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VÁROSKÖZPONT-REHABILITÁCIÓS TERVEK

Mélygarázs, szökõkút,
pezsgés a belvárosban

A Szent István tér. Ma még forgalmas

(Folytatás a 4., 5. és 10. oldalon)
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Ünnep hõségben, viharban

Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július vé-
gén nevesítve támogatta a kormány, Békéscsaba, Miskolc,

Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár és Szombathely hasonló
jellegû projektjét azonban továbbfejlesztésre javasolták. Ez váro-
sunk esetében annyit jelent, hogy az átdolgozott programot is-
mét be kell nyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ),
õk értékelik, és késõbb döntik el, hogy támogatják, újból tovább-
fejlesztésre javasolják, esetleg elutasítják a javaslatot. Palotai
Magdolnát, a stratégiai-fejlesztési osztály vezetõjét arról kérdez-
tük, mit tartalmazott Békéscsaba belváros-rehabilitációjának ere-
deti terve.

– A korábban benyújtott pályázat a belváros Luther utca–Jó-
kai utca–Petõfi utca–Bartók Béla út és a terek által határolt te-
rületére irányult. A belváros a nyolcvanas évek eleje óta szinte
folyamatosan változik, mára a funkcióiban zavarok keletkeztek.
Az Andrássy úton nagy a kerékpárforgalom, a sétálóutcán ve-
gyes közlekedés zajlik, szükség van a közlekedési rend meg-
újítására, a kerékpáros- és az autósforgalom átterelésére a pár-
huzamos utcákba. Az NFÜ megfogalmazása szerint a fejleszté-
si elképzelések nagyobb forrásigényt támasztanak, mint a ren-
delkezésre álló keretösszeg, ezért is szorgalmazzák a magán-
tõkével és egyéb forrásokkal kiegészített, vagy visszatérítendõ

Ragyogó napsütéssel indult Békéscsabán augusz-
tus 20., bár az elõrejelzések záporokat jósoltak,

jó ideig felhõtlenül zajlottak az ünnepi programok.
A délutáni vihar egyedül a Zenit gáláját mosta el, a
zenészek örömét és az eredményhirdetést azonban
nem, a fúvósok a városháza dísztermében ünnepel-
ték a muzsikát és persze a díjazottakat. Az este gyö-
nyörû tûzijátékkal zárult, amit a háttérbõl fel-felfény-
lõ villámok, és a hangra beindult riasztók sem za-
vartak igazán.

Délelõtt sokan követték figyelemmel az országzászló felvonását,
majd az ökumenikus kenyérszentelést, amelyet Szigeti Antal ka-
tolikus plébános, Kutyej Pál evangélikus lelkész és Marti Miklós
református tiszteletes celebrált. „Áldd meg Uram az új kenyeret,
amelyet szép magyar nyelvünk életnek nevez. Lelkünknek pe-
dig adj jobbulást a te szereteted által” – hallhattuk. Az új kenye-
ret Vantara Gyula polgármester szeletelte fel, egy-egy szelet ke-
nyérrel dr. Benedek Mária jegyzõ és dr. Szvercsák Szilvia aljegy-
zõ kínálta meg a közönséget. Ezt követõen sokan az ünnepi
szentmisére igyekeztek a Belvárosi Római Katolikus Templom-
ba, mások a téren felállított jurtába néztek be, ahol Medgyesi
Pál, a Munkácsy Mihály Múzeum munkatársa adott választ a be-
térõk kérdéseire. Az érdeklõdõk a Békéscsabai Történelmi Íjász-
kör jóvoltából különleges játszóháznak lehettek tanúi, részesei

Itt van...

a rövid nyári szünet vége. Az egy lapszám kima-
radása nem jelentett persze pihenést számunkra. Szerve-
zéssel telt az elmúlt pár hét, hogy még sokszínûbb, élve-
zetesebb, hasznosabb legyen a sárga újság.

Már ebben a számban találkozhatnak olyan hasznos in-
formációkkal, amelyek a csabai élethez tartoznak: mikor
mér traffipax, milyen ügyekkel és milyen iratokkal kell fel-
keresni az okmányirodát. Megtudhatják, sõt meg is nézhe-
tik, milyen belvárost képzelnek el a város vezetõi. De már
elõre is tekintettünk: jó úton haladtunk afelé, hogy rend-
szeres beszámolók kerüljenek az újságba a békéscsabai
nõi kézilabdacsapat és a férfi labdarúgók mérkõzéseirõl.
Egy fiatal kollégánk vállalkozott arra, hogy rendszeresen ír
kritikákat a színház és a bábszínház elõadásairól. Ami pe-
dig külön öröm volt számomra: tovább fiatalodott a lapké-
szítõ csapat.

Itt van...
egyúttal az utolsó általam jegyzett Mérleg.
Szomorú persze, hogy pont akkor kell búcsúzni, amikor

valóban látványos változás érné a lapot. Megszerettem a
Csabai Mérleget, remélem, Ön is. Köszönöm a lehetõsé-
get, hiszem, hogy éltem vele. És köszönöm a lapkészítés
valamennyi folyamatában résztvevõ munkatársaimnak.

Azt a január közepi munkakezdéskor is tudtam, hogy
nem lesz hosszú a kapcsolatom a sárga újsággal. Az el-
múlt hónapokban a semmibõl elindulva sikerült összerak-
ni azt a folyóiratot, amit most is a kezében tart.

Nem kétlem, hogy a munkámat átvevõ kollégám is az
olvasók érdekeit tartja majd elsõdlegesnek a szerkesztés-
kor. Kiderül, hozzám hasonlóan képzeli mindezt, vagy más
kap hangsúlyt ezután. A lehetõség mindenesetre most ne-
ki is...

itt van...
FÁBIÁN TAMÁS



mesterségére tanítják, valamint természetszeretetre- és védelemre
nevelik az általános iskolai tanulókat. Nyemcsok Ágnes, a Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola kitûnõ tanulója például ott-
jártunk elõtt egy nappal 2,7 kilogrammos afrikai harcsát, aznap dél-
elõtt pedig pontyot és kárászt fogott.

S ami nem mellékes: a halastó pihenõpark a tanítás
kezdete után is várja a hasznos idõtöltésre vágyó kisdiá-
kokat.

D. L.2

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

� LENGYEL ISKOLA. Szep-
temberben újra indul lengyel
nyelviskola a Magyar–Lengyel
Baráti Kulturális Egyesület szék-
helyén (Szent István tér 8.). A
szeptember 7-én 15 órakor in-
duló képzésre a régi diákokat és
az új tanulókat is szeretettel vár-
ják! Érdeklõdni 06-70/556-3022
telefonszámon lehet.

� KOLOZSVÁRY ÉS TEVAN
KIÁLLÍTÁS. Szeptember 7-én a
Jankay Gyûjtemény és Kortárs
Galéria kiállítótermében nyílik
meg az a tárlat, amelyet a Ko-
lozsváry és Tevan családok ado-
mányaiból állítottak össze a szer-
vezõk. Köles István alpolgármes-
ter köszöntõje után dr. Szabó Fe-
renc történész nyitja meg az ok-
tóber 24-éig megtekinthetõ tár-
latot. Az esemény megnyitóján
közremûködik Varga Zsolt gitár-
mûvész.

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

� CHOPIN KÓRUS. Ismét
megkezdi próbáit a Magyar–Len-
gyel Baráti Kulturális Egyesület
Chopin Kórusa. Az elsõ találko-
zóra szeptember 6-án 19 órakor
az Ifjúsági Házban kerül sor. A
szervezõk minden régi és új ta-
got szeretettel várnak. További
információval a 06-70/556-3022
telefonszámon szolgálnak.

� KÉPZÉS LEENDÕ ÖN-
KÉNTESEKNEK. Az Otthon Se-
gítünk Alapítvány Békéscsabai
Szolgálata ingyenes képzést
szervez leendõ önkénteseinek.
A szolgálat kisgyermekes csa-
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
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� EGY SZÁZALÉK. A Ma-
gyar–Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület ezúton köszöni meg
segítségét minden adózó állam-
polgárnak, akik adójuk 1%-ából
a szervezetet támogatták a 2006.
évben. A felajánlásokból 174 231
Ft összeg folyt be, amelyet az új
iroda mûködésre (irodaszerek,
írószerek, tisztítószerek vásárlá-
sára), valamint rendezvényekre
fordítottak.

� PIANO KLUB. Az Egyen-
súly Szabadidõ klub PiaNo klub-
ja a Szarvasi út 32. szám alatt
várja a régi és új klubtagokat. A
klubfoglalkozások felõl érdek-
lõdni a 06-20/565-9677 számon
lehet. A PiaNo Klubban augusz-
tus 31-én Activity estet rendez-
nek, szeptember 14-én pedig
kártyavetésre várják az érdeklõ-
dõket.

� 06-80/922-008. Ajánljuk fi-
gyelmükbe a Polgármesteri Hi-
vatal ingyenesen hívható 06-80/
922-008 zöld számát! Itt minden,
Békéscsabát érintõ észrevételü-
ket jelezhetik az illetékesek felé.
Ha kátyúval találkoznak, megsé-
rült padot látnak, vagy a közte-
rületeken elhelyezett tárgyak bár-
milyen sérülésérõl tudnak, eset-
leg ha nem kapják meg a Csa-
bai Mérleg aktuális példányát,
az ingyenes telefonszámon kö-
zöljék ezt!

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Támogatott elképzelések

Július végén döntött a kormány az Új Magyarország Fejlesztési
Terv akcióterveirõl, amelyek alapján 2800 milliárd forint értékû

fejlesztés indulhat el a következõ hónapokban kiemelt projektek ré-
vén vagy pályázati úton. Ebbõl 500 milliárdot összesen 271 kiemelt
projektre fordítanak, 191 esetben hat hónapon belül megköthetõ a
szerzõdés, míg 80 esetben némi átdolgozásra van szükség ahhoz,
hogy a projektek kellõen elõkészítettek legyenek. A Békés megyét
érintõ döntésekrõl Veress József, az MSZP megyei elnöke és Var-
ga Zoltán alelnök számolt be.

Mit megtudtuk, elsõ helyen támogatja a kormány a belvízprog-
ram folytatását, ezzel Békés megye jelenleg legkritikusabb helyzet-
ben levõ 17 települése jut megfelelõ vízrendezési mûvekhez. A prog-
ram 2002-ben indult, most azok a települések kerültek be (például
Mezõberény, Békés, Dévaványa), amelyek a korábbiakban kimarad-
tak. A támogatott projektek közé került, de továbbfejlesztésre java-
solt Békéscsaba belváros rehabilitációs programja. A terv szerint az
Andrássy út végig valóban sétálóutca lesz, a párhuzamos utcákon
vezetik el a kerékpáros és az autós forgalmat, onnan lehet elérni a
parkolókat is. Az önkormányzat és a gazdasági élet szereplõinek
összefogásával megvalósuló projekt révén az Andrássy út földszin-
ti üzleteinek portáljai megújulnak; a turisták és a kereskedelmi-gaz-
dasági élet szereplõi számára vonzó sétálóutcánk lehet. A tovább-
fejlesztett tervet szeptember végéig kell ismét benyújtani, errõl vár-
hatóan november végéig születik döntés. Támogatja a kormány a
megye alsóbbrendû útjainak fejlesztését, mégpedig egy-egy sza-
kasz felújítását a következõ helyeken: Körösladány–Gyomaendrõd
összekötõ út, Okány–Vésztõ összekötõ út, Zsadány–Okány össze-
kötõ út, Kevermes–Medgyesegyháza–Orosháza összekötõ út.

A kiemelt projektek mellett több mint 2000 milliárd forint támoga-
tásra vonatkozó pályázatot írnak ki, a pályázatok a tervek szerint au-
gusztus végétõl indulnak.

M. E.

Ahol sosem ér véget a szünidõ

Diákok a halastónál. Nemcsak pecázást, természetvédelmet is tanulnak
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Kitûnõ kikapcsolódási, pihenési lehetõséget nyújt a diákok számá-
ra a nyári szünidõ idején Békéscsabán a Kastély szõlõknél lévõ

Gereblyés utcai halastó pihenõpark. Pacsika Sándor táborvezetõ el-
mondta, hogy a Dózsa József által mûködtetett, példás rendben tar-
tott napközis táborban reggel 8 órától délután 4 óráig a horgászat



Nikoletta, Dunai László és Máté
Katalin Magdolna fia Rajmund
Máté, Kovács Zoltán és Pocsaji
Dóra fia Dániel, Mihály Zoltán és
Szabó Katalin fia Zoltán Martin,
Medve Krisztián és Minárcsik Haj-
nalka leánya Cintia.

Kozma János (1958), Boros
Gergely (1952), Uhrin Mátyás
(1960, Kondoros), Tóth János Mi-
hály (1951, Mezõberény), Vira La-
jos József (1941, Kondoros), Kosz-
ta Péter (1917, Mezõberény), Lan-
tos Károlyné Tóth Eszter (1933,
Mezõberény), Földesi István (1938,
Mezõberény), Czipó Pál (1926,
Gerendás), Bihari Józsefné Bra-
un Julianna (1910, Me-
zõberény), Kopányi
Antalné Szabó Teréz
(1922, Köröstarcsa).
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VÁROSKÖZPONT-REHABILITÁCIÓS TERVEK

Mélygarázs, szökõkút,
pezsgés a belvárosban

támogatásokat is tartalmazó eszközök bevonását a finanszírozásba.
Ennek eleget tesz az az elképzelésünk, hogy a tulajdonosok bevo-
násával szeretnénk egységes arculatot, portálokat kialakítani az And-
rássy úton. Az eredeti tervekben szerepel az igényes gyalogosfelü-
letek és jól használható zöldterületek kialakítása; a város polgárai,
a kereskedelmi-gazdasági élet szereplõi és a turisták számára von-
zó belváros kialakítása. Olyan belvárost szeretnénk, ahol mindenki
jól érezheti magát, ahol zavartalanul beszélgethetnek az emberek
a vendéglátóhelyek teraszain, vagy nyugodt, biztonságos, kerékpá-
rosoktól és autósoktól mentes környezetben vásárolhatnak, nézelõd-
hetnek, pihenhetnek.

– Augusztus közepén ülésezett a városfejlesztési, környezetvédel-
mi és mezõgazdasági bizottság, amely a tervezõkkel, szakértõkkel ki-
bõvülve a belváros revitalizációját is napirendre tûzte. Dr. Ferenczi At-
tilát, a bizottság elnökét arról kérdeztük, milyen új elemekkel bõvül
a terv az átdolgozás után?

– Ebben megjelenik a történelmi városközpont megújítása, koráb-
bi funkcióinak visszaállítása. Nem is olyan régen komoly gazdasá-
gi és kulturális pezsgés volt jellemzõ a Szent István térre, ma job-
bára csak átmenõ forgalom van, illetve parkolóként mûködik a tér.
Szeretnénk új funkciókat kialakítani, rendezvényteret létrehozni, va-
lamint a magántõke és különbözõ támogatások bevonásával olyan
összehangolt fejlesztéseket generálni, amelyek újból megtöltik élet-
tel a város szívét, és kiemelik a századfordulós polgárházak, mûem-

lék jellegû épületek szépségét. A tervek szerint a gépjármûforgalmat
a Szabadság tér és a Kossuth tér közötti szakaszon aluljáró megépí-
tésével a földszint alá terelnénk, és mélygarázs is épülne. A garázs-
ból liftekkel jutnának a felszínre az autósok. A Szent István téren, a
Fiume elõtt kapna helyet egy szökõkút, és hogy a közintézmények,
gyönyörû épületek jobban érvényesüljenek, kisebb lombkoronájú
fákat ültetnénk az elöregedett, régi fák helyébe. A rendezvénytér a
Kossuth tér felõl rózsalugassal zárulna.

– Óriási változásokról van szó. Mire jutott a bizottság, és tervezik-e
a lakosság meghallgatását ebben a kérdésben?

