkodásával kapcsolat-

ban. A rendõrség tájékoztatása kiemeli, hogy nem egy, vagy több sze-
mély ellen vizsgálódnak, hanem azt próbálják megállapítani, az intéz-
mény gazdálkodásában történt-e bûncselekmény, illetve ha igen, an-
nak elkövetéséért ki, vagy kik tehetõk felelõssé. A nyomozás azért in-
dult, mert a fõkapitánysághoz egy olyan névtelen levél érkezett, mely-
ben adatok és információk vannak a színház pénzügyeirõl.

Meg vagyok döbbenve – reagált a rendõrségi közleményre a Hír6-
nak Konter László, a Békés Megyei Jókai Színház korábbi igazgató-
ja, aki június elsején, 14 év után közös megegyezéssel távozott a di-
rektori székbõl.

Lapunk 11., június 21-ei számában már beszámoltunk arról, hogy
közös megegyezéssel távozott a teátrum élérõl Konter László. A szín-
házban történtekrõl elõzõleg a fenntartó megyei önkormányzatnál
gazdasági vizsgálat indult, akkor is egy névtelen bejelentés alapján.
A testület vizsgálóbiztost jelölt ki a történtek felderítésére, az elsõ, ti-
zenöt napos határidõ lejárta után végzett újabb tizenöt napos kutako-
dás is kevés volt azonban egy mindent átfogó vizsgálat elkészítésé-
hez – nyilatkozta a színházat fenntartó önkormányzat alelnöke koráb-
ban a Csaba Rádiónak. Farkas Zoltán hozzátette, hogy a képviselõk-
nek ez alapján kellett volna állást foglalniuk – ennek sorra kerülése
elõtt, s mielõtt fegyelmi tanáccsá alakult volna a testület, a Megyegyû-
lés tagjai egyhangúlag hozzájárultak, hogy közös megegyezéssel
szûnjön meg Konter László igazgatói megbízatása. Farkas Zoltán rá-
diós interjújában hozzátette: ha egy belsõ ellenõrzési vizsgálat olyat
állapít meg, ami kimeríti a bûncselekmény gyanúját, feljelentést tesz-
nek, ezzel kapcsolatban mérlegelési lehetõségük sincs is.

A megyei önkormányzat vizsgálóbiztosi jelentéséhez (amelyet az-
tán a testület tagjai nem tárgyaltak) hozzájutott a Hír6 is. Az internetes
hírportál július 26-án tette közzé a birtokában lévõ dokumentum ada-
tait. Mint írják: „A Hír6 leellenõrizte, hogy a birtokába került anyag hi-
teles, megegyezik a megyei közgyûlés elé került vizsgálóbiztosi je-
lentéssel.”

„A nyolcoldalas vizsgálóbiztosi jelentés hat fejezetre oszlik. Az elsõ
a gazdasági társaságokkal kötött szerzõdéseket, a második a színház

igazgatója által az intézménytõl a bérjellegû juttatásokon felül felvett
pénzeket, a harmadik az intézményi dolgozókkal kötött vállalkozói
szerzõdéseket, a negyedik az okmányfegyelmet, az ötödik a vagyon-
védelmet, míg a hatodik a közbeszerzési eljárásokat veszi górcsõ
alá.” (Hír6)

A jelentésbõl többek között kiderül, hogy a direktor magánvállal-
kozóként tavaly év elején egymillió 300 ezer Ft-ot vett fel Heltai Jenõ
Naftalin címû darabjának megrendezéséért. A nyári szabadtéri ren-
dezvényekre igazgatói ügyelet és ügyeletes rendezõi feladatok címen
újabb 690 ezer forintot kapott saját színházától. Ezt a megyei önkor-
mányzat pénzügyi osztálya engedélyezte is számára. Hasonló mó-
don jutott fizetésén túl plusz pénzekhez a színház gazdasági igazga-
tója, Csányi Tibor, valamint a teátrum mûszaki vezetõje, Várkonyi Mik-
lós, és az akkor még a színház oktatási igazgatójaként dolgozó, ma
már a Jókai színház megbízott igazgatójaként regnáló Fekete Péter is.

A vizsgálóbiztos (Balogh József szabadkígyósi polgármester, a Bé-
kés Megyei Közgyûlés térségi tanácsnoka) összegzése szerint a me-
gyei fenntartású Jókai színház igazgatója „közalkalmazotti jogviszony-
ból eredõ lényeges kötelezettségét vétkesen megszegte”. A jelentés
szerint Konter László megsértette a közalkalmazottak jogállásáról, a
számviteli fegyelemrõl és a közbeszerzésrõl szóló törvényeket, az ál-
lamháztartásról szóló kormányrendeletet, valamint a Munka Törvény-
könyvét.

Konter László egyébként a vidéki színházak vezetõinek április 23-
ai, veszprémi tanácskozását követõ sajtótájékoztatón – a Magyar Táv-
irati Iroda tudósítása szerint – azt mondta: „pénzügyi selyemzsinór-
ral” fojtogatják a színházakat. Amint azt áprilisban kiemelte: a színhá-
zaktól megvonják a pénzt, ám a teátrumra igényt tartanak.

A Békés megyei képviselõ-testület június 1-jén (a Hír6-on közölt
dokumentum ismeretében) megszüntette tehát a fegyelmi vizsgála-
tot, miután a képviselõk úgy döntöttek: közös megegyezéssel szer-
zõdést bontanak Konter Lászlóval. (A fegyelmi vizsgálat alá vont sze-
mély közalkalmazotti jogviszonyának megszûnésével ugyanis a vizs-
gálatot meg kell szüntetni.) Az akkor megszavazott elõterjesztés a
szerzõdésbontás mellett arról is rendelkezett, hogy a direktornak 9
havi átlagkeresetnek megfelelõ juttatást fizetnek, amely magában fog-
lalja a 13. havi bér arányos részét és a ki nem vett szabadságok meg-
váltását. Ez az 577 ezer forintos fizetéssel számolva bruttó 6,5-7 mil-
lió forintot jelenthet.

Az érintetteket lapzártánkig nem tudtuk elérni.

FÁBIÁN TAMÁS

Skizofréniával kezelték és ortodox kolostor lakója is
volt korábban az a fiatalember, aki a napokban a

rendõrségen beismerte: õ tört be a Bartók Béla úti ro-
mán templomba, s gyújtott fel különféle kegytárgyakat.
A rendõrségi sajtótájékoztatón részt vett Ireny Coma-
roschi, román nagykövet asszony, aki megköszönte a
békéscsabai rendõrök gyors és hatékony felderítését.

Mint ismertes, a Bartók Béla úton lévõ, román, ortodox templomba jú-
lius 20-án tört be akkor még ismeretlen elkövetõ, aki felborogatta a
gyertyatartókat, betörte az üvegezett tárolókat, az asztalon lévõ kegy-
tárgyakat pedig a földre söpörte le. A nyomok alapján megállapítot-
ták, hogy a tettes a templomot körülvevõ kerítés résen átmászva ju-
tott az épület közelébe, majd pedig a vasajtót berúgva jutott a temp-
lomba. A rongálással az egyház becslése szerint mintegy 150 ezer fo-
rint kár keletkezett.

Július 23-án este néhány perccel 8 óra elõtt egy közelben lakó fér-
fi észlelte, hogy a templom ablakain át füst szivárog. Értesítette a tûz-
oltókat, akik perceken belül a helyszínre vonultak és a templom egyik
ajtaját nyitva találták. Az épület belsõ terében ekkor két helyen, a fõ-
hajó és az ikonfal mögött lángolt a tûz, amit gyorsan eloltottak. A két
tûzfészek arra utalt, hogy nagy valószínûséggel gyújtogatás történt,
ezért értesítették a rendõrséget. Az egyház képviselõi a helyszínen
úgy nyilatkoztak, hogy a tûzeset kapcsán közel 2 millió forint értékû
kár keletkezett.

A rendõrség nagy erõkkel folytatta a nyomozást, aminek eredmé-
nyeképpen látókörükbe került egy 33 éves békéscsabai fiatalember.
A férfi miután a nyomozók elõállították, beismerõ vallomást tett. El-

Elmeszakértõ vizsgálja a templomtûz okozóját
A NAGYKÖVET IS KÖSZÖNETET MONDOTT A RENDÕRÖKNEK



� Augusztus 11., szombat 16 órakor: A fesztivál és tábor megnyi-
tása. (Helyszín: a zeneiskola nagyterme.) 19.30 órakor: Térzene
a borozó körül. Közremûködik a Voce D’Amore klarinétzenekar
és a Salamon Szaxofon Kvartett. (Helyszín: Andrássy úti borozó.)

� Augusztus 12., vasárnap 19.30 órakor: Rozmán Lajos klarinét-
mûvész szólóestje. (Helyszín: a zeneiskola nagyterme.)

� Augusztus 13., hétfõ 17 órakor: Puskás Levente (szaxofon) és
Orza Erzsébet (zongora) hangversenye. (Helyszín: a zeneiskola
nagyterme.) 19.30 órakor: A Magyar Klarinét Kvintett hangverse-
nye. (Helyszín: az evangélikus templom.)

� Augusztus 14., kedd 16 órakor: Klenyán Csaba Liszt-díjas kla-
rinétmûvész hangversenye. (Helyszín: a zeneiskola nagyterme.)
19 órakor: A Voce D’Amore klarinétzenekar hangversenye. Vezé-
nyel: Kiss Zoltán. (Helyszín: a polgármesteri hivatal díszterme.)

� Augusztus 15., szerda 16 órakor: A Magyar Klarinét Kvintett
hangversenye. (Helyszín: a szabadkígyósi kastély.)

� Augusztus 16., csütörtök 19.30 órakor: Rigó Sándor (szaxofon)
és Christina Leeb-Grill (zongora) hangversenye. (Helyszín: a ze-
neiskola nagyterme.)

� Augusztus 17., péntek 16 órakor: A II. Békéscsabai Klarinét -
Szaxofon Fesztivál és Tábor növendékhangversenye. (Helyszín: a
zeneiskola nagyterme.) 19.30 órakor: A Voce D’Amore klarinét-
zenekar hangversenye. Vezényel: Kiss Zoltán. (Helyszín: az evan-
gélikus templom.)

� Augusztus 18., szombat 15 órakor: A II. Békéscsabai Klarinét -
Szaxofon Fesztivál és Tábor növendékhangversenye. (Helyszín:

a zeneiskola nagyterme.) 19 órakor: A II. Békéscsabai
Klarinét - Szaxofon Fesztivál és Tábor záróünnepsége.
Közremûködnek a tábor hallgatói és tanárai. (Helyszín:
a zeneiskola nagyterme.)
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Egy új területi irodát indít a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjólé-
ti és Családsegítõ Központ a Lencsésin. A szervezet munkájá-

ról, valamint az új irodáról kérdeztük Csereiné Árgyelán Annát, a köz-
pont vezetõjét.

A családsegítõ feladata Békéscsaba teljes lakosságára kiterjed,
korosztály nélküli megkötéssel – kezdi az intézmény vezetõje. Ez azt
jelenti, hogy bárki, aki Békéscsabán él és problémája van, felkeres-
heti a szolgálatot. Legfontosabb feladatuk az, hogy közösen találják
meg a lehetõségeket az adott problémára. Csereiné Árgyelán Anna
elmondta: szinte bármilyen, az életben elõforduló problémával felke-
reshetik a családsegítõket – akár anyagi, akár lelki vagy éppen csa-
ládi jellegû gondok merülnek fel.

Feladataikat nem csak Békéscsabán látják el – tájékoztatott a
szakember. A megyeszékhelyen túl Dobozon, Telekgerendáson, Két-
sopronyban, Csabaszabadiban segítenek a rászorulókon. A gyer-
mekjóléti szolgálat olyan gyermekes családok számára nyújt segít-
séget, ahol még fiatalkorú, kiskorú gyermek él. Céljuk, hogy segítsék
a gyermekek családban történõ neveltetését, illetve, hogy megelõz-
zék, csökkentsék a kiskorúak családon belüli veszélyeztetettségét.

Csereiné Árgyelán Anna kérdésünkre számadatokkal is tudott
szolgálni: évente 1200-1300 gyermekkel vannak kapcsolatban, míg
a családsegítõ szolgálattól is nagyjából ennyien kérnek segítséget.
Így összesen körülbelül 2500 emberrel foglalkoznak egy évben.

Végül a családsegítõ központ vezetõje az új békéscsabai telep-
helyrõl nyújtott felvilágosítást. Mint elmondta: adódott egy lehetõség,
amelyet megragadtak. A Lencsési lakótelepen ugyanis az egykori
óvoda épületét a városi közgyûlés a Gyermekjóléti és Családsegí-
tõ Központ rendelkezésére bocsátotta, õk pedig pályázati forrásból
átalakították az épületet. Csereiné Ágyelán Anna hozzátette: a lakó-
telep mérete is szükségessé tette az új irodát, hiszen így a jövõben
több emberhez tudják közelebb vinni ezt a szolgáltatást.

hávé

Az intézmény elérhetõségei: Békéscsabai Kistérségi Gyermekjó-
léti Központ – 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. emelet, te-
lefon: 66/523-849, fax: 66/523-847, e-mail: csaa@bekescsaba.hu
Telephelyek: Családok Átmeneti Otthona – 5600 Békéscsaba, Bar-
tók Béla út 24., telefon: 66/638-856 • Gyermekek Átmeneti Ottho-
na – 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 24., telefon: 66/638-856 •
Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedõ – 5600 Békés-
csaba, Gyár u. 16., telefon: 66/638-568.
Területi Iroda: 5600 Békéscsaba, Fövenyes u. 1/A., telefon: 66/
640-050, 66/640-051, e-mail: gyjcs@t-online.hu

Az alábbi területeken lakók szociális és gyermekjóléti problé-
máik megoldásához a Fövenyes utcai új irodában kaphatnak
segítséget:
Arany János u., Attila u., Ábrahámffy u., Árpád sor (Degré u. túli ré-
sze), Bánát u., Berzsenyi u. (Degré u. túli része), Bethlen u., Bibic
köz, Bojtorján u., Corvin u., Csányi u., Csenkesz u., Cser u., Csor-
ba u., Degré u., Diófás u., Dobos István u., Dr. Becsei Oszkár u.
(Degré u. túli része), Egressy u., Egyetértés u., Endrész Gy. u., Er-
délyi sor (Degré u. túli része), Éger u., Fácán köz, Felsõ Körös sor
(Vilim u. túli része), Forgách u., Fövenyes u., Gerle u., Haán Lajos
tér, Harkály köz, 4-es Honvéd u., Ilosvai u., Kanálisi u., Kastély u.,
Kaszáló köz, Katica u., Kárpát u., Kereki sikátor, Kõris u., Kisfaludy
u., Kölcsey u., Kõrösi Csoma S. u., Kõmíves Kelemen sor, Körgát
u., Kvasz András u., Lehel u., Lencsési út, Málnás u., Menta u., Õzi-
ke u., Pásztor u., Perje u., Pipacs köz, Pitypang u., Rezeda u., Ré-
vai u., Rét köz, Rigó u., Sás köz, Sirály köz, Szabó Pál tér, Szilágyi
Dezsõ u., Szõlõ u. (Degré u. túli része), Tessedik u., Tölgyfa u., Új
sor, Vajda u., Vidovszky u., Vilim u., Virág Benedek u., Zsilip u. Ke-
leti-kertek: Almás sor, Barackos köz, Bogár u., Buzogány u., Csa-
bagyöngye sor, Cseresznye köz, Hínár u., Jácint sor, Kadarka köz,
Kisfényesi u., Körte sor, Paprika köz, Répa köz, Rózsakert u., Szil-
va köz, Szöcske u., Tücsök u. Fényes: Csárda sor, Eszperantó u.,
Fényesi u., Fényesi tanyák, Györkei u., Határ u., Veszei u. Kastély-
szõlõk: Bárány u., Boglyás u., Bojtár u., Csikós u., Gereblyés u.,
Gulyás u., Juhász u., Káka u., Kankalin u., Kukorica u., Legelõ u.,
Mester u., Mozdony u., Napraforgó u., Ormay u., Ostoros u., Szik-
fû u., Zegzug u., Zsombék u. Borjúréti kertek: Bagoly u., Borjú u.,
Borjúrét u., Csalános u., Csigás u., Feketefenyõ u., Lapos u., Ma-
gyar u., Toboz u.

ABékés Mérték Közösségi Ház (fenntartója a Mentálhigiénés Egye-
sület) szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátását

végzi Békéscsabán. Díjmentes, és a szenvedélybetegek számára
akár anonim módon is igénybe vehetõ szolgáltatásaikkal ösztönöz-
ni kívánják a hozzájuk fordulókat az egészséges, ártalommentes
életmód kialakítására és fenntartására.