– Rendkívül fontos a közös gondolkodás, mert olyan átalakításról
van szó, amely akár 50-100 évre meghatározza a belváros arculatát,
és megjelenítheti Békéscsaba súlyponti, meghatározó szerepét a
térségben. A bizottságban vita volt többek közt arról, hogy egy- vagy
kétszintes mélygarázs épüljön, a kétszintes kapott többséget, de
még rengeteg hatástanulmányt kell elkészíteni, hogy biztosat tud-
junk. Szükség van egy nem profitorientált városfejlesztési társaság-
ra, a tervezés idõszakában pedig a lakosság, a gazdálkodó szerve-
zetek és civil szervezetek bevonására. A pályázat sarkalatos pont-
ja a partnerség alapú tervezés – 64 000 ember közös érdekérõl van
szó. Szeretném, ha a terveket kihelyeznénk a város különbözõ pont-
jaira, és szeretnék fórumot is, ahol mindenki elmondhatná észrevé-
teleit, javaslatait.

– Hozzávetõleg mennyi a költségvetése a belváros teljes rehabili-
tációjának az Andrássy úttal és a Szent István térrel együtt?

– Az eredeti elképzelés (Andrássy út) forrásigénye bruttó 1,8 mil-
liárd forint, a Szent István tér revitalizációja 1,2 milliárd körül mozog.
A kormány egyelõre a kiemelt projekteknél sem közölte a támoga-
tás összegét, ha nyerünk, költségelemzés és tervalku során alakul-
hat ki, hogy végül mit, mennyiért, és milyen együttmûködés kereté-
ben tudunk megvalósítani.

MIKÓCZY ERIKA

MATRIKULA

Molnár Katalin és Benedek
László Balázs, Gajdács Ildikó és
Egeresi István, Szentmihályi Ma-
rianna és Aradszki Zoltán, Mazán
Edina Edit és Szalai László, Koz-
ma Zsuzsanna és Mayerhoffer Ist-
ván László, Bondár Zsuzsanna és
Miklya Tamás, Verebi Helén (Bé-
késcsaba) és Török-Nagy Imre
Mihály (Békés), Urbán Sarolta
(Békéscsaba) és Kerner Balázs
Péter (Bakonynána), Hajnal Adri-
enn és Fábián Csaba, Puskás Be-
áta (Sarkad) és Bódi Csaba (Bé-
késcsaba), Kondacs Réka (Kon-
doros) és Martincsek Miklós (Bé-
késcsaba), Szántó Szilvia Tünde
és Ollári Zsolt, Nacsa Hajnalka és
Csûrös Attila, Törõcsik Andrea

HÁZASSÁG

(Székesfehérvár) és Szabó Lász-
ló (Békéscsaba), Törzsök Ildikó
Fanni (Elek) és dr. Vándor György
(Békéscsaba), Csenkey Krisztina
Zsuzsanna (Budapest, VII. kerü-
let) és Sztankó János (Békéscsa-
ba), Matuska Edina (Békéscsa-
ba) és Cs. Nagy József (Mezõ-
berény), Gyõri Andrea (Köröstar-
csa) és Kiss Attila (Békéscsaba).

Bíró Tamás és Steigervald Ka-
talin Judit fia Bendegúz Tamás,
Holocsi Tamás és Hõgyes Katalin
fia Attila Ákos, Endrényi Zsolt és
Kontra Edina leánya Lara, Ancsin
Róbert és Mazán Mónika fia Ákos,
Gyõri Tibor és Gazsó Nikolett fia
Tibor, Budai Árpád és Petrovszki
Éva fia Bálint, Szigyártó Levente
István és Kiss Éva fia Dániel, Vaj-
da Zoltán Gergely és Garai Eme-

SZÜLETÉS

se leánya Petra Panna, Szeker-
czés István és Darabos Mária le-
ánya Bianka, Karácson Zoltán és
Kovács Zsuzsanna fia Simon, Ka-
nalas János és Rostás Nóra fia
Ronald Kristóf, Domokos László
Béla és Lázár Beatrix leánya Dóra,
Medovarszki János és Botyánsz-
ki Klára leánya Zsófia, Bujdosó
Antal Péter és Kovács Bernadett
fia Antal Károly, Domokos Tamás
és Mózes Katalin Ildikó fia Tamás,
Kiss Zoltán és Diviczki Klára fia
Zoltán, Horváth Zoltán és Ramo-
tai Brigitta fia Barnabás, Márton
Attila és Vidovenyecz Viktória fia
Zsombor, Gurbai István és Kuba
Katalin fia Szilárd, Ábrahám Ró-
bert Imre és Szász Ildikó fia Ba-
lázs, Liker Mihály Róbert és Szat-
mári Ildikó leánya Boglárka, Far-
kas Sándor és Brhlik Anita leánya
Lívia, Gress András Zoltán és Or-
lovics Anna Mónika leánya Éva

A Szent István tér látványterve. Négy kerékkel a föld alá



Idén az ünnepi rendezvény házigazdája a Békési Úti Közösségi
Házak volt, Gyucháné Veres Krisztina, a ház igazgatója szinte min-
denhol megjelent, és figyelte, hogy rendben menjenek a progra-
mok, amelyekrõl Köles István Junior, a nap „szóvivõje” tájékoztatta
a közönséget. Délután nagy melegben lépett fel a Napsugár Báb-
színház, a Márkus Színház, középkori muzsikával az Igriczek együt-
tes, majd következett volna a XXI. Zenit gálamûsora, azonban alig
szólalt meg a zene, eleredt az esõ. Könnyû nyári zápornak indult,
a közönség, a zenészek a városháza bejáratánál és az árkádok alatt
kerestek menedéket. Rövidesen kisütött a nap, letörölgették a szé-
keket, újból kihozták a hangszereket, jött az újabb zápor, aztán me-
gint kis csend és megint zápor. A Körös-parti Vasutas Fúvószene-
kar egy ideig az esõtõl védett színpadon muzsikált, ezzel próbáltak
lelket önteni az ernyõk alól vagy a kapualjból nézelõdõkbe. A szer-
vezõk végül úgy döntöttek, hogy a gála elmarad, a találkozó díjait
pedig a városháza dísztermében adják át. A Zenit zsûrijének elnö-
ke az elmúlt hét évben Stark Tibor zeneszerzõ, karmester, trombita-
mûvész volt. A tanár úr a közelmúltban örökre elment, emlékének
egyperces néma felállással adóztak a jelenlevõk. A zsûrit ezúttal Ba-
logh József klarinétmûvész, zenei múltjára való tekintettel Köles Ist-
ván alpolgármester, és a zsûri elnöke, Neumayer Károly trombitamû-
vész, karmester alkotta. A Zeniten fellépõ tíz zenekar (szlovák, ro-
mán, német fúvósok, valamint Tót-
komlós, Csorvás, Csökmõ, Csong-
rád, Gyula, Kiskunlacháza és Bé-
késcsaba zenekarai) augusztus
18–19-én a Csaba Center elõtti
fesztiválszínpadon bizonyította tu-
dását. Ahogy Köles István fogal-
mazott, városunk büszke arra,
hogy ismét ilyen színvonalas ren-
dezvénynek adhatott otthont. Neu-
mayer Károly azt is kiemelte, hogy
évrõl évre szépül Békéscsaba, és
talán soha annyian nem voltak kí-
váncsiak a Zenit produkcióira,
mint most. Számos díjat osztot-

tak ki, a kortárs zenei
repertoár díját, a Csa-
bai Szlovákok Szerve-
zete különdíját és a ki-4

(Folytatás az 1. oldalról)

Ünnep hõségben, viharban

Játszóház. Kézmûvesség a 13. századból

Dagasztás. Együtt készítik a kenyeret

ZENIT. Fújták a magukét

(bõr- és fémmegmunkálás, botvívás, íjászkodás). A jurta és a törté-
nelmi játszóház a honfoglalás kori és XIII. századi öltözet, hadászat,
kézmûvesség megjelenítésével különleges színfoltjai voltak az ün-
nepnek. Jó volt látni azt is, amikor a színpadon három hatalmas tek-
nõben kenyeret dagasztottak a gyerekek, lelkesen készítettek kis ci-
pókat és kenyérlángost. Sokak nemtetszését váltotta ki azonban az
a városháza közelében felállított fánkos bódé, amelyre hatalmas
amerikai zászlót festettek; a kirakodóvásár többi résztvevõje sátrak-
ban árulta a portékáját.

emelt nívódíjat a csabai Körös-parti Vasutas Fúvószenekar kapta,
míg a Grácia mazsorettcsoportot a látványos koreográfiáért díjazták.

Az esõ elállt, így egyre többen láthatták a novemberben 60 éves
jubileumát ünneplõ Balassi Táncegyüttes fergeteges produkcióját
a Dûvõ Zenekar kíséretében, majd a tûzijátékra várakozó népes kö-
zönség elõtt Vantara Gyula mondott ünnepi beszédet. Emlékezett
Szent Istvánra, majd beszélt Istvánnak fiához, Imre herceghez inté-
zett intelmeirõl, amelynek alaptézisei ma is érvényesek: „Õrizzétek
meg az igaz hitet, szeressétek az igazságot, gyakoroljátok a szeretet
erényeit, törekedjetek az alázatosságra. Ezekbõl meríthetünk mind-
annyian... Mert ha szeretetben, kölcsönös megbecsülésben élünk

egymás mellett, akkor több mosolygós embert fogunk látni magunk
körül és ellenállóbbá válunk az élet viharában”. A polgármester hang-
súlyozta, ma az a dolgunk, hogy városunkat továbbépítsük, olyan
városunk legyen, amely nincs eladósodva, ahol stabil a gazdasági
háttér, sokszínû a kultúra, amely élhetõ, szerethetõ, ahova szívesen

jönnek más vidékrõl és külföldrõl
is. „Mi ezzel tudunk nyomot hagy-
ni az utókornak. Kérek és várok
mindenkit, aki segíteni szeretne
nekem, nekünk ebben az építke-
zésben, aki szeretne nyomot
hagyni maga után, aki szeretne
gyerekeinek, unokáinak egy élhe-
tõbb, szebb és jobb Békéscsa-
bát örökül hagyni” – mondta Van-
tara Gyula.

Az ünnepet a Himnusz és a
látványelemekben bõvelkedõ tû-
zijáték után a Grandmother’s Jam
koncertje zárta. Mire éjfél körül
hatalmas dörgéssel, villámlással
újabb vihar érte el Csabát, talán
már mindenki hazaért.

MIKÓCZY ERIKATûzijáték. Az ünnep legjobban várt durranása
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A Bessenyei utcai sporttelepen, a korábbiaktól eltérõen nem jú-
niusban, hanem augusztus 18–19-én rendezték meg a Jaminálist.
A sporttelep egyik felén parkolót nyitottak a szervezõk, udvariasan
odairányították az utcákban parkolni készülõ autósokat. Ahogy Hir-
ka Tamás jaminai képviselõtõl megtudtuk, röviddel a Jaminális elõtt
a sporttelep bejáratánál aszfaltoztak, és jelentõs mennyiségû sze-
metet kellett összeszedni, hogy rendben várják a vendégeket.

A Jaminális elsõ napja a sportról és az emlékekrõl szólt. A sör-
sátor mellett megrendezett kiállításon képek és újságcikkek hirdet-
ték a hajdani és jelenlegi jaminai focisták eredményeit, láthattunk
tablót a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek és a maiak fotóival.
Ott volt a 30 éves jubileumát ünneplõ bajnokcsapat tablója az
1976–77-es idénybõl (õket a helyszínen is köszöntötték), és igazi
különlegességként a Bohn Sportklub amatõr labdarúgó bajnok csa-
patának tablója 1931–32-bõl. Egy mezzel és a mellette égõ mécse-
sekkel azokra emlékeztek, akik már az égi pályákon játszanak... Ze-
lenyánszky András (a Jamina regénye címû könyv szerzõje) emlék-
totót állított össze Jamina sportjáról és egy másikat Jamina város-
részrõl. Az elsõ nap estéjén megtelt a sörsátor, Vantara Gyula pol-
gármester köszöntõjét népes közönség hallgatta.

Másnap programok egész sora szórakoztatta a nagyérdemût,
volt gyermekmûsor, népzene, nóta, fellépett több együttes, láthat-
tunk tánc-, karate- és BMX-bemutatót. Volt kirakodóvásár, a legki-
sebbek pónin lovagolhattak vagy ugrálóvárazhattak, a sakk szerel-
meseit pedig Emõdi Gyula és Erdõs Viktor várta a sörsátor hûvösé-
ben. Az idõjárás tréfálkozott kicsit, a Jamina Szépe választás elõtt
a távolban villámlott, felhõk gyülekeztek, és szemerkélt az esõ, a vi-
har azonban elkerülte a rendezvényt, a többség maradt. A zsûri ki-
lenc fiatal lány közül választotta ki a legszebbet, Jamina Szépe az
a Tóth Brigitta Orsolya lett, akit röviddel azelõtt a Plázs Szépévé is
megválasztottak. Udvarhölgyei Mészáros Noémi és Tóth Boglárka
Éva. A késõ estébe húzódóan Szikora Róbertet és a Gidákat láthat-
ta a közönség.

Számosan segítették a Jaminálist felajánlásaikkal, a szervezõk
ezúton is köszönetet mondanak mindnyájuknak; íme néhányan a
hosszú névsorból: Expo Team Kft., Jamina Sportegyesület, Csaba-
ép Kft., a Viharsarok Öregfiúk SE, Colosseum Gym Edzõ-
terem, Tondach Rt., valamint a jaminai képviselõk, dr. Fá-
bián Ágnes, ifjabb Kutyej Pál és Hirka Tamás.

M. E. 5

Mozaikok
augusztus 20-a történetébõl
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Jamina szépei.
Az idõben és a programokban is lehetett gyönyörködni

Minden idõk egyik legeredményesebb öttusázója, a többszörös
világbajnok és kétszeres olimpiai bajnok Martinek János, a

többszörös világbajnok és szintén olimpiai bajnok Fábián László öt-
tusázó mellett többek közt az Európa-bajnokságot nyert vívó, Bocz-
kó Gábor és a vízilabdázó Hess Máté is tagja volt annak a labdarú-
gócsapatnak, amely a TASK Öregfiúk csapata ellen lépett pályára a
Bessenyei utcán augusztus 18-án. A két év szünet után ismét meg-
rendezett Jaminálisnak ez a rendkívül jó hangulatú mérkõzés volt
az egyik legnépszerûbb attrakciója. S hogy mi lett az eredmény? A
helyi öregfiúkkal kiegészült olimpikonok az elsõ félidõben hét gólt
lõttek, amit a második félidõben újabb hárommal toldottak meg.
Igaz, ekkor egy alkalommal már a TASK is az ellenfél hálójába ta-
lált. Mindez az elõmérkõzése volt a Jamina SE-Békési SE megyei
I. osztályú felnõtt labdarúgó-mérkõzésnek, amely a hozzáértõk sze-
rint igen színvonalasra sikerült, és a jaminaiak 5:3 arányú gyõzel-
mével végzõdött.

ASzent István királyra való emlékezés hagyománya a távoli évszá-
századokból ered; nemzeti ünneppé válásának története azon-

ban röpkébb életû. Jószerével a XIX. század végén vetõdik fel – a
franciák mintájára – a nemzeti összetartozást jelképezõ nemzeti ün-
nep választásának gondolata. 1891-ben a törvényhozók, hosszas vi-
ta után, március 15. ellenében, augusztus 20-án látták megtestesül-
ni ezt az ünnepet.

Kezdetben Szent István király napjának az ünnepi szentmisék
és a budai várban megrendezett körmenetek voltak legjellemzõbb
történései. 1926-tól Budapesten ún. Szent István hetet szerveznek.
1927-ben „az ünnepi látványosság legnagyobbika” a tûzijáték volt,
amelyen a „Szent-Gellért hegyrõl” kilõtt rakéták színes égi fényeit
nézelõdõk százezrei csodálták a hidakról, a rakpartról és a Dunán
ringó hajókról.

A budai várban már a reggeli órákban gyülekeztek a körmenetre
az ország minden részébõl zarándokló résztvevõk. 8 óra 30 perc-
kor Horthy Miklós is megjelent a rendezvényen, aki elé – a korabe-
li Békésmegyei Hírlap szerint –: a vármegyék képviselõi, a faluszö-
vetség vezetésével, hódoló menetben vonultak, és kalászból font
koszorút ajánlottak fel a kormányzónak.