Egyéni és csoportos foglalkozásaik lehetõséget biztosítanak a
Békés Mérték Közösségi Házhoz fordulók számára önmaguk jobb
megismerésére, problémáik feltárására és kezelésére, képességeik
kibontakoztatására.

Szolgáltatásaik: KincskeresÕ önismereti csoport: kedden 15.30–
17.30 óráig; Találkozások kézügyesség-fejlesztõ csoport: csütörtökön
15.00–17.00 óráig; Filmklub: szerdán 15.00–17.00 óráig; Hozzátarto-
zói klub (szenvedély- és pszichiátriai betegek hozzátartozói részé-
re): hétfõn 15.00–17.00 óráig; Csevegõ klub (kötetlenül bármirõl):
kéthetente pénteken 13.00–15.00 óráig.

Akik várják a betérõket: Bérczesi Mónika koordinátor (06-30/
658-96-98), Tapasztó Jánosné közösségi gondozó (06-70/942-77-
87), Balogh Tímea közösségi gondozó (06-66/631-254), Toszeczky
Renáta közösségi gondozó (06-30/658-97-28).

Csoportfoglalkozásaik mellett négyszemközti segítõ beszélgeté-
sekre is sor kerülhet, amennyiben felkeresi a Békés Mérték Közös-
ségi Házat Békéscsabán, a Békési út 40. szám alatt 8 és 16 óra kö-
zött.

Díjmentes és anonim

Újabb helyen kérhetnek segítséget a családok és a gyermekek



A múlt hét végén Békéscsabára látogatott, s várhatóan egy hétig ma-
rad is Gedó György olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok ököl-
vívó. A városhoz ezer szállal kötõdõ Gedó – hiszen 1952-tõl 1964-ig
itt élt, 1957-ben itt ismerkedett meg sportága alapjaival – barátai, egy-
kori ökölvívó társai meghívására érkezett Csabára. Szombaton este
egy díszvacsorát adtak számára a Kétbalkezes Elõre Sörözõben.

A program keretein belül Gedó György, egy fából faragott serle-
get nyújtott át Hanó Miklós alpolgármesternek azzal a céllal, hogy
egy majdan megvalósuló békéscsabai sportmúzeum egyik éke le-
gyen. A kupát Gedó egy rangos bulgáriai viadalon nyerte, s bár
vándorserlegrõl van szó, mivel három egymást követõ alkalommal
diadalmaskodott, örökre elhozhatta a becses díjat.

Hanó Miklós a város ajándékcsomagjával kedveskedett az olim-
piai bajnoknak, benne egy Békéscsaba-logós törölközõvel. „Ez egy
olyan törölközõ, amelyet sohasem szabad bedobni!” – fogalmazott
a sportághoz kapcsolódó stílszerûséggel az alpolgármester.

A vacsorán az egykori ökölvívó társak, csabai barátok mellett
meghívottként megjelent Kurtucz Csaba, a jelen békéscsabai ököl-
vívója is. Gedó Györggyel hosszan beszélgettek egymás-
sal. Az olimpiai bajnok azt kívánta, Csaba sportpályafu-
tása legalább olyan eredményes legyen, mint egykor az
övé volt. 11

Göblyös Sándor, Gyebnár Éva, Medve József, Szatmári Csaba.
Aranyos rendõrök

Gedó György, Kurtucz Csaba, Hanó Miklós alpolgármester
és Szigeti Csaba sportcsoport vezetõ. Sportmúzeumot szeretnének

Idõt kért a magyar válogatott. Együtt a csapat

Gedó György felajánlása

Aranyos rendõrök

Gyõzelem az Árpád Fürdõben

Ezüst és arany érmeket hoztak haza a Békés megyei rendõrök a
július 15-én Hatvanban megrendezett országos triatlon verseny-

rõl. A megmérettetést az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
valamint a rendõrség hivatásos, szerzõdéses, közalkalmazott és
nyugállományú dolgozói számára hirdették meg. A verseny 750 mé-
ter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból
állt. Békés megyébõl Gyebnár Éva rendõr fõtörzsõrmester (Békés-
csaba Rendõrkapitányság) és Frankó Csilla fõtörzsõrmester (Szarvas
Rk.) egyéniben vágott neki a távoknak. Szatmári Csaba rendõr had-
nagy (Békés Rk.), Medve József fõtörzszászlós és Göblyös Sándor
zászlós (Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság) pedig csapatot alkot-
va nevezett be az I. korcsoport versenyébe. Gyebnár Éva a hölgyek
között a 35 év alattiak kategóriájában második lett, míg a férfiak I.
korcsoportjában a Békés megyei gárda megnyerte a versenyt.

ABékéscsabáról elszármazott egykori olimpiai bajnok
Gedó György, szombaton, egy egyedülálló serleget

ajánlott fel Békéscsaba városának, egy majdan megva-
lósuló sportmúzeum számára. A becses ereklyét Hanó
Miklós alpolgármester vette át a bajnoktól.
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Örülök, hogy lassanként hagyományként beszélhetünk arról: Bé-
késcsaba rangos sporteseményeknek ad otthont. A július 25-ei

szerda délután, kora este pompás volt az Árpád Fürdõben. Ismét
gyõzött a magyar nõi vízilabda válogatott az olaszok ellen.

Az Árpád Fürdõ sportuszodáját az Isten is arra teremtette, hogy
vízilabda-mérkõzéseket játszanak itt. A hatalmas lelátón legalább
ezren szorongtak és szorítottak a nõi válogatottnak, amely két nap
alatt immár második mérkõzését abszolválta az olimpiai bajnok olasz
együttes ellen.

A csabai mérkõzésnek úgy vágtak neki a csapatok, hogy a mi lá-
nyaink elõzõ nap, Gyulán simán (9:4-re) verték az olaszokat. Az ele-
jén mindkét oldalon potyogtak a gólok.

Az elsõ, és fõként a második negyed lefújása után az volt az ér-
zésem: nyugodtan hátradõlhetünk, ma már nem várnak ránk izgal-
mak. Az elõttem fel-alá rohangáló olasz edzõ elkeseredett legyinté-
sei is ezt az érzést erõsítették bennem. Mintha ekkor nem lett volna
egy súlycsoportban a két válogatott. 

Azután valami történt. A magyarok elhitték, hogy már megnyerték
a meccset? Elfáradtak? Az olaszok szedték össze magukat? Nem
tudom. Mindenesetre a végére a békéscsabai mérkõzés minden lett,
csak sima nem. Nem pusztán azért, mert a 13:11-es végeredmény-
re még nagy jóindulattal sem lehet azt mondani, hogy magabiztos
gyõzelem, Hanem azért is, mert a végjátékban az olaszoknak több
lehetõségük volt az egyenlítésre. 

Bizonyára a Godova Gábor szövetségi kapitány irányította válo-
gatottunk erejét bizonyítja, hogy kritikus pillanatokban bravúrokra
voltak képesek védekezésben és támadásban egyaránt. A végén fõ-
ként Kisteleki vitézkedett és lõtt fontos gólokat, az elején pedig Val-
kay, Pelle és Drávucz gondoskodott a megnyugtató elõnyrõl. 

Profi lebonyolítás kísérte a mérkõzést. Valóban csak az elismerés
hangján lehet szólni a nagyszerû körítésrõl, a „holtidõk” kihasználá-
sáról, a mûsorvezetésrõl. Nincs mese: Békéscsaba felnõtt az ilyen
szintû sporteseményekhez. És nem tegnap óta. 

Jó ezt leírni.
(A HÍR6 TUDÓSÍTÁSA.)



Közel két éves elõkészítõ munka, vala-
mint egy sikeres Interreg pályázat

eredményeként 2007 júniusában meg-
kezdte mûködését a KBC–Arad Fejlesz-
tési Ügynökség. Az 1997 óta létezõ, de új
lendületet 2005-ben vevõ Közép-Békési
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
(Békéscsaba, Gyula és Békés városa, rö-
viden: Közép-békési Centrum, KBC) azzal a céllal hozta létre a
Fejlesztési Ügynökséget, hogy munkaszervezetként elõkészítse
és menedzselje a három város és a kapcsolódó kistérségek jö-
võbeni közös fejlesztési projektjeit. A projekt a Magyarország–
Románia és Magyarország–Szerbia és Montenegró Határon Át-
nyúló Együttmûködési Programban, az Európai Unió és a Ma-
gyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

A Szappanos György vezetésével mûködõ KBC–Arad Fejlesz-
tési Ügynökség az elnyert pályázati támogatás segítségével több
területen is fejlesztési és projektgenerálási, végrehajtási felada-

tokat lát el. A támogatást nyújtó Interreg III A prog-
ram keretében a szervezet feladata a KBC–Arad ha-
táron átnyúló kapcsolatok intenzívvé tétele, Arad me-
gyével közös fejlesztési stratégia kialakítása, a lehet-12

séges projektek kidolgozása és
elindítása, valamint a potenciá-
lis résztvevõk (vállalkozók, civil
szervezetek stb.) bevonása és

pályázataik támogatása. Ennél közvetle-
nebb feladatot jelent, hogy az Ügynökség
három környezetvédelmi egyedi projekt
elõkészítését és menedzsmentjét látja el:
a) hulladékfeldolgozó telep létesítése, b)
biofinomító létesítése és a termeltetés
megszervezése, c) ökoélelmiszer-terme-
lõ rendszer létrehozása és bevezetése.