Augusztus 20. kedvelt programja volt a Szent István napi vásár.
Sok embert vonzott Budapestre a pesti kereskedõk által hirdetett
vásárlási kedvezmény. Ezeket a „csábító” reklámokat nem nézték jó
szemmel a vidéki kereskedõk, mert miként a Békésmegyei Hírlap
1928. augusztus 18-i száma írja: „a Szent István hét erõs kárt okoz
a vidéki kereskedõknek”, mert a pestiek olcsóbban kínálják áruikat,

és a vasutak, a hajózási vállalatok 50 százalékos utazási kedvez-
ménnyel „csábítják” a fõvárosba a vidéki vásárlókat.

Az augusztusi 20-i megemlékezések új fejezetét jelentették a Rá-
kosi rendszer évei. Tiltólistára került a körmenet, és megváltozott az
ünnep elnevezése is. Szent István nap helyett új kenyér-, majd az
alkotmány ünnepe lett a hivatalos név. A helyi hagyományok még
tovább éltek, és tették hangulatossá az ünnepet. Békéscsabán pél-
dául a Viharsarok címû lap szerint a következõ program volt 1948-
ban: augusztus 19-én este az ünneplõ közönség a felvonulást kö-
vetõen a strandra ment, ahol megnézhette a vízipóló csapat, majd
az ökölvívók bemutatóját. Az ünnep elõestéjén a kistemplom tor-
nyából gyönyörû Rákóczi és kuruc nóták dallama csendült a táro-
gatón, és miként írták: köszöntötték a dolgozó népet.

A Kádár rendszerben augusztus 20. jószerével a munkás-paraszt
szövetség szilárdságát volt hivatva igazolni. A hagyományos prog-
ramok egy része, mint például a vízi-, légi parádék, tisztavatás, né-
pi hagyományokat bemutató kiállítások részei voltak az ünnepek,
míg mások, mint például a körmenet tiltólistán maradt 1989-ig.

A rendszerváltás után, 1991-ben – miként száz évvel ezelõtt – au-
gusztus 20-át választották hivatalos állami ünnepnek. Ebben az év-
ben különös emelkedettséget adott az emlékezésnek, hogy azon
részt vett II. János Pál pápa, aki a Hõsök terén tartott szentmiséjén
meleg szavakkal szólt nemzetünkhöz. Idézzünk fel abból egy rövid
részletet, amely ma is idõszerû intelem: „... az országot most nem
fenyegetik ellenségek. Ez egyedülálló lehetõséget nyújt az õsöktõl
épített ház megerõsítésére. Ennek a vállalkozásnak a sikeréhez
azonban az szükséges, hogy a benne lakók féken tudják tartani
egyéni jólétük önzõ és gátlástalan hajszolását, és ellen tudjanak áll-
ni az ellenségeskedés kísértésének, amely újra meg újra egymás el-
leni küzdelemre uszítja az állampolgárokat, a társadalmi rétegeket
és osztályokat.”

SZEMENYEI SÁNDOR

Olimpikonok a Jaminálison



Székesfehérvár és Budapest mellett Békés megyében indul el szep-
tembertõl az a hazánkban páratlan képzés, melyben könnyûze-

nére oktatják a jelentkezõket. A középfokú képzés Szeghalmon, Bé-
késcsabán és Mezõkovácsházán indul – tájékoztatta lapunkat He-
vesi Imre zenész, az iskola egyik oktatója. A rendszer gyakorlatilag

egy könnyûzenei konzervatóriumot alkot. 
A szervezõk elképzelései szerint a jelentkezõk például

olyan jazz-standardeket tanulnak majd, amelyek ismere-
te nélkülözhetetlen mondjuk egy óceánjáró nemzetközi

együttesébe szerzõdni kívánó zenésznek. A nemzetközileg elfoga-
dott középfokú könnyûzenei végzettségrõl diplomát adó oktatás elõ-
adói szerint könnyûzenét játszani szakmát jelent, amelyet meg is le-
het tanítani a gyermekeknek. 

Az érdeklõdõk egyébként a gitár, basszusgitár, dob, billentyûs
hangszerek egyikén próbálkozhatnak, illetve tanulhatnak énekelni is. 

Az oktatók között több neves zenészt is találhatunk. Ilyen példá-
ul Kincses István, akinek egy tanítványát felvették a világ egyik leg-
jobb jazz akadémiájára, és aki gitározni oktat majd. 

A szeptember 10-én induló oktatás elsõsorban 15–22 év közötti-
eknek szól, számukra egy félév 7000 forintba kerül. Az idõsebbek
tandíja 20 ezer forint lesz. 

Hevesi Imre végül azt is hozzá tette még, hogy a képzésben való
részvétel nem igényel elõzetes zenei ismereteket.6

Pár nap múlva becsengetnek, Békéscsabán rövide-
sen több mint tizentkétezer diák ül be az iskolapa-

dokba. A nyári szünidõ alatt szépültek az oktatási in-
tézmények, a Közép-békési Térségi Integrált Szakkép-
zõ Központban pedig idén indul be a gyakorlati kép-
zés. A 2007/2008-as tanév kezdetén Köles István alpol-
gármestert és Hrabovszki Mihályt, az oktatási, közmû-
velõdési és sportosztály vezetõjét kérdeztük a nyárról
és az elõttünk álló tanévrõl.

– Milyen felújítások történtek a nyáron Békéscsaba oktatási intéz-
ményeiben?

H. M.: – A legnagyobb volumenû bõvítés a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban történt. A Ruhaipari
épületének kivonása miatt az intézmény központi épületében tanter-
meket, gyakorlati mûhelyeket alakítottunk ki. A TISZK épületének
mûszaki átadása a napokban történik meg, és természetesen a töb-
bi intézményben is elvégezték az ilyenkor szokásos nyári, karban-
tartási munkákat (ezek az évnyitóig, illetve néhány helyen szeptem-
ber 30-ig fejezõdnek be). A Gépészetiben például tetõt javítottak,
járdákat, udvari burkolatot aszfaltozták, a Rózsában a kollégium zu-
hanyzóját és az ebédlõ homlokzatát tették rendbe, a Belvárosiban
és a Vásárhelyiben a kazántelep karbantartására került sor. A Kós,
Trefort, Zwack középiskolák integrációjával létrejött Békéscsabai
Központi Szakképzõ és Kollégium intézményeiben a tornaterem fel-
újítását, udvari térburkolat építését, a tantermek parkettáinak felújí-
tását és a padlóburkolat átépítését végeztük el, a Keményben bur-
kolatcsere történt. A Szigligeti Utcai Óvodában az uszoda faburko-
latát és a homlokzatot, a 2-es iskolában a tornaterem mennyezetét
és a vizesblokkot, az Arany János kollégiumban, a Mackó-Kuckó és
a Kertvárosi Óvodában szintén a vizesblokkot kellett felújítani. A Szent
László utcában az óvoda nyílászáróinak cseréjére, a Kölcsey Utcai
Óvodában a kerítés javítására került sor.

– Az önkormányzati és nem önkormányzati intézményekben hány
óvodás, iskolás és hány pedagógus kezdi meg ezt az évet?

H. M.: – Az óvodákban az induló gyermeklétszám összesen 1805
fõ, az általános iskolákban 4405, a középiskolákban mintegy 7400,
a nem önkormányzati intézményekben összesen 550 diáknak csen-
getnek be szeptemberben. A pedagógusok óraszáma szeptember
1-jétõl egységesen heti 22 órára növekszik, ez közel harminc állás-
hely megszûnését jelenti. A teljes munkaidõben, a részmunkaidõben
foglalkoztatottakat és az óraadókat beleértve most összesen 1330
pedagógus kezdi meg a tanévet Békéscsabán.

– Megfelelõ technikai és személyi feltételek mellett indulhat a
2007/2008-as tanév? Lesz-e elegendõ forrás mindenre?

K. I.: – Az intézmények a februári közgyûlésen elfogadott keret-
bõl gazdálkodhatnak, elegendõ forrással rendelkeznek a folyamatos
mûködéshez. A személyi feltételek a létszám és a szakképzettség
tekintetében is biztosítottak. Az év közben történõ változásokat ke-
zelni tudjuk, például indokolt esetben hibaelhárításra vagy létszám-
változáshoz kapcsolódóan többletforrást tudunk biztosítani. Váro-
sunkban az intézmények gazdálkodása kiszámítható, rendezett sza-
bályok szerint történik. A költségvetési szigorítások nálunk is érezte-
tik hatásukat, de semmiképpen nem szeretnénk, ha ez az oktatás,
a tanulás rovására menne. Nem lehet, hogy a jövõ nemzedék lás-

Indul a tanév. Nagy dobás a Központi Szakképzõ Iskola és Kollégium

sa kárát annak az ésszerûtlen forrásszûkítésnek, ami ma Magyar-
országon jellemzõ.

– Milyen újdonságokkal számolhatunk Békéscsabán ebben a tan-
évben?

K. I.: – Megkezdi mûködését a Békéscsabai Központi Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium, amely három szakképzõ intézmény integrá-
ciójával jött létre. A múlt évben még önálló kollégiumok egy-egy kö-
zépiskolával integrálva mûködnek tovább. Használatba veszik a di-
ákok a Szent-Györgyi szakközépiskola új gyakorlati mûhelyét, amit
a régi kazánházból alakítottunk ki a mûvészeti képzés számára, és
a TISZK-ben is elindul a gyakorlati képzés.

– A tanévkezdés jelentõs anyagi terhet jelent a szülõknek. Hogyan
tud segíteni az önkormányzat a rászorulóknak?

K. I.: – Tankönyvtámogatásra az intézményeknél rendelkezésre
állnak a központilag biztosított források, a költségvetési törvény sze-
rint ez 10 000 forint/fõ, amelyet különbözõ jogcímen a legrászorul-
tabbak kaphatnak meg. A döntés az intézményvezetõk hatásköre a
törvényben rögzített jogosultságok alapján. Amennyiben a tanuló-
létszám, illetve a támogatásra jogosultak számának növekedése in-
dokolja, az önkormányzat pótlólag többletforrást biztosít az intézmé-
nyek részére. Az általános tankönyv-támogatási hozzájárulást diá-
konként 1000 forint. Ne feledkezzünk meg azokról a támogatások-
ról sem, amelyeket az önkormányzat közvetlenül biztosít a rászoru-
lóknak: egyszeri gyermekvédelmi támogatás, rendszeres és rend-
kívüli támogatás; étkezési térítési díj kedvezmény.

– Alpolgármester Úr! Mit üzen a tanévet kezdõ diákoknak, peda-
gógusoknak?

K. I.: – A fõ üzenetem: szegények vagyunk, de ez nem ok arra,
hogy ostobák legyünk. Mindenkit arra kérek, hogy a nehézségek el-
lenére is tegyen meg mindent a maga helyén. Mint tudjuk a források
szûkülnek, a pedagógusoknak egyre nehezebb körülmények között
kell egyre nagyobb teljesítményt nyújtaniuk. A diákoknak a boldogu-
lás egyedüli útja a tudás megszerzése. Jó lenne már visszaállítani a
munka becsületét, nagy szükség van jól képzett szakmunkásokra,
Békéscsabán pedig adottak a feltételek a piacképes szakmák elsa-
játításához. Olyan tudás megszerzésére kell törekednünk, amelyért
egy munkáltató fizet, amellyel boldogulni tudunk az életben.

M. E.

Becsengetés

EGYEDÜLÁLLÓ

Könnyûzenei képzés Csabán



06-80/922-008

Ajánljuk figyelmükbe a Polgármesteri Hivatal ingyenesen hív-
ható 06-80/922-008 zöld számát! Itt minden, Békéscsabát
érintõ észrevételüket jelezhetik az illetékesek felé. Ha kátyú-
val találkoznak, megsérült padot látnak, vagy a közterülete-
ken elhelyezett tárgyak bármilyen sérülésérõl tudnak, esetleg
ha nem kapják meg a Csabai Mérleg aktuális pél-
dányát, az ingyenes telefonszámon közöljék ezt!

Úgy néz ki, a (215 millió forintos)
rekonstrukció befejezõdött; a munká-
sok elvonultak. Bár mintha elfelejtet-
ték volna a játékpark melletti és a pa-
vilon mögötti területet rendbe tenni!

Apró kövek, kavicsok vastagon fedik be a pavilon elõtti teret és
néhány ligeti sétányt. Sajnos a kolera domb körüliekre már nem ju-
tott. Mint ahogy a ligeten átvezetõ, széttöredezett – 40 éve aszfal-
tozott – fõutat is csak a pavilonig javították ki. Az attól pár méterre
lévõ járda teljes szélességben, három méternyi területen tönkrement
– mintha ez már nem is lenne a védetté nyilvánított liget része.

A VI. kerület, Varságh és környezõ utcák lakói és az erre járók,
naponta igen sokan, kerékpáron közlekedve e helyen balesetveszé-
lyesen tudnak átjutni. Az óvatosak inkább leszállva, gyalogosan men-
nek át a kátyús részen.

A liget aszfaltozott útjai felújításra szorulnak, a megszépült liget-
hez méltóan.

G. B.
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Sokáig forrongtak a kedélyek az idei felsõoktatási fel-
vételi ponthatárok kihirdetése után. Az egységes

ponthatárok ugyanis kedvezõtlenebb helyzetbe sodor-
ták a vidéki egyetemeket és fõiskolákat. Az új felvételi
pontrendszerrel a minisztérium célja a felsõoktatás ra-
cionalizálása, az úgymond feleslegesen kiosztott diplo-
mák visszaszorítása. Nem mellékesen igazodni szeret-
nének a fogyatkozó hallgatói létszámhoz is. Augusztus
13-ig, a pótfelvételik határidejéig a vidéki intézmények
egy utolsó esélyt kaptak, hogy a feltöltsék a túl magas
ponthatárok miatt kongó elõadótermeiket. Puskás Já-
nossal, a Tessedik Sámuel Fõiskola rektorával beszél-
gettünk egyebek mellett a békéscsabai fõiskola jelen-
legi helyzetérõl, jövõjérõl.

kat – a hallgatók 70-80 százaléka innen származik. Puskás János
azonban megjegyzi, hogy a ponthúzás után kapacitásaiknak csak
nagyon kis hányadát tudják feltölteni. A legkedvezõbb helyzetben
a békéscsabai kar van, mivel itt a lehetséges létszám 48%-át tud-
ták felvenni – de még így is kevés gólya kezdi meg a következõ ta-
névet. Sajnálattal jegyzi meg, hogy mintegy kétezren jelentkeztek a
csabai karra, de sajnos a magas ponthatárok miatt csak 380 hall-
gatót tudtak felvenni, illetve további 140-et a pótfelvételin.

A rektor több szempontból is érthetetlennek és átgondolatlannak
nevezi az új rendszert. Érvként említ több olyan kiemelkedõ nagy-
ságrendû beruházást, amelyekért az állam vállalt garanciát. Példá-
ul a közel egymilliárd forintból felépített nagyelõadót és könyvtárat,
továbbá a jelenleg is folyó kollégiumi felújítási és bõvítési munkála-
tokat. „Ezek mellett több más fejlesztéssel együtt sikerült elérni, hogy
a TSF (infrastruktúráját tekintve is) az élvonalhoz tartozzon” – mond-
ja Puskás János. Majd hozzáteszi: az elmúlt évek tapasztalataira és
hallgatói létszámára alapozva, a minisztériummal közösen gondol-
ták úgy, hogy szükség van a fejlesztésekre. Ezért tartja átgondolat-
lannak a kormány döntését, hiszen a csökkenõ hallgatói létszám
mellett értelmüket veszítik a több milliárdos fejlesztések.

A rektor legfõképpen azt kifogásolja, hogy a komoly változások
egyik napról a másikra történtek. Nem pedig, egy több éves átme-
net során. A jelenlegi helyzethez ugyanis nagyon rövid idõ alatt kell
megtanulni alkalmazkodnia az intézménynek. Hozzáteszi viszont,
hogy nem estek kétségbe, már vannak elképzeléseik a jövõt illetõ-
en – feltéve, hogy megmarad a jelenlegi tendencia.

Puskás János több lehetõséget is említett a továbblépésre. Ilyen
például a külföldi hallgatók Magyarországra csábítása. Így tudnák
elkerülni a csökkenõ létszámú magyar hallgatók miatt kialakult ka-
pacitásfeleslegeket. A rektor a képzés bõvítésében is lát jövõt: mes-
terképzés elindításával lehetne vonzóbbá tenni az intézményt. Az
oktatási kínálat bõvítésének másik módja az, hogy nagyobb hang-
súlyt helyeznek a felsõfokú szakképzésre. Ez utóbbi lehetõség egy
hátránnyal járna: felsõfokú szakképzésre nem lehet államilag finan-
szírozott hallgatókat felvenni. A hallgatók után járó állami támogatás
pedig, köztudottan magasabb a költségtérítésbõl befolyó összegek-
nél. A nemrég Békéscsabán átadott virtuális tanterem is vonzóbbá
teheti az intézményt: segítségével külföldi szakemberek tarthatnak
elõadást a fõiskola hallgatóinak.

A beszélgetés végén kérdésünkre Puskás János megjegyzi: egé-
szen biztos, hogy évek múlva is készíthetünk interjút a Tessedik Sá-
muel Fõiskola rektorával.

HANKÓ VIKTOR

„Aki tanulni akar,
annak legyen meg a lehetõsége

„A fõiskola képes alkalmazkodni a munkapiaci kihívásokhoz” – szö-
gezi le már a beszélgetés elején a rektor. Elég csak megnézni, hogy
az intézményben végzettek hol és milyen pozícióban helyezkedtek
el. Puskás János szerint nem az a lényeg, hogy ki kerül be a fõis-
kolára, hanem az, hogy aki elhagyja, versenyképes tudással rendel-
kezzen.

A rektor visszás dolognak tartja azt, hogyha valaki be akar kerül-
ni a felsõoktatásba, akkor annak a színötös középfokú tanulmányai
mellé még valami pluszt kell letennie az asztalra. Konkrét példaként
említi a békéscsabai Gazdasági Fõiskolai Kart, ahová gazdálkodás-
menedzsment illetve pénzügy-számvitel szakokra is 121 ponttal le-
hetett bekerülni, vagyis nem elég a színjeles középiskolai teljesít-
mény. Puskás János elmondta: ahhoz, hogy az uniós átlaghoz ké-
pest elmaradott dél-alföldi régió is fejlõdni tudjon, meg kell adni az
esélyt a fiataloknak a felsõfokú képesítés megszerzésére. Méghoz-
zá itt, helyben. Hiszen térségünkben sok a viszonylag alacsonyabb
jövedelmû család, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy gyer-
mekeik más városokban tanuljanak tovább. Az intézményvezetõ
hozzáteszi: a TSF képzése ugyanolyan, mint bármely más magyar-
országi intézményben.

A fõiskola rektora kérdésünkre azt is elmondta, honnan iskoláz-
nak be elsõsorban fiatalokat. Mint kifejtette: a TSF fõleg Békés me-
gyébõl és a hozzá tartozó 60-80 kilométeres körzetbõl fogad diáko-

Atöbb hónapos munka után megújult, megszépült a Széchenyi li-
get. Az arra járók és az oda látogatók örömmel látják az átépült

szép pavilont és díszes virágos környezetét, s az új padokat (melyek
mellett azonban még hiányoznak a tartókról a szeméttárolók).

Az újjáépült pavilon a Széchenyi liget ékessége.
Útjai, sétányai rendbetételén van még tennivaló

SZÓVÁ TESSZÜK

A megszépült liget leromlott útjai
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Vannak, akik a Q betûvel kezdik a nyelvtanulást

Nem vagyunk könnyû helyzetben akkor, ha nyelviskolát szeret-
nénk választani. Ha körülnézünk Békéscsabán, vagy valame-

lyik nagyvárosban a hirdetõtáblák tele vannak vigyorgó diákok ké-
peivel és angolos hangzású nevekkel. Tulajdonképpen „Dunát le-
het rekeszteni” a nyelvtanfolyamokkal. A legtöbb valószínûleg jó és
megfelelõ szolgáltatást nyújt. Csakhogy, ha valóban nyelvet szeret-
nénk tanulni, akkor az ebbe fektetett 50-100 ezer forintért a legjob-
bat szeretnénk kapni. De vajon mi alapján találhatjuk meg azt az
iskolát, amelyikben valóban megbízhatunk. Hagyatkozzunk a szi-
matunkra? Kutakodjunk az interneten? Kérdezzük meg a haverja-
inkat? Nézzük meg, melyik a legnépszerûbb? Nos valószínûleg a
legtöbbünk ezt tenné. Pedig az idõigényes és fáradtságos kutató-
munkát egy nagyon egyszerû módszerrel kiválthatjuk.

Van ugyanis egy szervezet, amelyik azért jött létre, hogy segít-
sen eligazodni a nyelviskolák kavalkádjában. A Nyelviskolák Szak-
mai Egyesülete – röviden NYESZE – kidolgozott egy nyelviskola-
minõsítõ rendszert, melynek megszerzésével minden intézmény-
nek lehetõsége van igazolni, hogy színvonalas szolgáltatást kapunk
pénzünkért. Azok az iskolák, melyek jelentkeznek a minõsítés meg-
szerzéséért, alapos vizsgálatnak vetik alá magukat.

A NYESZE megvizsgál mindent, ami nekünk – nyelvtanulóknak
– fontos lehet. A tantermektõl a könyvtáron át az oktatók felkészült-
ségéig. Szerencsére nekik olyan lehetõségeik vannak, amik nekünk
„földi halandóknak” nem áll rendelkezésünkre. Órákat látogatnak,
és mélyen belenéznek az adott iskola kulisszái mögé. Ha pedig
mindent rendben találnak, az iskola felkerül a NYESZE által aján-
lott nyelviskolák listájára. Megkapja a Q minõsítést.

Úgy tûnik ez a nyelviskolák számára is fontos dolog, hisz ország-
szerte már 49 nyelviskola rendelkezik Q minõsítéssel, ezek közül
egy a békéscsabai székhelyû Lingva nyelvstúdió. Nekünk, nyelvta-
nulóknak, pedig szerencsére nincs más dolgunk, mint ellátogatni a

www.nyelviskola.hu oldalra, ahol megtaláljuk a minõsített
nyelviskolák listáját. És az idõt, amit ezzel spóroltunk bát-
ran fordíthatjuk nyelvtudásunk csiszolására.

–sim–

A kulisszák mögött

Matematika csapatverseny

Új intézmény Békéscsabán

Díszlet- és jelmeztervezõ asszisztensi szak indul idén a Jókai Szín-
ház keretein és épületén belül mûködõ Színitanházban. Az

egyelõre 2 éves, érettségi utáni szakképzés neves hazai és külföl-
di szakemberek bevonásával zajlik, díszlet- vagy jelmezkivitelezõ,
jelmeztár-vezetõ, színházi kelléktervezõ és kivitelezõ, színházi fej-
dísz- és kalaptervezõ és kivitelezõ valamint arc- és testplasztika ter-
vezõ és kivitelezõ szakirányokon.

A képzés részeként a tanulók már a kezdetektõl részt vehetnek
a Jókai Színház produkcióiban. Az IBSEN Palota-beruházás elké-
szültével pedig Európa egyik legszínvonalasabb színészi és színhá-
zi háttérszakmai iskoláját ígérik tanulóiknak és a városnak.

„Az összedolgozás képessége
az egyik legnagyobb érték az életben.”

Idén a fõváros és nyolc megye, köztük Békés megye területén ke-
rül megrendezésre a Bolyai Matematika Csapatverseny, amelyen
azonos iskolába járó 3–8. osztályos tanulók évfolyamonként szer-
vezõdõ 4 fõs csapatai vehetnek részt (egy iskola akárhány csapa-
tot indíthat). A verseny elsõ, megyei/körzeti írásbeli fordulójában a
négy diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapa-
tok az országos döntõn már írásbeli és szóbeli feladatokat is kap-
nak. Tavaly összesen 6100 diák vett részt a megmérettetésen.

Az elsõ forduló idõpontja: 2007. október 26. (péntek), 14 óra 30
perc. Nevezni 2007. szeptember 25-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu
oldalon, illetve a saját matematika tanárnál. (A csapatokat szülõk is
benevezhetik.)

Bõvebb információ a fenti honlapon és az iskolákban kapható.
Békés megyében a verseny területi szervezõje Marczis Györgyné,
a gyulai 5. számú Általános és Sportiskola tanára.
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Nem kell minden városnak fõiskola. De még fõiskolai kar sem. A
Tessedik Sámuel Fõiskola Gazdasági Karának – a jelenlegi

koncepciójával – nem sok ideje van hátra. Úgy gondolom, hogy ez
egyáltalán nem baj. Szeretem Békéscsabát, mégis így gondolom.
Rögtön el is magyarázom, hogy miért.

A helyi médiumok a rosszul értelmezett lokálpatriotizmus jelsza-
vával általában kenetteljes hangnemet vesznek fel – meg egy rózsa-
szín szemüveget –, amikor a TSF-rõl van szó. A téesef jó, a téesef
kell, a téesef igen, a téesef nagyon.

Mondjuk ki azt, amit mindenki tud: a békéscsabai fõiskolai kar
nem arról híres, hogy végzett diákjait az ország legjobb gazdasági
szakembereiként tartják számon. Ne bonyolódjunk bele abba, hogy
miért nem meg abba sem, hogy mi a különbség aközött, hogy az
egyik intézményben megírnak egy népszerû tankönyvet, a másik-
ban meg csak tanítanak belõle. A tény, az tény marad: a mi fõisko-
lánknak csak a kerítése van kolbászból.

A felvételi új rendszere pedig nem arról híres, hogy a népszerût-
len kis vidéki fõiskoláknak kedvezne. Én azt mondom: ne is kedvez-
zen nekik. Még akkor sem, ha az egyik ilyen fõiskola történetesen a
mi városunkban van. Azzal, hogy a rendszerben keressük a hibát,
nem jutunk elõbbre.

Lehet persze hasábokon keresztül mélypszichológiai balladákban
gyászolni a TSF-et, de talán van szerencsésebb megoldás is. Pon-
tosabban fogalmazva: van megoldás is. Váltani kell. Igen, a fõiskola
kell nekünk. Nem, munkanélküli-képzõre nincs szükségünk, hiszen
sajnos képzõhely nélkül is akadnak errefelé dolognélküliek bõven.

Képzõmûvészeti egyetem csak egyetlen van az országban, akk-
reditált színészképzés szintén. Webgrafikát és webprogramozást se-
hol nem tanítanak egyben felsõfokon, mint ahogy színházi háttér-
szakmákat sem.

Nem arra kell várni, hogy egyszer majd ott, fent megoldja valaki
a helyzetet. Oldjuk meg mi, itt „lent”. Ha már másban nem bízunk,
legalább magunkban próbáljunk meg.

BALOGH CSABA

(A szerzõ kommunikáció-amerikanisztika szakos egyetemi hallgató.)

Mintegy háromezer diák tanul majd szeptembertõl Békéscsaba
legújabb iskolájában. A Békéscsabai Központi Szakképzõ Is-

kola és Kollégium persze csak jelen formájában új intézmény. Az au-
gusztus 1-jével megalapított oktatási intézmény a Kós Károly Szak-
képzõ Iskola, a Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
képzõ Iskola, valamint a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szak-
képzõ Iskola és Kollégium általános jogutódja.

Békéscsaba Önkormányzata a szakképzés minõségének és ha-
tékonyságának javítása érdekében döntött még az év elején az in-
tézményi integrációkról. Az egyesített intézményben elektronika,
elektrotechnika, gépipari, kereskedelem, vendéglátás, idegenforga-
lom, faipari, építõipari, szolgáltatóipari szakmacsoportokban folyik
szakképzés szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképzés, tech-
nikusképzés és felsõfokú szakképzés szinteken. A mostani változás
egyébként az integráció elsõ lépcsõje. Jövõ év augusztusától az in-
tézményhez csatlakozik a Gépészeti és Informatikai Szakközépis-
kola és Kollégium, valamint a Kemény Gábor Mûszaki és Logiszti-
kai Szakközépiskola is. A Közép-békési Térségi Integrált Szakkép-
zõ Központ Központi Intézménye és Központi Képzõhelye, mely je-
lenleg önállóan mûködik, ugyancsak része lesz az így kialakuló
komplexumnak. A 2008-as bõvítéssel jön létre az az új típusú kép-
zõ- és szolgáltató forma, mely a helyi oktatási vezetõk szerint a je-
len kor kihívásaira választ adó szakképzési rendszer kialakítását
eredményezi.

A Békéscsabai Központi Szakképzõ Iskola és Kollégium lapunk
következõ számában terveztük bemutatni az igazgató, Marton Jó-
zsef segítségével.
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KÜLÖNVÉLEMÉNY

a békéscsabai felsõoktatásról

(X)



Már megvásárolhatók a békéscsabai nõi kézilabdacsapat és a fér-
fi labdarúgócsapat hazai mérkõzéseire szóló bérletek. Az NB

I-ben szereplõ Békéscsabai Elõre NKSE és a harmadosztályban ját-
szó Békéscsaba 1912 Elõre SE találkozóira a Hetes Kft. Munkácsy
utcai üzletében válthatják meg bérleteiket a szurkolók. A bérletek
egyébként nem drágultak: a legmagasabb osztályú nõi
kézilabda-bajnokság, valamint az NB III-as labdarúgó-
bajnokság teljes idényének hazai találkozóira a tavalyi
bajnoki szezonban érvényes árért lehet bejutni. 9

A játék szeretete a lényeg a békéscsabai „játékosgyárban”

Az U17-es csapat. Megnyerték a másodosztályú bajnokságot

A csabai polócsapat. Nagyon tudnak küzdeni

Egy régóta dédelgetett álmot valósítanak meg Békés-
csabán: szeptembertõl labdarúgó akadémia indul,

kifejezetten fiataloknak. Az akadémia célja, hogy jól fel-
készített, jól képzett futballistákat biztosítsanak a me-
gyei kluboknak. A két ötletgazda Szokolay Sándor, a
Békéscsabai Utánpótlás-nevelõ FC (UFC) ügyvezetõ el-
nöke, valamint Fodor Sándor az UFC szakmai igazga-
tója tájékoztatta lapunkat.

Ötcsapatos vízilabda utánpótlástornát rendeztek augusztus köze-
pén Békéscsabán Csabaagro-kupa néven. A nemzetközi tornán a
vendéglátókon kívül két romániai csapat, a Nagyvárad és az Arad,
valamint a Tatabánya és a kiváló utánpótlás-nevelõ klub hírében álló
Szentes vett részt. A csabai fiatalok jobb gólaránnyal itthon tartották
a serleget. A viadal után Szilágyi József edzõ elégedetten nyilatko-
zott tanítványairól, kiemelve csapata küzdeni tudását.

A békéscsabaiak eredményei:
TVSK Békéscsaba–Astra Arad 16-5 (6-1, 2-1, 4-1, 4-2). TVSK Bé-

késcsaba–Tatabánya 16-9 (4-2, 6-1, 2-, 4-3). TVSK Békéscsaba–Szen-
tes 8-8 (2-2, 1-3, 2-0, 3-3). TVSK Békéscsaba–Nagyvárad 18-8 (5-0,
5-2, 3-3, 5-3).

A végeredmény: 1. TVSK Békéscsaba 7 pont (58-30 gólarány), 2.
Szentes 7 pont (52-28 gólarány), 3. Tatabánya 4 pont, 4. Nagyvá-
rad 2 pont, 5. Arad 0 pont. A torna legeredményesebb játékosa 16
góllal Nagy Sándor lett. A góllövõlista második helyezettje (holtver-
senyben egy tatabányai fiatallal) szintén békéscsabai: Mucsi Zsolt
12 találattal.

A TVSK Békéscsaba az alábbi összeállításban szerepelt a viada-
lon: Várhegyi-Kiss, Mucsi, Palkó, Szilágyi, Nagy, Szeberényi, Túri,
Szombathelyi, Dobra, Stefanik, Popovics, Csiernyik, Vincze, Pásztor.
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A napi két edzés nyáron könnyen megvalósítható, de szerencsé-
re már tanév közben is megoldható. Sikerült megállapodni a közép-
iskolákkal és ennek megfelelõen állítják össze a fiatalok órarendjét.
A távlati tervek között pedig az szerepel, hogy egy kifejezetten lab-
darúgó osztályt indítsanak valamelyik gimnáziumban, vagy szakkö-
zépiskolában.