Valamennyi projekt a KBC teljes területén elõsegíti a gazdasági
szerkezetátalakulást, és hosszú távon is fenntartható álláshelye-
ket teremt nemcsak a környezettechnológiai iparban, hanem a
mezõgazdaságban is.

A Közép-békési Centrum (KBC) néven ismertté vált együttmû-
ködésben a városhármas már 2005 szeptembere óta több olva-
satban készítette el közös fejlesztési stratégiáját, amely alapján
külön támogatások hívhatók le a Dél-alföldi Regionális Operatív
Programból infrastruktúra- és gazdaságfejlesztésre. A Fejleszté-
si Ügynökség feladata a fentieken kívül ezen fejlesztések koor-
dinálása, valamint olyan, mindhárom települést érintõ közös pro-
jektek kidolgozása, amelyek segítségével növekszik a térség ver-
senyképessége, modernizálódik a gazdaság és javul a foglalkoz-
tatottság.

Fejlesztési Ügynökség alakult Közép-Békésben

Program a munkanélküliség kezelésére
BÉKÉSCSABA Több százan részesültek képzésben, és helyezkedtek el

A Humánerõforrás Operatív
Program (HEFOP) keretében
A munkanélküliség kezelése
és megelõzése címû európai
uniós pályázaton nyert pénz-
bõl a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ békés-
csabai kirendeltsége is ré-
szesült. A 237,4 millió forintot meghala-
dó összeg felhasználásával több mint
ötszáz regisztrált álláskeresõnek – akik-
nek több mint hatvan százaléka a von-
záskörzetbõl való – adtak esélyt a fog-
lalkoztatásra. Eredetileg 240 fõ volt a
programba vonni kívánt létszám. A prog-
ram azon részét is túlteljesítettük – tud-
tuk meg Kovács Edina kirendeltség-ve-
zetõtõl –, amely a program hatását vizs-
gálja. A terveinkben azt tûztük ki célul,
hogy az érintettek legalább 33 százalé-
ka a 180. napon is dolgozzon.

Viczján Krisztina, a HEFOP-program
kirendeltségi koordinátora vette át a szót:

– Amikor elindítottuk a programot, ak-
kor már tudtunk a foglalkoztatók igényei-
rõl, és a számításba jövõ regisztrált ál-
láskeresõkrõl. Képzéseink kialakításá-
ban is ez a szempont vezérelt minket.
Ügyfeleink számára különféle szolgálta-

tásokat és támogatásokat kí-
náltunk: munka-pszichológi-
ai tanácsadás, képesség- és
motivációszint-felmérés. Az
ügyfelünkkel közösen, sze-
mélyre szabottan alakítottuk
az egyéni programjukat. Az
új elem, a mentori segítség-

nyújtás által egy magasabb szintû szol-
gáltatást tudtunk biztosítani azoknak,
akik ebben a programban vettek részt.
A mentor az ügyfelek képzésbe voná-
sát, valamint a képzés sikeres kimene-
telét segítette elõ személyre szabott ta-
nácsadással, mentálhigiénés gondozás-
sal, majd minden szükséges esetben az
aktív, önálló állásfeltárásban is közremû-
ködött.

– Akkor képzési szakirányaikban meg-
mutatkozik, hogy milyen munkaerõre van
kereslet?

– Igen, ez így van: számítógép-keze-
lõi tanfolyamot – népszerûsége miatt –
több alkalommal is indítottunk. Az ott
végzett ügyfelek nagy része szinte azon-
nal el is helyezkedett. Kiemelkedõ prog-
ram volt az a képzés, amelyen 75%-ban
roma ügyfél vett részt, majd helyezke-
dett el parkgondozóként. Számosan vol-
tak a szociális gondozó, takarító, sza-
kács, cukrász, könnyû- és nehézgépke-
zelõi képzéseinken, valamint a német
és angol nyelvi képzéseinken. A vendég-
látó-ipari szakmák, mint a pincér, ven-
déglátó eladó, gyorsétkeztetési eladó
szintén népszerûek voltak. Elhelyezke-
désüket illetõen is látszik, e szakmákra

nagy a kereslet. Összesen 283 fõ szer-
zett szakképesítést a programban.

A képzés idejére megélhetést bizto-
sító támogatást adtunk, és mi álltuk a
tanfolyamok és az utazás költségét is.
Az ügyfelek többségének lehetõsége
volt a képzést követõen munkagyakor-
lat megszerzésére is. Az Európai Unió
és a HEFOP segítségével, több mint
kétszáz embert támogattunk a 6–12 hó-
napig tartó munkagyakorlat szerzésben
is. Bár sokak esetében a hatásvizsgá-
lat még tart, de akik elhelyezkedtek, és
a 180. napon is dolgoznak, azok száma
majd százötven fõ.

Kovács Edina elmondása szerint a
Munkaügyi Központ nagy figyelmet for-
dított a program minél szélesebb körû
megismertetésére mind az álláskeresõk,
mind az inaktív személyek körében. A
program sikeréhez hozzájárult az érin-
tett önkormányzatok, civil szervezetek,
a munkáltatók és az álláskeresõk aktív
részvétele a programban, valamint az is,
hogy ez a program új szolgáltatások-
kal, támogatási formákkal segítette a
halmozottan hátrányos helyzetû szemé-
lyek foglalkoztatási esélyeinek megte-
remtését, képzési szintjének növelését.



A Békéscsabai Városi Polgárõrség is jelen volt a VIII. Békés Me-
gyei Polgárõr Napon. A Kétsopronyban, július 21-én
megrendezett eseményen a békéscsabai polgárõrök
a Békéscsabai Városi Rendõrkapitányság munkatár-
saival tartottak közös szolgálati bemutatót.
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Polgármesteri Hivatala

nyilvános árverésen kívánja
értékesíteni

a tulajdonában lévõ, alább felsorolt személygépkocsikat,
illetve utánfutót:

� 1997-es évjáratú, Lada Niva típusú személygépkocsi
(futott km: 192 000), árverési induló vételára: bruttó 589 000 Ft;

� 1999-es évjáratú, Lada Niva típusú személygépkocsi
(futott km: 250 000), árverési induló vételára: bruttó 593 000 Ft;

� 1999-es évjáratú, Lada Niva típusú személygépkocsi
(futott km: 246 000), árverési induló vételára: bruttó 615 000 Ft;

� 1999-es évjáratú, Lada Niva típusú személygépkocsi
(futott km: 220 950), árverési induló vételára: bruttó 655 000 Ft;

� 1994-es évjáratú, Ford Fiesta típusú személygépkocsi
(futott km: 494 000), árverési induló vételára: bruttó 117 000 Ft;

� 1982-es évjáratú utánfutó,
árverési induló vételára: bruttó 40 000 Ft.

Az árverésen lefelé licitálni nem lehet.

Az árverés helye és idõpontja:
Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) III. tárgyaló,
2007. augusztus 22. (szerda) 11.00 óra.

Az árverésen való részvétel feltétele a megvásárolni kívánt jármû
induló vételára 10%-ának letétbe helyezése 2007. augusztus 22.
(szerda) 9.00 órától 10.45 óráig a polgármesteri hivatal pénztárá-
ban. A letétbe helyezendõ összeget készpénzben befizetni csak az
árverés napján lehet. Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevõ ál-
tal letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevõ
részére a letétbe helyezett összeg az árverés befejezését követõ-
en visszafizetésre kerül. Egy befizetett árverési elõleg valamennyi
gépkocsi árverésére, de csak egy tulajdonjogának megszerzésére
jogosít.

Az adásvételi szerzõdés megkötésére nyitva álló idõ az árverést kö-
vetõ 30 nap.

Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követõ 30 na-
pon belül nem köti meg az adásvételi szerzõdést vagy a fennmara-
dó 90%-os vételárrészt a szerzõdéskötéskor nem fizeti meg, az ál-
tala letétbe helyezett összeg bánatpénznek minõsül, azt az eladó
nem köteles visszaadni.