Az akadémia vonzáskörét a késõbbiekben szeretnék kiterjeszte-
ni az egész megyére is. Vagyis a tehetséges gyerekeket szeretnék
a megyeszékhelyre hozni és itt képezni õket. Így egy-két éven belül
akár egy „játékosgyár” is létrejöhet Békéscsabán: évfolyamonként
16-20 játékos végezhetne az akadémián.

A cél az, hogy a legjobbaknak játéklehetõséget biztosítsanak a
békéscsabai nagy csapatban – így akár az NB I-be is felkerülhet-
nek a játékosok. Reményeik szerint a csabai elsõ csapat 80 száza-
lékát az akadémiáról kikerült futballisták alkotnák.

Azonban sajnos fennáll a veszélye annak, hogy egy akadémián
nevelkedett fiatal nem Békéscsabán és nem is a megyében próbál
megállapodni, nem sikerül itt tartani. Ennek jelei már korábban meg-
mutatkoztak. A többi között a Budapest Honvéd illetve Szombathely
futballklubjai tulajdonképpen az egész ország területérõl összegyûj-
tik a gyermekeket. Szegedrõl például 9 játékost igazoltak a Dunán-
túlra.

Újdonság, hogy az akadémiával egy idõben Interliga bajnoksá-
got is indítanak; méghozzá a négy legkisebb korosztálynak. A baj-
nokságot és a hozzá szükséges infrastruktúra kialakítását pályáza-
ti forrásokból tudják megvalósítani – egészen pontosan 26 millióból.
Az Interligában 64 csapat vesz részt: 8 magyar és 8 román, össze-
sen 640 játékossal.

A bajnokság a kupákhoz hasonló rendszerben zajlik majd. Az
ötös szám bûvöletében: 5 forduló lesz õsszel, míg 5 tavasszal – 5
hétvégén és 5 helyszínen.

A szakemberek végül hozzáteszik: „ebben a korosztályban nem
az eredmény a fontos. A játéklehetõség és a játék megszerettetése
a lényeg.”

HÁVÉ

Vízilabda utánpótlás siker

Új bérletek

Körülbelül két éve jelezték a városvezetés felé, hogy szükség lenne
egy futball akadémia létrehozására. Az igény egyébként országos
szinten is megmutatkozott; ezt mutatja, hogy már 5-6 ilyen akadé-
mia is alakult. Békéscsabán is volt korábban hasonló törekvés: kö-
zel 20 éve a Madách utcai iskolában már létrehoztak labdarúgó osz-
tályokat 5–8. osztályosoknak. Az UEFA elõírásai szerint azonban
nem ennek a korosztálynak kell sokat edzenie, hanem a középisko-
lásoknak.

Békéscsabán nemrég 45 nagyon tehetséges fiatalt választottak
ki, akiket két csoportra osztottak.

A felsõ ifiknek kedden és csütörtökön tudnak napi kétszeri edzés
lehetõséget biztosítani, míg a fiatalabbaknak szerdán. A hét többi
napján pedig, egy-egy alkalommal edzenek. Ez a megfelelõ terhe-
lés ahhoz, hogy kellõképpen felkészítsék õket a felnõtt focira.
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„Kerüljön a legjobbak közé!”
Ha szereti a kihívásokat

és szeretne egy jó csapat tagja lenni,

jelentkezzen szerzõdéses katonai szolgálatra.
2007. január 1-jén megalakult 4. Toborzó És Érdekvédelmi Iroda
Békéscsaba. Feladatai közé tartozik a szerzõdéses legénységi

állomány toborzása a Magyar Honvédség feltöltetlen
beosztási helyeire, és a megyében élõ nyugállományú
katonák és azok hozzátartozóinak teljes körû érdekvé-
delme.
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Színpadon a La Bomba. Takács Péter ragaszkodott a helyi fellépõkhöz

Jókedv a Szigligeti utcában. A játszóterekkel a sikert is adoptálták

Jubileumi ünnep a LencsésinBékéscsabaiak
a kitüntetettek között

Játszótéri vigasságok

Immár tizenötödik alkalommal szervezte meg a Takács Péter által
vezetett Lencsési Közösségi Ház a lakótelep „elõ-augusztus 20-i”
ünnepségét augusztus 18-án.

A rendezvény hagyományosan a Csorvási Majorette Csoport és
Fúvószenekar felvonulásával indult 16 órakor a Lencsési úton. A Fé-
ja Géza téren felállított színpadon fellépett a Balassi Táncegyüttes,
a FitDance Centerbõl Kerekes Judit és tanítványai, Beraczka István
és Zsizsi, Hevesi Imre és a La Bomba, valamint a Mister együttes.
A sztárvendég Badár Sándor, az ismert színész-humorista volt. A leg-
nagyobb tömeg a 22 órakor kezdõdõ rendkívül látványos, zenére
komponált tûzijátékra gyûlt össze.

Ezt megelõzõen – a rendezvény 15 éves történetében elsõ alka-
lommal – ünnepi köszöntõ hangzott el, dr. Ferenczi Attila önkor-
mányzati képviselõ, a lakóterületi részönkormányzat vezetõjének a
részérõl.

Beszédében kiemelte Szent István történelmi jelentõségét, kife-
jezte meggyõzõdését, hogy a manapság tapasztalható negatív ten-
denciák ellenére a következõ 1000 évben is meg fogunk maradni
erõs nemzetként Európában és a Kárpát-medencében. Beszédét a
következõ szavakkal fejezte be: „...ünnepségünk valamennyi részt-
vevõjének kívánom, hogy a következõ 15 évben is jó egészségben,
jó hangulatban, egy szépülõ Lencsési, egy dinamikusan fejlõdõ vá-
ros, egy gyarapodó magyar nemzet és ország polgáraiként ünne-
peljünk együtt itt, a Féja Géza téren.”

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából Hiller
István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági

Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át Benkóné Dudás Piroskának,
a békéscsabai Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
képzõ Iskola igazgatójának.

Az oktatási és kulturális miniszter Wlassics Gyula-díjat adományo-
zott azoknak a közmûvelõdésben dolgozó szakembereknek, akik az
iskolán kívüli mûvelõdésben elméleti tevékenységükkel, új módsze-
rek kidolgozásával szolgálták a korszerû mûvelõdést és a mûvészi
ízlés fejlesztését: más Békés megyei kitüntetett mellett Takács Pé-
ternek, a Lencsési Közösségi Ház intézményvezetõjének.

Hiller István miniszter Móra Ferenc-díjat adományozott azoknak a
muzeológusoknak, akik jelentõs teljesítményükkel szakterületük fej-
lõdését és elõrehaladását szolgálták: így többek között Banner Zol-
tánnak, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nyugalmazott mû-
vészettörténészének.

(A kitüntetetteket lapunk következõ számában terveztük bemutatni.)

ASzigligeti utcai játszótéren az „Unokáink is használni fogják” –
játszótér örökbefogadói program keretében a Táliber Alapítvány

a nyári szünet utolsó napjaiban várta programmal a gyerekeket, akik
Pintér Viki vezetésével népi játékokat tanulhattak és játszhattak.

A játék mellett a szemétszedés, takarítás is fontos szerepet ka-
pott. Augusztus 22-én a szervezõknek a Bereczki család (Bereczki-
né Fábián Ildikó, Bálint, Bea, Barna és Bogi), valamint Fettik Norbi,
Kmecz Zsolt és Závada Viki segített a hetek alatt összegyûlt, esõ áz-
tatta szemét eltakarításában.

Az örökbefogadók tervei szerint lapzártánk után, augusztus 29-
én óriás sakk és kézmûves foglalkozások várták a gyermekeket és
szüleiket. A játszótér-örökbefogadók augusztus 30-án tartják a nyári
szünet utáni elsõ megbeszélésüket a Városházán.
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Jelenleg Hódmezõvásárhely helyõrségében jelentõs számú
szerzõdéses legénységi beosztás vár feltöltésre.

Feltételek: 18–47 év közötti életkor, állandó belföldi lakóhely vagy
tartózkodási hely, kizárólagos magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, minimum 8 általános iskolai végzettség (középiskolai
elõny).

Jelentkezni lehet: Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Had-
kiegészítõ Parancsnokság 4. Toborzó És Érdekvédelmi Iroda (Bé-
késcsaba, Andrássy út 67–69., telefon: 66/547-190).

Ügyfélfogadás: hétfõtõl csütörtökig 8–15,
pénteken 8–12 óráig.

Az Elõzetes keretében adták át a lakóterületi részönkormányzat
által meghirdetett A Lencsési legvirágosabb kertje és balkonja címû
pályázat díjait. Az utóbbi kategóriában elsõ helyezést ért el Csizma-
dia Lászlóné, másodikat Marik Gabriella, harmadikat Vajda Zoltánné.

A legvirágosabb kert eredményei: elsõ díjazott Podaniné Magát
Katalin, második Széchenyi Józsefné, megosztott harmadik helye-
zést ért el Lagzi Mihály és Mónus Pál, valamint különdíjban része-
sült Földes Erzsébet.

A kellemes idõben lezajlott családias jellegû rendezvényen sokan
vettek részt a lakótelep lakói közül, de jöttek érdeklõdõk a város szin-
te minden részébõl.
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bevinni. Az útlevelet a közpon-
ti hivatal küldi meg címünkre.

� Vezetõi engedély

Az okmányirodán jelentkezhe-
tünk, ha sikerültek a szükséges

vizsgák, és elsõ alkalommal jutunk jogosítványhoz. Ide tartozik a veze-
tõi engedélyek cseréje, itt kell intézkedni új kategória megszerzésekor,
és persze ha lejárt, elveszett a jogosítvány vagy ellopták. Itt adják ki az
ideiglenes és a nemzetközi vezetõi engedélyt is. Fõ szabály szerint a
csere, az elsõ jogosítvány és az új kategória illetéke 4000 forint az ideig-
lenes és a nemzetközi engedély szolgáltatási díja 1800 forint. A jogosít-
ványt a központi hivatal állítja ki, körülbelül három hét alatt érkezik meg.
Akinek van jogosítványa, de azt ki szeretné cserélni valamilyen okból,
és az okmányirodán megindította az eljárást, egy adatlapot kap. A régi
jogosítványával és ezzel a lappal megyén belül vezethet. Amikor megér-
kezett az új vezetõi engedély, az okmányiroda a régit bevonja, az új en-
gedélyek ezért zömmel az okmányirodára érkeznek.

� Ügyfélkapu

Ha szeretnénk otthonról kényelmesen, kevés utánajárással ügyeket in-
tézni akár éjszaka is, van számítógépünk és internet-kapcsolatunk, ér-
demes magunkat regisztráltatni az ügyfélkapun, így képesek leszünk a
biztonságos kapcsolattartásra az elektronikus közigazgatási szolgálta-
tást nyújtó intézményekkel. Ehhez mindössze be kell menni az okmány-
irodába, ahol érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal és egy
mûködõ e-mail címmel regisztrálva 5 évre szóló ingyenes hozzáférést ka-
punk az ügyfélkapuhoz. Az okmányirodán kapott, egyszer használatos
aktiválási kódot öt napon belül aktiválni kell a www.magyarorszag.hu
portálon, egyébként a rendszer törli az adatokat. Az elsõ ügyfélkapu
létrehozása ingyenes, a továbbiakért 2200 forintot kell fizetni. Mit kezd-
hetünk ezzel? Számos hivatali ügyet könnyebben, gyorsabban intézhe-
tünk, legyen szó akár APEH-ügyekrõl (adóbevallás, kontrollszolgáltatások
stb.), az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósághoz tartozó ügyek-
rõl (ellátások megállapítása, folyósítása, igazolási kérelmek, nyilatkoza-
tok), bizonyos okmányirodai ügyek elõkészítésérõl, intézésérõl. Informá-
lódhatunk az elektronikus felvételirõl felsõoktatási intézményekbe, meg-
nézhetjük a TAJ-nyilvántartással kapcsolatos ügyeinket, és intézhetjük
például a jövedéki adó bevallását is.

� Vállalkozói igazolvány

Ha eldöntöttük, hogy milyen vállalkozásba fogunk, az igazolványhoz
szükséges egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ki kell
tölteni egy adatlapot (letölthetõ Békéscsaba honlapjáról), valamint szük-
séges a személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adókártya, és az egyes
tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítést igazoló okirat. A
szakmakód-számok a tevékenységi körökhöz kapcsolódóan hozzáférhe-
tõk például az APEH honlapján, a vállalkozási tanácsadó (mihez milyen
végzettség szükséges) részleteiben az okmányirodán található meg – az
iroda munkatársai segítenek. Az illeték 10 000 forint, a kérelemben fog-
laltak teljesítése esetén az igazolványt helyben kapja meg az ügyfél.

� Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Az okmányirodán történik az igazolvány kiadása, pótlása, cseréje. Az
igazolványhoz orvosi szakvélemény szükséges. Kiadása illetékmentes
– pótlás esetén 2400 forint a szolgáltatási díj összege –, az ügyfél a par-
kolási igazolványt az irodán kapja meg. Érvényességi ideje az orvos
szakvéleményétõl függõ, ha az állapot végleges, 5 évre adják ki (amely
szakvéleménnyel meghosszabbítható), ettõl eltérõ esetben, az orvosi
szakvéleményben meghatározott idõre szólhat. Jogszabály írja elõ, mi-
lyen típusú orvosi szakvélemények fogadhatók el.

� Gépjármûvel kapcsolatos ügyintézés

Valamennyi gépjármûvel kapcsolatos hivatalos „papírügyet” az okmány-
iroda intézi. Az ügyek sokrétûek, íme a lista: a jármû tulajdonosának
személyében bekövetkezett változás; új jármû elsõ forgalomba helye-
zése; külföldrõl behozott használt jármû forgalomba helyezése; üzem-
bentartói jog bejelentésének változása; ideiglenes forgalomból történõ
kivonás; végleges forgalomból történõ kivonás; ismételt forgalomba he-
lyezés ideiglenesen kivont jármû esetén; véglegesen kivont jármû ismé-
telt forgalomba helyezése; tulajdonosi adatok változása; mûszaki érvé-
nyesség változása; rendszámtábla utángyártása; regisztrációs matrica
utángyártása; forgalmi engedély cseréje, pótlása; törzskönyv cseréje,
pótlása; ideiglenes rendszámtábla és ideiglenes forgalmi engedély; jár-
mûvek származási- ellenõrzési nyilvántartásba vétele. Hogy melyik ügyet
milyen illetékkel vagy szolgáltatási díjjal tudjuk elintézni, ar-
ról tájékozódhatunk a www.bekescsaba.hu honlapon, az iro-
dában személyesen vagy az 523-868-as telefonon.

MIKÓCZY ERIKA

„Lejárt a személyim.” „Elveszett
a lakcímkártyám.” „Levizsgáz-
tam, hol csináltathatom meg éle-
tem elsõ jogosítványát?” „Elad-
tam az autóm, hogyan rendez-
zem a papírokat?” „Mi kell a vál-
lalkozói igazolványhoz?” „Hogyan intézhetem az ügyeimet az ügyfélka-
pun keresztül?” „Rémálom! Ellopták a papírjaimat, mihez kezdjek?” Ilyen
és ehhez hasonló kérdések, kérések érkeznek nap mint nap az okmány-
irodába, ahol kiadnak, pótolnak, megújítanak iratokat, hogy hivatalosan
igazolhassuk létezésünket, vagy jogosultságainkat. Biztosan van olyan
ember, aki örömmel veszi, ha ügyet kell intéznie, a többségen azonban
ilyenkor enyhe pánik lesz úrrá. Gyakran nem tudjuk, hová forduljunk,
és már elõre magunk elõtt látjuk a kígyózó sorokat. Aztán valamilyen
lap, irat mindig hiányzik ahhoz, hogy gyorsan elkészüljünk. Pedig van
más lehetõség is.