A személygépkocsi megtekinthetõ az árverés napján 8.00 órától
10.45 óráig a polgármesteri hivatal III. udvarán.

Az értékesítésre kerülõ jármûvekkel kapcsolatos egyéb felvilágosí-
tás ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztá-
lyán Hodászi Sándortól személyesen, vagy telefonon a 06-20/516-
5147-es számon kérhetõ.

Adj jelet magadról!
MERT VAN ÚGY, HOGY NEM VESSZÜK ÉSZRE EGYMÁST...

ACházár András Országos Siketnéma Otthon kere-
ken 100 éve alakult meg Oros Kálmán siket betû-

szedõ vezetésével. Késõbb újjáalakult a szervezet, így
1952-tõl már SINOSZ, vagyis a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége néven mûködött. Céljuk egy év-
százada változatlan: végigmenni egy olyan úton, mely-
nek végén a siketek is az aktív társadalom részesei le-
hetnek – mondta el lapunknak a SINOSZ Békés megyei
szervezetének titkára, Havasi Zoltán.

A siketek, bár megtanultak együtt élni a többségi társadalommal, a
legtöbb esetben továbbra is a perifériákra szorulnak. Sokszor ugyan-
is a társadalom feledkezik meg saját magáról és hátrányos helyze-
tû tagjairól – kezdi Havasi Zoltán, aki maga is hallókészülékkel él.
Az életben ugyanis rengeteg olyan szituáció van, amikor nehéz a tá-
jékozódás, rendkívül nehéz a kommunikáció. Nem kell nagy dolgok-
ra gondolni! Klasszikus példa az állomás. Kint a peronon például
alig hallani valamit, bent a csarnok is zeng. Ez bármilyen más kör-
nyezetben is – irodán, postán vagy az utcán – kellemetlen lehet. Egy
ügyfélpultnál a szép díszítõelemek is „remekül” el tudják takarni a
szájmozgást...

A SINOSZ megyei titkára szerint ezt az állapotot elsõsorban az
egyénnek magának kell elfogadnia, önmagát kell legyõznie. Ha ez
sikerül, mindenre képes lehet. Ebben tud segíteni a SINOSZ. Illetve
a szervezet tagjai egymásnak – megtalálják ugyanis egymás között
azt, aki hasonló problémával küzd.

Békés megyében több városban – Békéscsabán, Gyulán, Oros-
házán, Gyomaendrõdön – szerveznek találkozókat heti egy alkalom-
mal. Ezek a találkozók az egymás közötti kommunikációra épülnek
– gyakorlatilag a közösségi életet élik ilyenkor. Megyénkben 350 fõs
a SINOSZ tagsága, de ennél valójában sokkal több halláskárosult
él, akik segítségre szorulnának – mondta a megyei titkár. Õk azon-
ban vagy nem fogadják el az állapotukat, vagy nem tudják megven-
ni a drága hallókészüléket.

Havasi Zoltán elmondta: jelenleg azon fáradoznak, hogy kialakít-
hassanak egy finanszírozási lehetõséget, amely segíthetne a készü-
lék megvásárlásában.

A siketek az egymás közötti kommunikációra a jelnyelvet hasz-
nálják (a köznyelv hibásan a jelbeszéd szót alkalmazza). Ez a saját
anyanyelvük, amely segítségével akár külföldi siketekkel is nagyon
jól tudnak kommunikálni. 3-5 hónapos tanfolyamokat szoktak indí-
tani, amelyeken akár középfokon is megtanulható a jelnyelv. Hava-
si Zoltán hozzátette: ugyan sok tolmácsot képeznek az országban,
de az igazán képzettek – akik például a parlamentben is dolgoznak
– nagyon kevesen vannak. A profi tolmácsoknak komoly felelõssé-
gük van, hiszen munkájuk során a hivatalos iratokat kell pontosan
lefordítaniuk jelnyelv segítségével. Jeltolmács segítségét egyébként
bárki pályázati úton, ingyenesen igénybe veheti – Békés megyében
a SINOSZ mûködteti a tolmács szolgálatot is.

A szervezet idei rendezvényei közül Havasi Zoltán kiemelte a si-
ketek világnapját, amelyet szeptemberben tartanak. A SINOSZ Bé-
késcsabán a Csaba Centerben készül ingyenes ünnepséggel. Do-
kumentumfilmekkel, tapsritmusra épülõ elõadásokkal, képzõmûvé-
szeti kiállítással és egyéb meglepetésekkel várják az érdeklõdõket.
Ezen a különleges rendezvényen kívül természetesen egyéb prog-
ramokat is szoktak szervezni siketek részére: például tájékozódási
futást, zsinórlabda bajnokságot és számtalan programot. Így talán
egy picit segíthetnek ezeknek az embereknek tolerálni azt, hogy sok-
szor a társadalom az igazi siket. Hiszen nem hallja tagjai segélyki-
áltását...

HANKÓ VIKTOR

� � �

A SINOSZ Békés megyei szervezetének elérhetõségei:
Cím: 5600 Békéscsaba, Trefort u. 19–23.
Telefon/fax: 66/325-932
E-mail: bekescsaba@sinosz.hu
Web: www.sinosz.hu
Fogadóórák: szerdán 8.00–12.00, pénteken 17.00–19.00 óráig.
Klubnapok: szedán 16.00–19.00 óráig.

Polgárõr bemutató



PÁ LYÁ Z A T I  F E L H Í VÁ S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévõ Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház
földszint 17., 25. és az I. emelet 19. számú lakóegységeiben történõ elhelyezésre

Az ifjúsági garzonházban történõ elhelyezés célja a késõbbi saját tulajdo-
nú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér megteremtésének biz-
tosítása, a fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.

A Dózsa György úti ifjúsági garzonház kétszintes, a garzonlakások átlagos
alapterülete 31 m², mely a következõ helyiségekbõl áll: egy szoba, elõ-
szoba, konyha, fürdõszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek:
Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 35
év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik
– rendelkeznek az elõtakarékosság vállalásához és a saját tulajdonú lakás

késõbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, keresõ tevékeny-
séggel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fõ (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó)
megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elõtakarékossá-
gi szerzõdés megkötését, és annak a szerzõdésben foglaltak szerinti fo-
lyamatos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzõdés megkötése elõtt a 70 000 Ft/lakóegység óva-
dék megfizetését; a szülõktõl vagy valamely közeli hozzátartozótó szár-
mazó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A
pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a

bejelentett lakásban laknak;
– a felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettségûek;
– készpénzzel, lakás-elõtakarékossággal vagy építési telekkel rendelke-

zõk.

Nem jogosultak Ifjúsági Garzonházi elhelyezésre, illetve a pá-
lyázaton való részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik a
pályázat benyújtását megelõzõen 5 éven belül, vagy a pályá-

zat elbírálásának idõpontjában lakóházzal, lakással rendelkeztek, illetve sa-
ját tulajdonukban lévõ lakásban, vagy fõbérlõként önkormányzati tulajdo-
nú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók: A bérleti szerzõdés határozott idõre – 1 évre
szólhat –, amely a bérleti szerzõdésben foglaltak teljesítése esetén kére-
lemre meghosszabbítható úgy, hogy a bérlõ (házaspár/élettárs) a beköl-
tözéstõl számított maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban. A lakóegy-
ségre kötött bérleti szerzõdés 51 hónap után semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg. Az Ifjúsági Garzonházban lévõ lakóegységre vonat-
kozó bérleti jogviszony fennállása esetén a bérlõ lakbért nem fizet, de a
bérbeadót terhelõ üzemeltetési és fenntartási kötelezettségek teljesítésé-
bõl adódó költségek fedezetéhez havi 4240 Ft/lakóegység hozzájárulási
díjat fizet, mely összeg évente – a szerzõdések megújításakor – felülvizs-
gálatra kerül. Az önkormányzat tulajdonában lévõ Ifjúsági Garzonház la-
kóegységébe a bérlõ (házaspár/élettárs) a szerzõdés megkötése után szü-
letett gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 22.
(A határidõn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osz-
tály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., fszt. 5-ös iroda.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetõ.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetõ.

A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2007. szeptember 10.
A pályázókat az elbírálás eredményérõl írásban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzõdéskötés idõpontját, valamint a lakás-elõ-
takarékossági szerzõdés megkötésének és az óvadék befizetésének ha-
táridejét és módját.
Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán
kérhetõ (telefonszám: 452-252/4011, 4019-es mellék).
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PÁ LYÁ Z A T I  F E L H Í VÁ S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévõ
Békéscsaba, Erzsébet Lakópark 6., 42., 46. szám alatti lakóházakban történõ elhelyezésre.

A lakóházak 60 m² alapterületû, összkomfortos, egyedi fogyasztásmérõk-
kel felszerelt lakóegységek, amelyek a következõ helyiségekbõl állnak: két
szoba, elõszoba, nappali étkezõvel, konyha, kamra, fürdõszoba, WC, vala-
mint fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt – kert övezi.

Pályázati feltételek:
Az Erzsébet Lakópark lakóegységei bérleti jogának elnyerésére – életkor-
tól és családi állapottól függetlenül – azok nyújthatják be pályázatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, vagy a házaspár

(élettárs) egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelke-
zik, és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak;

– békéscsabai lakóhellyel nem rendelkeznek, de legalább 1 éve békéscsa-
bai tartózkodási hellyel és munkahellyel rendelkeznek;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) legalább
havi 10 000 Ft megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-
elõtakarékossági szerzõdés megkötését és annak a szerzõdésben fog-
laltak szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) a bérle-
ti szerzõdés megkötése elõtt 150 000 Ft óvadék megfizetését a bérleti
szerzõdés megszûnésekor esetlegesen felmerülõ karbantartási költsé-
gek fedezetére;

– szülõktõl, vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyi-
latkozattal rendelkeznek;

– közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti jogviszony bár-
mely okból történõ megszûnésekor a bérleményt a szerzõdésben foglalt
határidõig önként elhagyják.

Nem jogosult az Erzsébet Lakópark lakóegységeiben történõ elhelyezésre,
illetve a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idõpontjában, illetve azt megelõzõ 5 éven be-

lül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az 1/4-ed tulajdoni részt
meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont;

– fõbérlõként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békéscsa-
ba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás bérlõje, valamint a Békés-
csaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági garzonház bérlõje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlõként megvásároló sze-
mély, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az ön-
kormányzat javára.

Egyéb fontos tudnivalók: Az Erzsébet Lakóparkban lévõ lakás pályázat
útján kiválasztott bérlõjével kötött bérleti szerzõdés határozott idõre – 1

évre – szólhat, amelynek megújítását a határozott idõ lejártát megelõzõ 30
napon belül kérheti a bérlõ. A szerzõdés meghosszabbításánál figyelem-
be kell venni azt a tényt, hogy bérlõ a beköltözéstõl számított 5 évig lak-
hat az ingatlanban. A bérleti idõtartam 5 év, amely – indokolt esetben – leg-
feljebb három alkalommal 1-1 év idõtartammal meghosszabbítható. A la-
kásra kötött bérleti szerzõdés 8 év után semmilyen indokból nem hosszab-
bítható meg. A lakásra bérlõtársi szerzõdés nem köthetõ, több bérlõ
együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal kötött szerzõ-
dés, amely bérlõtársi szerzõdésnek minõsül. A bérleti jogviszony fennál-
lása alatt a bérlõk kötelesek lakbért fizetni. A költségalapon meghatáro-
zott lakbérû (költségelvû) lakóház bérleti díja a lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alapján került meg-
állapításra. A lakbér mértéke a pályázat közzétételekor 371 Ft/m²/hó. A
bérlõ köteles havonta 22 260 Ft lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér össze-
gét évente felülvizsgálja. A bérlõ a lakóházhoz tartozó kertet térítés nélkül
jogosult használni. Az Erzsébet Lakópark lakóházai 20 évig nem idegenít-
hetõk el, azokat az önkormányzatnak – a 12/2001. (I. 31.) számú kormány-
rendelet alapján – 20 évig bérlakásként kell üzemeltetnie. A pályázatokról
(a bérlõk kiválasztásáról) – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlése által elfogadott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 22.
A határidõn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., földszint 5-ös iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Szociálpolitikai
Osztályon igényelhetõ. A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu hon-
lapról is letölthetõ.

A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2007. szeptember 10.
A pályázókat az elbírálás eredményérõl írásban értesítjük.

A nyertesekkel közöljük a szerzõdéskötés idõpontját, valamint a lakás-elõ-
takarékossági szerzõdés és a közjegyzõ elõtti nyilatkozattétel határidejét
és módját.

Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán
kérhetõ. Telefonszám: 452-252/4011, 4019-es mellék.



PÁ LYÁ Z A T I  F E L H Í VÁ S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévõ „Felkelõ Nap Háza” Ifjúsági Garzonház
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. szám alatti, II. emelet 18. és III. emelet 22. számú lakóegységeiben történõ elhelyezésre

Az ifjúsági garzonházban történõ elhelyezés célja a késõbbi saját tulajdo-
nú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér megteremtésének biz-
tosítása, a fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.

A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hatszintes épületében (földszint +
négy emelet + tetõtér) a garzonlakások átlagos alapterülete 40 m². A la-
kások a következõ helyiségekbõl állnak: nappali, hálószoba, fürdõszoba,
konyha, kamra, WC.

Pályázati feltételek:
Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 35
év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elõtakarékosság vállalásához és a saját tulajdonú lakás

késõbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, keresõ tevékeny-
séggel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fõ (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó)
megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elõtakarékossá-
gi szerzõdés megkötését, és annak a szerzõdésben foglaltak szerinti fo-
lyamatos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzõdés megkötése elõtt a 70 000 Ft/lakóegység
óvadék megfizetését;

– a szülõktõl, vagy valamely közeli hozzátartozótó származó befogadó nyi-
latkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a

bejelentett lakásban laknak;
– a felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettségûek;
– készpénzzel, lakás-elõtakarékossággal, vagy építési telekkel rendelkezõk.

Nem jogosultak Ifjúsági Garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton való
részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik a pályázat benyújtását meg-
elõzõen 5 éven belül, vagy a pályázat elbírálásának idõpontjában lakóház-

zal, lakással rendelkeztek, illetve saját tulajdonukban lévõ lakásban, vagy
fõbérlõként önkormányzati tulajdonú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók: A bérleti szerzõdés határozott idõre – 1 évre
szólhat –, amely a bérleti szerzõdésben foglaltak teljesítése esetén kére-
lemre meghosszabbítható úgy, hogy a bérlõ (házaspár/élettárs) a beköl-
tözéstõl számított maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban. A lakóegy-
ségre kötött bérleti szerzõdés 51 hónap után semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg. Az Ifjúsági Garzonházban lévõ lakóegységre vonat-
kozó bérleti jogviszony fennállása esetén a bérlõ lakbért nem fizet, de a
bérbeadót terhelõ üzemeltetési és fenntartási kötelezettségek teljesítésé-
bõl adódó költségek fedezetéhez havi 4240 Ft/lakóegység hozzájárulási
díjat fizet, mely összeg évente – a szerzõdések megújításakor – felülvizs-
gálatra kerül. Az önkormányzat tulajdonában lévõ Ifjúsági Garzonház la-
kóegységébe a bérlõ (házaspár/élettárs) a szerzõdés megkötése után szü-
letett gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be. A bérleti jog-
viszony feltétele a keresõ tevékenység, 90 napnál hosszabb idõre történõ
megszûnése esetén a bérlõnek a lakóegységet a keresõ tevékenység meg-
szûnésétõl számított 6 hónapon belül el kell hagyni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 22.
(A határidõn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osz-
tály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., fszt. 5-ös iroda.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetõ.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetõ.
A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2007. szeptember 10.
A pályázókat az elbírálás eredményérõl írásban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzõdéskötés idõpontját, valamint a lakás-elõ-
takarékossági szerzõdés megkötésének és az óvadék befize-
tésének határidejét és módját.
Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztályán kérhetõ (telefon: 452-252/4011, 4019-es mellék).
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PÁ LYÁ Z A T I  F E L H Í VÁ S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban
történõ elhelyezésre

Pályázható bérlakások:
• Békéscsaba, Szent István tér 16. fszt. 1. (öt lakóegységbõl álló ingatlan

egy lakóegysége, amely kétszobás, komfortos, 72 m² alapterületû; helyi-
ségei: két szoba, konyha, éléskamra, fürdõszoba, fáskamra; fûtési mód:
egyedi szilárd tüzelés; a bérleti díj összege: 28 008 Ft/hó; a lakás pince
fölött van –30%-os lakbércsökkentés illeti meg a bérlõt).