Dr. Marosvölgyi Emese osztályvezetõ segítségével olvasóinkat az ok-
mányirodába kalauzoljuk, hogy megtudjuk, mire számítsunk irataink el-
készítésénél, pótlásánál, mivel fordulhatunk hozzájuk. Az osztályvezetõ
asszony rögtön az elején hangsúlyozza, csekély várakozással megúsz-
hatjuk, és energiát spórolhatunk azzal, ha idõpontot kérünk ügyeink in-
tézéséhez. Idõpontra bejelentkezni az 523-868 telefonszámon, Bé-
késcsaba honalapján keresztül (www.bekescsaba.hu), az ügyfélka-
pun, vagy személyesen a Szabadság tér 11–17. szám alatti hivatali
épület földszinti információs pultjánál lehet. Az ügyfélkapu talán so-
kaknak idegen, erre még visszatérünk. Aki idõpontot foglalt, annak öt
perccel az idõpontja elõtt az ügyfélszolgálati pultnál kell jelentkeznie,
kap egy sorszámot, regisztrálják, így az illetékes ügyintézõ azonnal tud-
ja, hogy megérkezett, és be tudja hívni. A város honlapján megtalál-
ható, milyen irat elkészítéséhez, mit kell magunkkal vinni, de errõl
is szívesen adnak felvilágosítást az 523-868-as telefonon, vagy az
információs pultnál – ha bizonytalanok vagyunk, érdemes megkérdez-
ni, hogy ne kelljen többször fáradnunk. Ha idõnk engedi, tájékozódni
segít a www.magyarorszag.hu kormányzati portál is, amely útmutatást
nyújt az ügyek intézésben, és többek közt 1000 ügyleírást tartalmaz napi
ügyekhez.

A legtöbb irat igénylése, cseréje illetékköteles, az illetékek fizetése
postai csekken történik, a Magyar Államkincstár által kiadott csekke-
ken. Ezek megtalálhatók a postahivatalokban, kérhetõk az okmányiro-
dán. A Szabadság tér 11–17. információs pultjánál azt is megmondják,
hogy az egyes ügyekhez milyen összegû illetéket kell leróni. Abban az
esetben, ha szolgáltatási díj szükséges (fõként a gépjármûvekkel kap-
csolatos ügyintézésnél, és bizonyos adatszolgáltatásoknál), azt a hiva-
tal pénztárában fizethetjük be.

Az okmányiroda a Szabadság tér 11–17. szám alatti épület földszint-
jén és elsõ emeletén mûködik, továbbra is maradnak ugyanezen a he-
lyen, azonban várhatóan szeptember második felében néhány iroda he-
lyet cserél. Ügyfélfogadási idejük a hivatalétól eltér, hétfõn 7.30–12.00
óráig és 12.30–17.00 óráig, szerdán és csütörtökön 7.30–12.00 óráig és
12.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–12.30 óráig várják az ügyfeleket, ked-
den ügyfélfogadás nincs. Dr. Marosvölgyi Emese felhívta a figyelmet
arra, hogy délután, 12.30 órától a sorszámosztó automata újból adja a
sorszámokat (akinek a délelõtt folyamán nem jutott és nem idõpontra
jelentkezett be, délután érdemes ismét próbálkoznia).

� Személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány

Az okmányirodán intézhetjük el a személyazonosító igazolvány és a lak-
címet igazoló hatósági igazolvány igénylését, cseréjét, pótlását, ha pél-
dául elveszett, ellopták, megsemmisült, vagy megváltozik a nevünk. Sze-
mélyi igazolványnál 1500 forint illetéket kell fizetnünk, ha lejárt, elveszett,
ellopták, megsemmisült és van más érvényes személyazonosító okmá-
nyunk (útlevél, 2001. január 1-je után kiállított vezetõi engedély). Csak az
ideiglenes okmány kiállítása történik helyben, amelynek költsége 3000
forint, egyébként a központi hivatal küldi meg – kérhetõ az okmányiro-
dára vagy lakcímre. A lakcímigazolvány helyben készül, azonnal kézhez
kaphatjuk, az elsõ lakcímkártya illetékmentes.

� Útlevél ügyintézés

Ha idõben észrevesszük, hogy lejár az útlevelünk, 30 napos ügyintézé-
si határidõvel 18 év alattiaknak és 70 év felettieknek 1500 forint illetéket
kell fizetniük, 18 és 70 év közöttieknek 5 éves érvényesség esetén 6000
forintot, 10 évre 10 000 forintot. Amennyiben késõn ébredünk, és sürgõs-
séggel kérjük, a normál illeték dupláját kell fizetnünk, de egy héten belül
megkapjuk az útlevelet. A négy év alatti gyermek részére két évre állíta-
nak ki útlevelet, hiszen az apróságok ilyenkor még sokat változnak. Ha
gyermeknek csináltatunk útlevelet, mindkét szülõ együttes jelenléte szük-
séges az ügyintézéshez. Ha a szülõk elváltak, jogerõs bírósági határo-
zat kell arról, hogy a szülõi felügyelet joga kié. Abban a sajnálatos eset-
ben, ha az egyik szülõ elhalálozott, a halotti anyakönyvi kivonatot kell

ÜGYINTÉZÉS? SEGÍTSÉG!

Okmányiroda – ha iratok kellenek
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Abékéscsabai Center Mozi és még negyvenhárom város 85 mo-
zija vesz részt az idei Moziünnepen augusztus 30. és szeptem-

ber 2. között. Ezen a négy napon a közönség a számos kiegészítõ
programon túl mintegy 200 filmet nézhet meg, maximum 360 Ft-os
jegyáron. Idén hat premier film kerül a Moziünneppel egy idõben a
mozikba: Az Igen, akarom? címû francia romantikus vígjáték Alain
Chabat-val és Charlotte Gainsbourg-ral a fõszerepben, a Spike Lee
rendezte vígjáték, az Utál a csaj Monica Belucci-val, Woody Harrel-
sonnal és John Turturróval, a San Sebastian-i Filmfesztiválon fõdíjat
nyert Kisfiam, a Pokoljárás, valamint Nicole Blonsky, John Travolta,
Christopher Walken és Michelle Pfeiffer fõszereplésével a Hajlakk.

Premier elõtt az Õfelsége pincére voltam címû filmen kívül továb-
bi három külföldi alkotás kerül a mozikba: Derek Jarman-tól a Ca-
ravaggio, Terry Gilliam új filmje, a Tideland, valamint a Tini nindzsa
teknõcök. A Moziünnep alatt négy magyar alkotás is bemutatkozik:
Kamondi Zoltán új filmje, a Dolina, Tóth Tamás filmje, a Farkas, No-
vák Eriktõl a Zuhanórepülés, valamint Fligauf Benedek Tejút címû új
rendezése.

A Moziünnep címû országos rendezvénysorozatot Jiri Menzel,
korunk egyik leghíresebb cseh film- és színházi rendezõ-
je nyitja meg. A cseh újhullám egyik szellemi vezére új
filmje, az Õfelsége pincére voltam premier elõtti díszbe-
mutatójára érkezik fõvárosunkba.

F E L H Í VÁ S

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
SZOCIÁLPOLITIKAI OSZTÁLYA

értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy DR. HUSZÁR ILDIKÓ gyermek háziorvos
rendelésének helye (Békéscsaba, Árpád sor 6.)

2007. szeptember 14. napjától kezdõdõen megváltozik.

Dr. Huszár Ildikó fenti idõponttól
a Békéscsaba, Baross u. 34. szám alatt rendel.

A rendelési idõ változatlan marad:
Hétfõ: 10.00–14.00
Kedd: 10.00–12.00, tanácsadás: 12.00–14.00
Szerda: 10.00–14.00
Csütörtök: 10.00–14.00
Péntek: 10.00–14.00

Jelenet a Tartuffe címû elõadásból. Siker volt Pécskán is

Moziünnep negyedszer
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Csabai színészek
kulturális missziója

a Partiumban

Több nagy fába vágta az idén a fejszéjét
Seregi Zoltán színmûvész, rendezõ, a

Fekete István ifjúsági regényébõl forgatott,
mindmáig népszerû Tüskevár (1967) címû
fekete-fehér filmsorozat Ladó Gyula Lajosa,
Tutajosa. A Rákosi-korszak kezdetét idézõ
Tartuffe „1949” címû vígjáték (dramaturg: Jó-
zsa Mihály) rendezõjeként, 13 és fél millió fo-
rintos európai uniós, Interreg III/A pályázat
elnyerése révén a Békés Megyei Jókai Szín-
ház és a Fiatal Színházmûvészeti Szakkö-
zépiskola társulatával járta be a békési és a
romániai Partiumban lévõ bihari, aradi fal-
vakat. Amint Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Önkormányzat Képviselõ-testületének fide-
szes alelnöke megállapította: a békéscsabai
és a nagyváradi társulat közös produkciója

révén a Békés és Bihar megyei önkormány-
zati kapcsolatok megerõsödtek, romániai
részrõl elsõsorban Szabó Ödön, az RMDSZ,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Bihar megyei ügyvezetõ elnöke vette a ke-
zébe az ügyet. Arad megye után a közeljö-
võben Bihar megyével is kétoldalú megálla-
podást ír alá Domokos László, a megyei
közgyûlés fideszes elnöke.

Július 31-én, Sarusi Mihály békéscsabai
József Attila-díjas író szülõfalujában, a Tria-
non, vagyis 1920, 87 év (!) óta magyar szín-
házat nem látott Kisiratoson például felállva
tapsolta meg a publikum a rettegett ÁVH-
korszakról, az erõszakos lopásról, a biza-
lommal való visszaélésrõl, a Rákosi-korszak
kezdetérõl a leplet lerántó Moliére-átiratot.
Olyannyira jól sikerült az együttmûködés a
nagyváradi Szigligeti Ede Színházzal, hogy
az álszent Tartuffe-öt Meleg Vilmos színidi-
rektor játszotta el. A békéscsabai bemuta-
tót (július 27.) követõen Kondoroson, Béké-
sen, Békésszentandráson, Kisiratoson, Két-
sopronyban, Medgyesegyházán, Pécskán,
Simonyifalván (Simonyi Imre gyulai József

Attila-díjas költõ szülõfalujában), Nagyzerinden és Nagyszalontán
lépett fel a társulat (Pernelle asszony – Csiky Ibolya, Orgon – Hajdú
Géza, Elmira – Tarsoly Krisztina, Damis – Gulyás Attila, Mariane – Gál
Zsuzsa, Valér – Tege Antal, Cléante – Csomós Lajos, Dorine – Kara
Tünde, lojális úr – Jancsik Ferenc, rendõr hadnagy – Vadász Gábor,
Lõrinc – Szabó Lajos). A tervek szerint az õsszel a Jókai színház ud-
varán felállított színpadon ismét megtekintheti a színházszeretõ kö-
zönség a vígjátékot.

DÁNYI LÁSZLÓ

Az álszent Tartuffe
„A klasszikus mûvek sajátja, hogy élõk maradnak évszázadok
múltán is. Ez igaz Moilére vígjátékára is. Éppen ezért mi nem a
megírás korában, és nem is a mai divat szerint, napjainkba he-
lyezve játsszuk el a darabot, hanem megidézzük az 1949-es
évek Magyarországát. Ugyanis a történet meglepõ párhuzamos-
ságot mutat történelmünk ezen korszakával, amikor a hírhedt
kék cédulás választások (1947 – D. L.) után magukhoz ragad-
ták a hatalmat a kommunisták; hogy azután csalással, erõszak-
kal, demagógiával és álszent hazugságokkal megfosszák tulaj-
donaiktól a polgárokat és a gazdálkodókat. Elvették az üzemei-
ket, a földjeiket, a boltjaikat, a házaikat, a lakásaikat, és mindent,
amit csak lehetett. A családokat tönkretették, sokakat kitelepí-
tettek. Ez a szándéka a színdarabban Tartuffe-nek is, ezért a pár-
huzam tökéletesen mûködik, anélkül, hogy változtatni kellett vol-
na az eredeti darabon.”

(JÓZSA MIHÁLY–SEREGI ZOLTÁN)

Az elõadás plakátja.
1949-ben játszódik a demagógia és a hazugságok miatt
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Ami a Balogh György rendezésében, a tv2 Big
Brotherjébõl jól ismert Gyovai Szabolcs produce-
ri közremûködésével forgatott színes, 90 perces
Tüskevár tervezett õszi bemutatóját illeti, már biz-
tos, hogy elmarad.

Két éve, a csongrádi forgatás idején még ab-
ban bízott a fiatal, helyi származású filmrendezõ,
hogy 2006 tavaszától már nyomon követhetik a
nézõk, hogyan alakítja Nagy Marcell, a Kertész
Imre Nobel-díjas regényébõl készült Sorstalanság
címû film (2004) fõszereplõje Tutajost, és a Gyu-
lán élõ Kovács Lajos Matula bácsit, a folyvást dör-
mögõ, de meleg szívû vízi ember szerepét.

� � �

Augusztus 9-én tartották meg Budapesten a Vér-
vonal sajtótájékoztatóját, amelynek a meglepeté-
sét az adta, hogy rálõttek Nemere Istvánra.

Persze csak vaktölténnyel, és a valaha élt leg-
termékenyebb magyar író vértöltényt használt. Var-
ga Ádám rendezõ elmondta, hogy a film néhány
epizódját Békéscsabán veszik fel.

A nõi szerepeket Dukai Regina, Sári
Évi, Zimány Linda és Égerházy Zsanett
játssza el.

DÁNYI LÁSZLÓ

Seregi Zoltán 1999-ben került elõször a Csip-
kerózsika vendégrendezõjeként a Jókai szín-

házhoz, korábban a budapesti Thália Színház-
ban, Szegeden és Debrecenben is játszott. A
Pál utcai fiúk (Molnár Ferenc, 1907) címû, Fábry
Zoltán rendezte magyar–amerikai filmben (1969)
William Burleigh (Boka János) szinkronhangja
volt.

– Örömmel mondhatom el, hogy Varga Ádám
filmproducer, rendezõ felkért egy híres magyar
író, Nemere István krimijébõl készülõ magyar
thrillerben, a Vérvonalban a rendõr nyomozó fõ-
szerepének a megformálására – mesélte a már
negyven éve filmet nem forgatott, 54 éves Tu-
tajos a színházhoz közeli vendéglõ teraszán. –
Azt is elárulhatom, hogy szeretném filmvászon-
ra vinni Fekete István egy másik regényét, jele-
sül a Téli berek-et. Már le is adtam a forgató-
könyvet az egyik legjelentõsebb magyarorszá-
gi filmproducernek. Augusztusban ad választ.

SEREGI ZOLTÁN NYOMOZÓT ALAKÍT EGY NEMERE-THRILLERBEN

Negyven év után forgat újra Tutajos

Seregi Zoltán. Rendez és filmben játszik

A legifjabb PhD doktor 28 éves
és békéscsabai

Dr. Lukovics Miklós. Modellje a gyakorlatban is mûködik

ASzegedi Tudományegyetem (SZTE) legfiatalabb adjunktusaként
iktatták be idén júliusban dr. Lukovics Miklóst. A 28 éves bé-

késcsabai fiatalember mindössze három és fél év alatt szerezte meg
PhD-doktori diplomáját. Az ezt bizonyító oklevelet nemrégiben ün-
nepélyes keretek között vehette át Szegeden. Érdemes megjegyez-
ni, hogy a doktoranduszok általában legalább öt évet töltenek az
egyetemen, mire megvédhetik disszertációjukat. Példája egyedül-
álló Szegeden a gazdaságtudomány területén. Olyannyira, hogy a
békéscsabai fiatalember miatt a Közgazdaságtani és Gazdaságfej-
lesztési Intézetben módosítani kellett az elõléptetési gyakorlatot. A
tudományos fokozott megszerzése névváltoztatással is együtt jár:
dr. Lukovics Miklós PhD július elsejétõl a legfiatalabb adjunktusa-
ként folytatja az oktatást a szegedi egyetemen.

Neve már eddig is ismerõsen csengett a területi stratégiák, vala-
mint a regionális és lokális gazdaságfejlesztés szakterületén. A bé-
késcsabai közgazdász 32 publikációt jegyez, szakterülete a kistér-
ségek versenyképessége. A témát disszertációjában a teljesség igé-
nyével, többszáz oldalon fejti ki.