• Békéscsaba, Szent István tér 16. fszt. 3. (öt lakóegységbõl álló ingatlan
egy lakóegysége, amely egyszobás, komfort nélküli, 35 m² alapterületû;
helyiségei: szoba, konyha, mosdó helyiség, fáskamra; egyedi fûtési mód
(szilárd tüzelés); a bérleti díj összege: 7980 Ft/hó).

Pályázati feltételek:
1. Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás bérleti

jogának megszerzésére az a nagykorú, az Európai Gazdasági Térség
(EGT) állampolgára jogosult, akinek, vagy házastársának, illetve a vele
jogszerûen együtt költözõ közeli hozzátartozójának tulajdonában, ha-
szonélvezetében nincs:
a) beköltözhetõ lakás vagy családi ház;
b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülõ-telek;
c) egyéb jelentõs értékû vagy nagyságú ingatlan.

2. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki bár az 1. pont-
ban foglalt feltételeknek megfelel, de
a) õ, vagy a vele jogszerûen együtt költözõ közeli hozzátartozója rendel-

kezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral, amely, vagy amelyek érté-
kének együttes összege a pályázat benyújtásakor meghaladja a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget (va-
gyon: az a hasznosítható ingatlan-jármû, továbbá vagyoni értékû jog,
amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hússzorosa,
vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja. Nem minõsül va-
gyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû);

b) nem békéscsabai lakos.
3. Az 1. és a 2. pontban foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor ér-

vényes a pályázat, ha a pályázó és a vele jogszerûen együtt költözõk
együttes jövedelmébõl számított egy fõre jutó nettó jövedelem a pályá-
zat benyújtásának idõpontjában nem haladja meg a pályázat benyúj-

tásának idõpontjában megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének (27 130 Ft)
a) egyedülálló személy esetén 300%-át (81 390 Ft),
b) 2–4 fõs család esetén 250%-át (67 825 Ft),
c) 5 vagy több fõs család esetén 200%-át (54 260 Ft),
ugyanakkor az egy fõre jutó havi nettó jövedelem a pályázat benyújtá-
sának idõpontjában nem kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének
a) szükséglakás esetén 45%-ánál (12 209 Ft),
b) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál (16 278 Ft),
c) félkomfortos lakás, és
d) komfortos, összkomfortos lakás esetén 100%-nál (27 130 Ft).

4. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot pályázati-nyomtatvá-
nyon kell bejelenteni.

5. A bérlõ kiválasztásáról az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizott-
ság dönt az általa elfogadott – a 7/2007. (II. 19.) számú önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletét képezõ – szociális rászorultságot megha-
tározó szempontrendszer alapján.

6. Egy pályázó több lakásra is pályázhat a megpályázott lakások sorrend-
jének megjelölésével. A pályázaton a pályázó az általa megjelölt sor-
rend figyelembevételével egy lakás bérleti jogát nyerheti el.

7. A lakásbérleti szerzõdést az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizott-
ság által jóváhagyott pályázóval kell megkötni. A szerzõdést az önkor-
mányzat nevében a polgármester köti meg. A pályázóval megkötött la-
kásbérleti szerzõdés legfeljebb 3, bevándorlási, letelepedési engedéllyel
rendelkezõ pályázó esetében legfeljebb 5 évre megállapított határozott
idõre szólhat, amelyet további meghatározott idõre meghosszabbíthat
az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, ha a bérlõ/bérlõtár-
sak (a vele/velük együtt élõ családtagok jövedelmi, vagyoni helyzete
alapján) igazolja/igazolják a szociális rászorultság fennállását.

Formanyomtatvány igénylésének, a pályázat benyújtásának helye: Polgár-
mesteri Hivatal, Szociálpolitikai Osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
földszint 5-ös iroda. Telefonszám: 452-252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 10.

A pályázatok elbírálásának várható idõpontja: 2007. szeptember 10.
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RAJZPÁLYÁZAT: A Békéscsabai Ifjúsági Ház rajzpályázatot hir-
det békéscsabai óvodás és általános iskolás gyermekeknek. Pá-
lyázni Szent István királyról és/vagy a Szent Koronáról szóló, tetszõ-
leges technikával készült alkotásokkal lehet. A névvel, életkorral és
értesítési címmel ellátott pályamunkákat augusztus 14-ig, az ifjúsá-

gi 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.

®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.

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 6. • Telefon: 06-30/205-5653

ÉÉLLEELLMMIISSZZEERRBBOOLLTTOOKK,, FFIIGGYYEELLEEMM!!
A megye egész területén

ingyenes zöldség és gyümölcs kiszállítás.
Rendelés: 06-30/639-2915

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



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:
Kuliné Knyihár Katalin:..70/774-0188 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

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

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
.: 

04
-0

05
6-
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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

OLCSÓN KIADÓ.
Érdeklõdni: 66/443-800

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

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!

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 Jegenye utcában, egy 100 m²-es,

3 szobás családi ház, erkéllyel, díszkerttel, nö-
vényszigetekkel, garázzsal eladó. Ár: 15,5 mil-
lió Ft.

• Békéscsaba, Mezõmegyer, a Nyárfa utcában,
540 m²-es telken 190 m²-es, szép családi ház,
5 szoba, 2 család számára is alkalmas, házköz-
ponti fûtésû és vegyes is eladó. Ár: 16,2 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Lórántffy utcában, 1250 m²-
es telken 200 m²-es ház, 3 szoba, nappali, 2
konyha, konvektoros fûtésû, széles kocsibeál-
lóval, eladó. Ár: 17 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Bankó András utcában, 970
m²-es telken 120 m²-es családi ház, 3 szobás,
központi fûtésû, radiátoros hõleadõkkal eladó.
Ár: 18 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Szarvasi úton 782 m²-es tel-
ken 126 m²-es családi ház, 4 szoba, garázzsal,
konvektor fûtéssel eladó. Ár: 19 000 000 Ft.

• Békéscsabán, az Arany János utcában 160
m²-es, felújított, 3 szobás családi ház, 1000 m²-
es kert, úszómedence, automata öntözõvel, ka-
puval, eladó. Ár: 19 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Fiumei úton 650 m²-es tel-
ken 130 m²-es, igényes családi ház, garázzsal
eladó. Nappali + 2 szoba, konvektoros, padló-
és kandallófûtéssel. Ár: 23 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Szõlõ utcában, 400 m²-es tel-
ken 190 m²-es családi ház, 5 szoba, radiátoros,
és padlófûtéssel eladó. Lakáscsere. Ár: 24,5
millió Ft.

• Békéscsabán, a Dr. Becsey utcában, 460 m²-
es telken 145 m²-es családi ház, 4 szoba, ház-
központi fûtéssel, radiátoros hõleadókkal, riasz-
tórendszerrel, kombi kazánnal, csempekályhá-
val eladó. Ár: 28 000 000 Ft.

• Békéscsabán, az Ybl Miklós utcában, 1400
m²-es telken 120 m²-es, szép családi ház, 5 szo-
ba, radiátoros, 60 m²-es mûhellyel eladó. La-
káscsere lehetséges (60 m²-tõl). Ár: 30,5 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában, 600 m²-
es telken 180 m²-es családi ház, 4 szoba, nap-
pali, központi radiátoros, illetve padlófûtésû, ga-
rázzsal eladó. Ár: 41 500 000 Ft.

• Békéscsabán, az Attila utcában, 500 m²-es tel-
ken 210 m²-es, luxus családi ház, 5 szoba, in-
fraszauna, amerikai konyhás, klíma, padlófûté-
ses, automata öntözõvel, kapuval eladó. Ár: 45
millió Ft.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában, 700 m²-
es telken, 220 m²-es családi ház, 6 szoba, ra-
diátoros, illetve padlófûtésû, sarokkád pezsgõ-
fürdõvel, 2 garázzsal eladó. Ár: 45 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Garay utcában, 1200 m²-es
telken 360 m²-es kétszintes családi ház, 5 szo-
ba, fûthetõ garázs, padlófûtés, riasztóval, tájház
jellege és mérete miatt panzióként is mûköd-
tethetõ. Ár: 53 000 000 Ft.

LAKÁSOK
• Békéscsaba belvárosában 60 m²-es, 2,5 szo-

bás, erkélyes, egyedis, radiátor fûtésû lakás el-
adó. Ár: 8 900 000 Ft.

• Békéscsabán, a Gábor Áron utcában egy II.
emeleti, 68 m²-es, 2 szoba, nappali, központi
fûtésû, radiátoros hõleadókkal eladó. Ár: 11,5
millió Ft.