– A modellem segítségével az elemzõi szubjektivitás minimalizá-
lásával követhetjük nyomon a kistérségek versenyképességének vál-
tozásait – foglalta össze velõsen újításának lényegét dr. Lukovics
Miklós.

– A pontos, fejlesztési célú helyzetelemzés kitüntetett szerepet
tölt be a tervezésben. A kiinduló feltételek különbözõsége az egyes
térségekben másfajta gazdaságfejlesztési stratégiát kell, hogy ma-
ga után vonjon – fejtette ki dr. Lukovics Miklós.

A fiatal gazdasági szakember öt típusba sorolta versenyképesség
szempontjából az ország 168 kistérségét. A besorolást tovább ár-
nyalja, hogy városias, vagy vidékies jellegû térségrõl van szó. Dr. Lu-
kovics Miklós tanulmánya rávilágít, hogy Magyarország kistérségei
közül a budapesti messze elhúz a mezõnytõl. Közepesen erõs ver-
senyképességgel rendelkezõ kistérségbõl összesen 48 létezik az or-
szágban, míg a többség, pontosan, 119 a relatív gyenge kistérségek
közé tartozik. Az elemzés világosan megmutatja, hogy a fõ közle-
kedési útvonalak – autópályák és fõutak – mentén erõsödik a ver-
senyképesség. Az is kitûnik, hogy az egymáshoz túl közel létesített
ipari parkok csökkenthetik egymás esélyeit a sikeres mûködésre.

Kelet-Magyarországon csupán a megyeszékhelyek és a megyei
jogú városok kistérségei tûnnek ki versenyképesség tekintetében.
Megyénkben Békéscsaba, Gyula és Szarvas kistérségei tartoznak
a közepesen erõs versenyképességûek közé. Az 1998-as eredmé-

nyeket alapul vevõ modellben még a szeghalmi térség is a húzó-
mezõnyhöz tartozott, de jelenlegi mutatói alapján a relatíve gyenge
versenyképességûek közé sorolódik.

Hazai és nemzetközi fórumokon már többször bebizonyosodott,
hogy a módszer használható. A legújabb fejlemény, hogy az SZTE
Gazdaságtudományi Karával keretmegállapodást kötött a Dél-Alföl-
di Regionális Fejlesztési Ügynökség – többek között a modell alkal-
mazására. Segítségével az intézet azt vizsgálná, hogy milyen elmoz-
dulás történt a kistérségekben az európai uniós pénzek beáramlá-
sának hatására.

� � �

Tõsgyökeres csabai
Dr. Lukovics Miklós 1978. júniusában született Békéscsabán. 1998-
ban a békéscsabai a Széchenyi István Közgazdasági és Külkeres-
kedelmi Szakközépiskolában külkereskedelmi ügyintézõ szakon vég-
zett. 2003-ban szerzett diplomát okleveles közgazdászként a Sze-
gedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Majd a kar köz-
gazdaságtani doktori iskolájában folytatta tanulmányait. Az intéz-
mény tudományos ranglétráját végigjárva elõször demonstrátorként,
majd egyetemi tanársegédként oktatott. Idén júliusban a közgazda-
ság-tudományok doktora (PhD) tudományos fokozatát érte el. Je-
lenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Köz-
gazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének adjunktusa. Kuta-
tási területei: regionális elemzések, területi egységek versenyképes-
sége, lokális térségek és a regionális gazdaságfejlesztés. Hobbija a
sport: rendszeresen úszik és kerékpározik.

K. M.
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Utca Épület Frakció

Haán Lajos tér 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Fövenyes utca 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Lencsési út Fényes ABC 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Lencsési út Profi parkoló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Penza lakótelep parkoló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Árpád tér parkoló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Bartók B. út 39–41. parkoló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Toldi utca bolt 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Millennium ltp. parkoló 2 P+M

Kazinczy utca Plusz parkoló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Kazinczy ltp. ABC mögött 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Andrássy út Obi parkoló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Máriássy utca 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Tavasz utca Tavasz ABC 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Mazán L. utca 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Thurzó utca Üvegház 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Varságh Béla buszforduló 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Hunyadi tér Speed 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Kõmíves utca Kõmíves végén 1 P

Kõmíves utca Szilvia Market mögött 1 P

Bartók B. út Schell benzinkút 1 P

Berényi út Schell benzinkút 1 P

Gyulai út Mol benzinkút 1 P

Víztároló utca 1. Sportcentrum 3 P+M+Ü

Andrássy út Szilvia Market 1 P

Kétegyházi út Vállalkozói Centrum 4 P+M+ÜSZ+ÜN

Pásztor utca 1 P

Gerla, Csabai út buszforduló 1 P+M+ÜSZ+ÜN

Gerla, Csabai út 1 Ü

Mezõmegyer Október 23. tér 1 P+M+ÜSZ+ÜN

P = papír M = mûanyag
Ü = üveg ÜSZ = színes üveg
ÜN = natúr üveg14

Súlyos baleset ért július végén egy 26 éves férfit Békéscsabán, az
Öntözött réten. A fiatalember cross motorjával a Kétegyházi út

felõl a Lencsési út irányába tartott az egyik ipartelep mögötti ma-
gánterületen, amikor késõn vett észre egy fûvel benõtt vízelvezetõ
árkot. Belehajtott, elesett és súlyos sérüléssel került a békéscsabai
kórház Sürgõsségi Osztályára.

A történtek kapcsán a rendõrség az ilyen és ennél akár még sú-
lyosabb kimenetelû balesetek elkerülése érdekében kéri, hogy akik
sportoláshoz vásárolnak nagy teljesítményû motorokat, quadokat,
azokat csak az erre a célra kialakított pályán használják. Az ismeret-
len terep és az egyenetlen talaj ugyanis olyan veszélyforrásokat rejt,
amelyek miatt súlyos balesetek történhetnek, és a motorok vezetõi
akár maradandó egészségkárosodást is szenvedhetnek. Ezen kívül
fontos tudni, hogy a sportolásra kifejlesztett és forgalomba nem he-
lyezett jármûvekkel a közutakon nem lehet közlekedni. Tehát a pá-
lyákra csak megfelelõ jármûvel szabad õket kiszállítani, és gondos-
kodni kell a menet közbeni rögzítésükrõl.

Sebességmérés
A BÉKÉSCSABAI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN SZEPTEMBERBEN:

1-jén 06.00–14.00; 14.00–22.00 17-én 06.00–14.00; 14.00–22.00
2-án 06.00–14.00; 14.00–22.00 18-án 06.00–14.00; 14.00–22.00
3-án 06.00–14.00; 14.00–22.00 19-én 06.00–14.00; 14.00–22.00
7-én 06.00–14.00; 14.00–22.00 24-én 06.00–14.00; 14.00–22.00
8-án 06.00–14.00; 14.00–22.00 25-én 06.00–14.00; 14.00–22.00
9-én 06.00–14.00; 14.00–22.00 26-án 06.00–14.00; 14.00–22.00

15-én 06.00–14.00; 14.00–22.00 29-én 06.00–14.00; 14.00–22.00
16-án 06.00–14.00; 14.00–22.00 30-án 06.00–14.00; 14.00–22.00

Baleset a réten

Kerékpáros olimpiai pontszerzõ versenyt rendeztek augusztus 3-án
Békéscsabán. A Békéscsabai Kerékpár Klub P-Nívó 2000 Ško-

da Békéscsaba Grand Prix elnevezésû nemzetközi viadalához ha-
sonlóan rangos országúti kerékpáros eseményt Magyarországon
még nem rendeztek. A UCI (Nemzetközi Kerékpár Szövetség) 1.2-
es minõsítésû, olimpiai pontszerzõ versenyének mezõnye Békés-
csabáról, a Szent István térrõl indult, s több Békés megyei telepü-
lést érintve ugyanide érkezett vissza, majd tett több kört a megye-
székhelyen is.

Szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek

1. vk.: Szente Béla, 06-20/561-4968, Ifjúsági Ház elõtere, minden hó-
nap elsõ hétfõjén 16–17 óráig • 2. vk.: dr. Kerekes Attila, 06-20/513-
1462, Fidesz-iroda, minden hónap harmadik keddjén 9–10 óráig •
3. vk.: Tímár Ella, 06-30/203-5960, Rocky Cukrászda, Lencsési út
26., minden hónap elsõ hétfõjén 17–18 óráig • 4. vk.: dr. Ferenczi At-
tila, 06-20/932-8868, Lencsési Közösségi Ház, minden hónap elsõ
szerdáján 16–17 óráig • 5. vk.: Köles István, 06-20/320-3886, Polgár-
mesteri Hivatal alpolgármesteri fogadónap (telefonon lehet érdeklõd-
ni) • 6. vk.: Vrbovszki Viktor, 06-70/314-7156, Polgármesteri Hivatal,
a közgyülés elõtti napon 16–17 óráig • 7. vk.: Fodor Lajos, 06-20/
361-9636, Polgármesteri Hivatal 3. számú tárgyalóterem, minden hó-
nap elsõ csütörtökjén 15–17 óráig • 8. vk.: Kiss Tibor, 06-70/332-
9111, Polgármesteri Hivatal 3. számú tárgyalóterem, miden hónap
elsõ csütörtökjén 15–17 óráig • 9. vk.: Fodor Jánosné, 06-20/461-
3608, Fidesz-iroda, minden hónap második hétfõjén 9–11 óráig •
10. vk.: Herczeg Tamás, 06-20/560-5260, Polgármesteri Hivatal ta-
nácsnoki iroda, minden hónap elsõ hétfõjén 15–16 óráig • 11. vk.:
Hanó Miklós, 06-20/953-7221, Polgármesterei Hivatal alpolgármes-
teri fogadónap (telefonon lehet érdeklõdni) • 12. vk.: Hirka Tamás,
06-20/437-5928, Jaminai Nyugdíjas Ház, Orosházi út, minden hó-
nap elsõ szerdáján 16–17 óráig • 13. vk.: dr. Fábián Ágnes, 06-30/
525-5833, Jaminai Nyugdíjas Ház, Orosházi út, minden hónap elsõ
szerdáján 16–17 óráig • 14. vk.: Kutyej Pál, 06-30/942-1048, Jaminai
Nyugdíjas Ház, Orosházi út, minden hónap elsõ szerdáján 16–17
óráig • 15. vk.: Hricsovinyi Tamás, 06-20/562-0740, Mezõmegyer,
Mûvelõdési Ház, minden hónap elsõ hétfõjén 16–17 óráig • 16. vk.:
Bokros Mátyás, 06-30/263-4383.

Egyéni képviselõk elérhetõsége,
fogadóóráinak helye és ideje
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A Bieszczadzki Nemzeti Parkot sztyeppére emlékeztetõ legelõk
(poloniny) és a sûrû erdõk váltakozása alkotja. A hegység legma-
gasabb csúcsa az 1350 m magas Tarnica. Mi a Polonina Wetlinska
1228 m csúcsára szerveztünk gyalogtúrát, ahonnan gyönyörû pa-
noráma tárult elénk.

Bieszczady másik fõ látványossága a Jezioro Solinskie (Solina
víztároló), amely Lengyelország legnagyobb mesterséges tava, raj-
ta a 100 m magas beton kolosszus vízerõmûvel.

A Solina tónál a strandidõnek köszönhetõen a csoport tagjai na-
pozással, fürdéssel, vízibiciklizéssel és csónakozással töltötték az
idõt. Meglátogattuk Lesko, Przemysl és Krasiczyn helységeket, va-
lamint Lviv (Lemberg) ukrán várost is.

Lesko-ban és Przemysl-ben megkerestük az I. világ-
háborúból származó Katonai Temetõket, benne magyar
sírokkal, amelyeket megkoszorúztunk.
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Õseik földjén

A Dél-Alföld kapta a legtöbbet közlekedésfejlesztésre
MEGÉPÜLNEK A KÖRFORGALMAK, FELGYORSUL A VASÚT

Akormány a közelmúltban döntött az elkövetkezendõ
években végrehajtandó, közlekedést érintõ fejlesz-

tési források elosztásáról. A közlekedési operatív prog-
ram keretében, megyénkben megvalósuló beruházások
érintik a 47-es fõutat, valamint a Budapest–Lökösháza
vasútvonal fejlesztését, melynek keretében megyeszék-
helyünkön új vasúti átjárók létesülhetnek, s megszépül-
het az állomás épülete is.

A kormányzati döntés eredményeként a dél-alföldi régió összessé-
gében 212 milliárd forint fejlesztési forráshoz jutott, s ezzel a régi-
ók közül a legnagyobb támogatáshoz jutott – errõl az SZDSZ megyei
szervezete már a kormányülés napján tájékoztatta a sajtót. Mint azt
Nagy Béla elmondta: a Békés megyét közvetlenül érintõ fejleszté-
sek sorába tartozik a békéscsabai elkerülõ út további fejlesztése,
így két körforgalom kiépítése és az orosházi elkerülõ befejezése.
Ugyanitt szerepel a 47-es számú fõút burkolat-megerõsítése. 

Ugyancsak rendkívül fontos, a megye közlekedését meghatáro-
zó döntés, hogy a Budapest–Lökösháza közötti vasúti pálya felújí-

tása is része a támogatott fejlesztésnek. Ennek különös jelentõsé-
gét az adja, hogy a Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lökösháza vas-
útvonal az egyetlen úgynevezett helsinki-folyosó (az EU legfonto-
sabb közúti, vasúti és vízi útjainak egyike), ami érinti megyénket. A
békéscsabai lakosoknak a vasútfejlesztés több örömteli változást is
hoz, hiszen a mellett, hogy gyorsabb és biztonságosabb lesz a vo-
natozás, ennek köszönhetõen hamarosan teljesen felújítják a vasút-
állomást, új, gyalogos és kerékpáros közlekedést lehetõvé tévõ alul-
járórendszerrel kötik össze Jaminát a belvárossal, s a Franklin utcai
aluljáró is alkalmas lesz a kertváros autós megközelítésére.

A közlekedési beruházásokról a szocialisták is tájékozatták a la-
kosságot, s a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre reagálva Molnár
László országgyûlési képviselõ elmondta: vélhetõen 2012-ben, PPP
beruházás keretében (magántõke bevonásával) fejleszthetik gyors-
forgalmivá a M44-es fõutat. Itt hangzott el az is, hogy a 47-es fõút
burkolat-megerõsítése 2009-ig Mezõberény és Orosháza között va-
lósulhat meg.

GAJDÁCS EMESE

Saját szemükkel gyõzõdtek meg az Orosházi úti felül-
járón zajló munkálatok készültségi fokáról a város-

vezetõk augusztus 24-én. Vantara Gyula polgármester,
a jaminai önkormányzati képviselõk és Virág Mihály, a
Magyar Közút Kht. Békés megyei igazgatója a bejárást
követõen sajtótájékoztatón mondták el véleményüket
a látottakról.

Virág Mihály elõrebocsátotta: az 1963-ban épült felüljáró a több mint
négy évtizedes használat során jelentõsen meggyengült. Az 1990-
es felújítás során a töltést, támfalat nem javították ki, így azok a ter-
helés miatt szétnyomódtak, a támfalak megtöredeztek. Ennek okán
a híd veszélyessé vált, s a teljes körû felújítás már nem tûrt halasz-
tást. A 140-150 millió forintos összegbõl megvalósuló beruházáshoz
néhány millió forinttal a helyi önkormányzat is hozzájárult.

A munkálatok március 19-én kezdõdtek meg, s nem sokkal ez-
után, a híd megbontását követõen nem várt mûszaki problémák
adódtak. A szerkezeti elemek beépítését más technológiával kellett
megoldani, ehhez új terveket készíteni, s ez okozta a munkálatok
elhúzódását, ám elõreláthatóan az október 16-ai átadást ez nem
befolyásolja. Mint azt Virág Mihály elmondta: olyan kritikák érték az
építõket, hogy a hídon látszólag feleslegesek a forgalomlassító in-
tézkedések, aktívan dolgozó munkásokat hiába kerestek az autó-
sok. Ez valóban csak a látszat, hiszen a hídszerkezetben látványos
munka nem történt, a burkolaton kívül, a közlekedõk számára lát-
ható módon nem folyt munka. A felüljáró mindkét oldalán alul, a sa-
ruszerkezet és a gerendák felújítását végezték el, ez azonban a hí-
don közlekedõk számára nem volt észrevehetõ – magyarázta a köz-
út kht. igazgatója.