• Békéscsabán, a Gábor Áron utcában, 68 m²-
es, VIII. emeleti lakás, liftes tömbben, közpon-
ti fûtéssel, radiátoros hõleadókkal, 3 szoba, er-
kéllyel eladó. Ár: 11 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Haán Lajos téren, IV. emele-
ti, 1,5 szobás, 44 m²-es, egyedi fûtésû lakás el-
adó. Ár: 7 900 000 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, az Andrássy úton, a Csaba
Centerrel szemben, 65 m²-es 2,5 szobás lakás,
egyedi fûtésû, konvektoros hõleadókkal, 2005-
ben felújított. 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.

• Békéscsabán, a Kinizsi utcában, a Csaba
Center közelében, egy 70 m²-es, 2005-ben épí-
tett igényes kialakítású lakás, 2,5 szobás, erké-
lyes, egyedi mérõs eladó. Ár: 15 200 000 Ft.

• Békéscsabán, a Jókai utcában, IV. emeleti,
97 m²-es lakás, 4,5 szoba, egyedis, radiátoros
hõleadókkal, a Csaba Centerrel szemben eladó.
Ár: 15 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Mednyánszki utcában, tég-
lablokkos társasházban, 74 m²-es, 2,5 szobás,
lakás, egyedis, radiátoros hõleadókkal, klímá-
val, eladó. Ár: 20 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kinizsi utcában, földszinti, 16
m²-es exkluzív lakás, 2 szoba, oszlopos térel-
választó, klíma, sarokkádas fürdõszobával el-
adó. Ár: 26 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Justh Gyula utcában, új épí-
tésû liftes társasházban, különbözõ árakban,
méretekben, egyéni kialakítási lehetõséggel, jó
helyen, Csaba Centerhez, iskolákhoz közel la-
kások eladók.

HÁZRÉSZ
• Békéscsabán, a Szent Imre utcában, régi

stílusú parasztház, 100 m²-es, 2 szobás utcai
házrész, konvektoros 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, + egy 65 m²-es mellék-
épülettel, egyben vagy külön eladó. Ár: 11,9
millió Ft.

BÉRLEMÉNY
• 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, nap-
palis, étkezõs lakás, egyedi fûtésû, radiátoros
hõleadókkal, teljesen berendezve kiadó. Ár:
60 000 Ft\hó + rezsi.

• Békéscsabán, a Csaba Centerben, a III. eme-
leten, 35 m²-es 2 helyiségbõl álló iroda, búto-
rozottan kiadó cégek, illetve vállalkozások szá-
mára. Ár: 80 000 Ft\hó.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában 2 szoba,
egyedi fûtésû családi ház, konvektoros hõle-
adókkal, bútorozva, kiadó. 1 havi kaució. Ár:
35 000 Ft/hó + rezsi.

• Békéscsabán, a Bartók Béla úton, 50 m²-es,
1,5 szobás, bútorozatlan, központi fûtésû lakás,
konvektoros hõleadókkal kiadó. Ár: 25 000 Ft
+ rezsi.

HITEL • INGATLAN
PÁLYÁZAT

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

CSIPAI TERÉZ hitelügyintézõ
5600 Békéscsaba,

Szabadság tér 16–18. II/8.
Telefon: 06-20/773-6519

E-mail: terezbozso@t-online.hu

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
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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

www.tothprodukcio.hu

CERAGEM
Cím: Békéscsaba, Illésházi u. 5. (a Trefort utca felõl)

Telefon: 66/446-955, 06-20/2040-639 • www.ceragem.net

Termoakupresszúrás masszázságy
Térítésmentes szolgáltatás AKCIÓS HITEL

A CSALÁD EGÉSZSÉGÉÉRT!

Javasolt: A szem betegségei, pajzsmirigy, érszûkület,
magas és alacsony vérnyomás, kéz- és lábzsibbadás,
gyomorbaj, cukorbetegség, elhízás, menstruációs za-
varok, stb. esetén.

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8–18-ig, szombaton 8–12.40-ig.

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

2007. augusztus 11-én

UTCABÁL
az

ORGONÁS
PRESSZÓNÁL

(Békéscsaba, Asztalos J. u. 61.)

MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK.
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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.

• 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.

• 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.

• Igényes, bútorozott albérletet ke-
resek hosszú távra Békéscsaba
belvárosában. (Augusztus végé-
tõl beköltöznék!) Telefon: 06-70/
316-7619.

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

• Ajtófelújítás új technológiával!
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló.
Zárszerelés 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.

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

• 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.

• 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.

• 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.

• Újjászületõ, gyógyító masszíro-
zásra szeretettel várom régi és új
vendégeimet a békéscsabai Szan-
tál Szépségszalonba. Telefon: 06-
30/612-7887, Nagy Éva gyógy-
masszõr.

• Parkettacsiszolás és -lakkozás
soron kívül. Telefon: 66/636-586.

• 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.

• 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



Képünk a Gõzmalom tér és Gyulai út sarkán lévõ – amúgy sen-
kit sem szolgáló – több évtizede fákkal benõtt lapályos fü-

ves területrõl készült. Némi aktualitása csak annyi, hogy a város
most hirdette meg a lakosság felé a „Virágos Békéscsabáért” vi-
rágosítási, parkosítási és környezetszépítõ verseny felhívását.

AJÁNLATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA

Békéscsaba, Szent István tér 7., telefon: 523-800, fax: 523-804

ajánlatot kér
a hivatalban mûködõ büfé üzemeltetésére és/vagy

melegkonyhás étkeztetésre

Versenyeztetés típusa: nyilvános eljárás

A teljesítés helye: Békéscsaba, Szent István tér 7.

A teljesítés határideje: 2009. december 31.

Az ajánlattételi dokumentáció díjmentesen átvehetõ:
2007. augusztus 6. és 15. között 9–12 óráig
a városüzemeltetési osztályon
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. augusztus 23.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Dokumentáció díja: ingyenes.
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SZÓVÁ TESSZÜK

Lehet még park is?

BÉKÉSCSABA ANNO...BÉKÉSCSABA ANNO... VÁROSUNK RÉGI ÉS MAI ARCAVÁROSUNK RÉGI ÉS MAI ARCA

SZÁZ ÉVE ÉPÜLT

a jaminai felüljáró híd

ACsaba és Jamina – Erzsébethely – közti közúti
közlekedés sok éven át az 1813. évben kiadott

térképen is feltüntetett kültelki Orosházi országúton
zajlott.

A vasút megjelenése után, az egyre bõvülõ for-
galmas vasútállomás növekvõ pályaudvara mind-
inkább nehezítette a közúti közlekedést. A folyama-
tos vasúti közlekedés miatt egyre veszélyesebbé
vált az átjárás a pályaszinten átvezetõ úton Csaba
és legnépesebb városrésze között. A sorompók be-
állítása miatt a forgalom sokszor összetorlódott. A
biztonságos átjárást szolgáló felüljáró híd létesíté-
se egyre sürgetõbbé vált.

Több évig tartó elõkészületek után, dr. Zsilinszky
Szilárd nagyhírû mérnök tervei alapján – az idén
száz éve – elkészült a 110 méter hosszúságú, a
vasúti pályák felett átvezetõ, vasbeton felüljáró köz-
úti híd. A biztonságot szolgáló teherpróba azonban
hibákat mutatott ki a híd szerkezetében, ezért az
átadás elmaradt. Csaba község közgyûlése hiába
sürgette a már több mint egy éve elkészült híd át-
vételét. A kereskedelmi miniszter leiratban szólí-
totta fel az államvasutak igazgatóságát az újabb
teherpróba megtartására, amely a hibák kijavítása
után sikeres volt.

Két esztendõ múltával, 1909. október elején meg-
indulhatott a közúti forgalom a hídon át Csaba és
Erzsébethely között.

GÉCS B.
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A jaminai felüljáró híd látképe
az 1909 utáni évekbõl

A felüljáró híd fotója
2007-ben

E lakossághoz szóló nemes szándék mellett a Pol-
gármesteri Hivatal által Békéscsaba városa is létesíthet
a fenti területen meghitt, hûs árnyat nyújtó pihenõ par-

kot, virágokkal, örökzöld növényekkel és odaillõ padokkal. De
majdan létesülhet benne – a másfél százados múltú, hajdani
csabai malomipart megidézõ (miután már csak ez maradt) – mû-
vészi kompozíció.

Az autóbusz-megálló melletti park a várakozó utasoknak is
szolgálna ülõhellyel – ha már számukra a megállóban egy pad
sem található!

Minden új közterületi park által a város környezetkultúrája vá-
lik gazdagabbá.

G. B.
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