Vantara Gyula arról tájékoztatott, hogy a felüljárón hosszú ideje
érvényben lévõ forgalomkorlátozás joggal váltott ki felháborodást
és értetlenséget a lakosság körében. Véleménye szerint, az illetéke-
sek a tájékoztatásra szerinte nagyobb gondot fordíthattak volna, s az
önkormányzatnak az a kérése, hogy a hídon mielõbb állítsák vissza
a megszokott közlekedési feltételeket, hiszen a szeptemberi iskola-
kezdés további problémákat generálhat majd.

Virág Mihály megnyugtatta jelenlévõket, mondván: elõre látható-
an a szerzõdésben foglaltak szerint ez év október 16-án átadják a
felújított hidat. Ugyanakkor annak a lehetõségét is megvizsgálják,
hogyan lehetne a forgalomkorlátozást mihamarabb megszüntetni,
s ez ügyben egyeztetnek a kivitelezõvel.

A sajtótájékoztató végén a polgármester a városvezetés nevében
megköszönte a lakosság, a közlekedõk eddig tanúsított türelmét,
megértését.

GAJDÁCS EMESE

Október közepére kész a híd
HELYSZÍNI BEJÁRÁS A KÉPVISELÕKKEL

A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület csoportja.
Talán a legaktívabb kisebbségi tömörülés Békéscsabán

Az Ismerd meg Lengyelországot program keretében a Magyar–Len-
gyel Baráti Kulturális Egyesület idén Bieszczady környékére szer-
vezett kirándulást augusztus 1–7. között.

Szállásunk Sanok városában volt, ahol a Népi Építészeti Múze-
um található. Bieszczady érintetlen õsvadon Lengyelország délke-
leti szegletében.



Ki a magyar?
(Egyesek kétségbevonják a nem magyaros hangzású nevet vise-

lõ emberek magyarságát.)
Példaként csak magamat hozom fel, nevem ellenére (Botyánszki)

magyarnak érzem magam.
Apai ágon – Bottyán néven – õseim Õrbottyánból érkeztek az ak-

kori Csabára mint városalapítók. Késõbb nevük elszlovákosodott Bo-
tyánszkira. Bottyán õsöm már szlovák nõt vett feleségül. Fiuk Lengyel-
országba járt egyetemre, ahol lengyel nõvel házasodott össze. 

Anyai ágon „õsapám” az osztrák császár diplomatája volt Olaszor-
szágban. A jóképû magyarba beleszeretett egy olasz hercegnõ, és
megszökött vele Magyarországra. (Újabb vérkeveredés: francia és
olasz.) Az õsöm 1848–49-ben megtagadta a császárt, és fõtiszt lett
Bem seregében. A család egyik ága Erdélybe került, ahol az ükapám
a református egyház elöljárójaként szolgált. Nagyszalontára való át-
helyezésekor feleségül vette Arany János közeli rokonát. Az õseim is
mind magyarnak vallották magukat, még a hercegnõ „õsanyám” is!

Nem kell Árpád vezérig tiszta magyar vérvonalúnak lenni ahhoz,
hogy valaki magyar lehessen. Bennem is magyar, olasz, francia, len-
gyel, szlovák vér csörgedezik. Mégis szeretem a hazámat, a népe-
met, s ha kell, meghalok érte. A magukat magyarnak vallók is a hon-
szeretõk õserejébõl merítenek, amely örök életet biztosít a haza szá-
mára. Nélkülük nem volt, nincs, és nem is lesz Magyarország! Nem
a név dönti el, ki az igazi hazafi! Magyar az, aki annak vallja magát!
Jó volna, ha ezt mindenki tudomásul venné a XXI. században is!

Nagyon sok magyar nevében:

BOTYÁNSZKI GYÖRGY,
az FTC Békés Megyei Baráti Kör elnöke,
az FTC Zöld Sas Lovagrend nagymestere16

Új kenyér az idõsotthonban

Ezen a nyáron is kijárt bõven a melegeknek – különö-
sen Budapesten. Ha másként nem is, hát a televí-

zió segítségével láthattuk, hogy a társadalom még to-
vábbra sem készült fel, hogy befogadja saját tagjait,
még továbbra is viszolyog – lényegében – önmagától.
Persze nem kell ahhoz országra szóló felvonulást ren-
dezni, hogy a hétköznapi ember acsarkodni és fröcsög-
ni kezdjen, ha szóba kerülnek a melegek. A hétközna-
pok nehézségeirõl, a toleranciáról beszélgettünk egy
békéscsabai meleg fiatalemberrel, aki néhány éve a
Dél-alföldi Melegek Körének az elnöke.

ABékéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, az au-
gusztus 20-i államalapító Szent István ünnepe alkalmából, au-

gusztus 17-én Új kenyér címmel ünnepséget rendezett az Ady End-
re Utcai Idõsek Otthonában. Az ünnepség keretében Szente Béla,
a kerület önkormányzati képviselõje mondott köszöntõt, a Csabai
Életfa Nyugdíjasház lakói népdalénekeket, Nagy Sándor, az Ady
Endre Utcai Idõsek Otthonának lakója Rimbaud: Kenyérlesõk címû
versét adta elõ, Hortobágyi Jánosné pedig az aratás hagyományait
ismertette a résztvevõkkel. Az ünnepre készített Új kenyeret az in-
tézmény két legidõsebb lakója, a 97. évében járó Pap Mihályné és
a szintén 97 éves Farkas János szegte meg, melyet minden részt-
vevõ megkóstolhatott.

MÉSZÁROS ÁGNES
igazgató

Sokan azt állítják: túl sokat foglalkozik a média a melegekkel – in-
dítja a beszélgetést a Dél-alföldi Melegek Körének elnöke, Tibor.
Majd hozzáteszi: ahhoz képest, hogy társadalmilag mekkora a rész-
arányuk, talán túl keveset is. Persze rögtön a beszélgetés elején fel-
merül, hogy vajon miért csak a keresztnevét közölhetjük. Hiszen ne-
héz úgy a jogaiért küzdenie az embernek, ha még a nevét sem vál-
lalja fel. Ám Tibor rögtön tud egy elfogadható magyarázattal szol-
gálni: békéscsabai származású, szülei pedig jelenleg is itt élnek;
mindössze nem szeretne nekik kellemetlenséget okozni. Nem sze-
retné, ha miatta mutogatnának szüleire az emberek.

A legtöbb esetben nem az a probléma, hogy küzdeni kéne az el-
len, hogy valaki meleg; hanem az, hogyan kommunikálja ezt a kör-
nyezet felé – állapítja meg Tibor. Szerinte a barátok illetve a szülõk
tudnak a legtöbbet segíteni ebben. Az egyik általános gond egyéb-
ként az, hogy a többségi társadalom valójában fél a melegektõl,
nem tud mit kezdeni a jelenséggel. Ezért vált ki indulatokat az em-
berekbõl a homoszexualitás.

A Dél-alföldi Melegek Körének elnöke szerint az emberek félreér-
telmezik a „büszkeség” szót. „Egy meleg ember nem arra büszke,
hogy meleg, hanem arra, hogy nem hazudik – sem önmagának,
sem a környezetének” – jegyzi meg Tibor. Majd folytatja: tisztesség-
telen hazudni egy nõnek, azzal, hogy hagyja belekényszeríteni ma-
gát egy házasságba. Az esetek túlnyomó részében azonban sajnos

Tibor és a Dél-alföldi Melegek Köre
A szervezet immár nyolc éve mûködik, elsõ vidéki meleg egye-
sületként, amelynek az elnöke Tibor. Sokáig az egyetlen bíró-
sági nyilvántartásba vett meleg szervezet volt. A szervezet há-
rom fõ projektet jegyez: a Szegedi Egyetemi Meleg Kört, a Csaj-
kovszkij Szalont, valamint egy információs és lelkisegély szol-
gálatot. Tibor sajnos nem vállalhatja teljes, mert békéscsabai
származású és nem szeretne kellemetlenségeket okozni szüle-
inek. Egyébként jelenleg Szegeden él és tanárként dolgozik.

Elérhetõségeik:
• Honlap: www.damkor.hu
• E-mail: damkor@vipmail.hu
• Telefon: 06-20/970-4662, amelyet minden nap 21 és 23 óra

között hívhatnak.

a melegek mégis hazugságra kényszerülnek: féltik ugyan-
is a munkájukat és sokszor a testi épségüket is.

Ha az átlagember figyeli a médiát, akkor csak a kihívó
dolgokkal találkozhat – jegyzi meg Tibor. Miközben az át-
lag meleg vagy leszbikus embereket nem mutatják, pedig

semmiben sem különböznek külsõségekben és alapvetõen belsõ-
ségekben sem a heteroszexuálisoktól. Hiszen nap, mint nap elsé-
tál mellettünk egy meleg honfitársunk, talán még beszélünk is vele,
mégsem lesz semmi bajunk.

Tibor szerint azért jó, hogy foglalkozik ezzel a témával a média,
mert így talán elindulhat egy társadalmi kommunikáció. Gondolni
kell ugyanis arra a sok emberre, aki otthon szorong, és nem tud,
nem mer mit kezdeni ezzel az egésszel. Rengetegen még most is
félnek attól, vajon elfogadják-e õket.

Tibor szerint szégyenletes, hogy a rendszerváltás után ennyi év-
vel is rettegniük kell az embereknek a saját hazájukban.

Végül Tibor beszélt az azonos nemûek házasságáról is. Mint
mondja, a házasság intézménye azért is fontos, mert számos olyan
jogot ad, ami elengedhetetlen – például az özvegyi nyugdíj, örök-
lés. A házasságnak ma már nem csak egyházi, vallási értelmezése
létezik, hanem polgárjogi vonzata is. Ezért nem érti az ellenszenves
megnyilvánulásokat.

Nem arra büszkék, hogy melegek...
...HANEM ARRA, HOGY NEM HAZUDNAK

Olvasói levél



Ezúton szeretném megköszönni az összes jelenlévõ szorgos mun-
káját, egyesületünk tagjainak aktivitását, a Csaba Center stábjának
hozzáállását. Támogatóink voltak: A Tegyünk Egészségünk Színvo-
naláért Alapítvány, Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpo-
litikai Osztálya.
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Egészségutca

Mérik a lisztérzékenységet. Kéz a kézben dolgoznak a civilek

ABékéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete augusztus 12-én
rendezte meg a Békéscsabai Egészségutca elnevezésû prog-

ramot, mely a Városi Egészségnapok része volt, kapcsolódva a Vá-
rosi Egészségfejlesztési Terv irányvonalához. Célunk a lakosság és
a családok figyelmét felhívni az egészséges életmód, és a betegség
megelõzés fontosságára. Az eseményen 30 civil szervezet és közös-
ség mutatkozott be, akik az egészséggel kapcsolatosan tevékeny-
kednek.

Minden szakterület képviseltette magát, mérésekkel, tanácsadás-
sal, kiadványokkal, stb. Kiemelném a Lisztérzékenyek Békés Me-
gyei Közhasznú Egyesületének munkáját, akik a lisztérzékeny beteg-
séggel foglalkoznak. Errõl a betegségrõl tudni kell, hogy gyógyítha-
tatlan, de gluténmentes diétával egészséges, teljes éltet lehet élni.
A lisztérzékenység a vékonybél emésztési zavaron alapuló gyulla-
dásos betegség. A glutén a következõ növények fõ alkotó eleme:
BÚZA, ÁRPA, ZAB, ROZS. Ezek fogyasztása tilos!

A színpadon egész nap színes mûsor szórakoztatta a látogatókat.
A kedvezõtlen idõjárás ellenére is több mint ezer érdeklõdõ kapott
tájékoztatatást és tanácsot az õket érintõ témákban. A véradás is
nagy sikerrel zárult, a résztvevõk Nemere István: Vérvonalban címû,
dedikált könyvét kapták ajándékba. A nap családi ügyességi vetél-
kedõvel ért véget, amit természetesen az egészség jegyében ren-
deztünk. Az elsõ három helyezett csapat értékes díjakkal lett gazda-
gabb.

Mint ismeretes, augusztustól a békéscsabai Réthy
Pál Kórház újonnan kinevezett fõigazgatója dr. Be-

csei László. A gyulai sebész fõorvos, orvos-közgazdász
ez idáig a Pándy Kálmán megyei kórház orvos-igazga-
tói munkakörét látta el, néhány hete pedig már megye-
székhelyünk kórházának aktuális ügyeivel ismerkedik.

ként ez egyes szakmák tekintetében elérheti az
50 százalékot is.

– Ugyancsak a megválasztása körül kialakult
politikai vitákban vetették fel a szocialista képvi-
selõk, hogy féltik a Réthy Pál Kórház önállóságát,

Ön ugyanis a pályázatában egy lehetséges integrációt említ a me-
gyei kórházzal kapcsolatosan. Egy ilyen konstrukcióban a csabai in-
tézmény alulmaradhat?

– Itt sem errõl van szó. A pályázatban is megfogalmaztam: célja-
im között szerepel, hogy a Réthy Pál Kórház Békés megye megha-
tározó egészségügyi intézménye legyen. Nem versenyezve a gyu-

lai kórházzal, de színvonalas ellátást biztosít-
va az ellátási terület lakosságának. A két in-
tézmény fúziójáról keltett hírek alaptalanok. A
két fenntartó, a Megyei Képviselõtestület és a
Békéscsabai Önkormányzat is testületi határo-
zatot fogadott el, mely szerint elhatárolódnak
a békéscsabai Réthy Pál Kórház és a gyulai
Pándy Kálmán Kórház integrációjától, társulá-
sának lehetõségétõl. Megerõsítették, hogy
ilyen irányú tárgyalást nem kezdeményeztek,
folytattak, és a jövõben sem fognak folytatni.

– Még kinevezését megelõzõen történt az a
tragédia, melyben egy asszony gyógyszerérzé-
kenység miatt, egy injekció hatására hunyt el.
Mint intézményvezetõt mégis önt kérdem, hol
tart a „Penicillin-ügy” vizsgálata?

– A kórházi belsõ vizsgálatot a rendõrségi
eljárás lezárultáig felfüggesztettük, de a meg-
hallgatások lezajlottak, s a vizsgálóbiztos el-
készítette a jelentését. Az eset tanulságait le-
vonva a közelmúltban a nõgyógyászaton el-
sõsorban a dokumentációkezelést, a betegu-
tak végigkísérését, az információáramlást vizs-
gáló ellenõrzést tartottunk, s hasonlóakat ter-
vezünk más osztályokon is.

– Végezetül megismerhetnénk szakmai életútjának legfontosabb
állomásait?

– Orvosi diplomámat 1987-ben szereztem meg a Debreceni Or-
vostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 1987 és 2001 kö-
zött a gyulai kórház általános sebészeti osztályán dolgoztam, majd
2001-tõl orvos-igazgatói feladatokat is elláttam a megyei kórház-
ban. 2003-ban orvos- közgazdász végzettséget szereztem a SZTE
Gazdaságtudományi Karának Orvos-közgazdász Szakán.

Gyuláról érkezett az új kórházigazgató
DR. BECSEI LÁSZLÓ: ALAPTALANOK A FÚZIÓRÓL SZÓLÓ HÍREK

– Bizonyára nem kis idõt vesz igénybe az
egészségügyi reform kellõs közepén részlete-
sen felmérni az Önre bízott intézmény állapo-
tát. Sikerült már képbe kerülni?

– Munkába állásomat követõen azonnal
hozzáfogtam a tájékozódáshoz, ebben sokat
segítettek közvetlen munkatársaim, a menedzs-
ment tagjai, s természetesen az osztályve-
zetõk is. Folyamatosan ismerkedem a folyó
ügyekkel, s ez az állapotfelmérés még mindig
nem fejezõdött be.

– Még megválasztása elõtt kiszivárogtak
olyan hírek a sajtóba, miszerint Ön jelentõsebb
létszámleépítéseket tervezne.

– Ez erõsen eltorzított kijelentés és ebben
a formában nem is igaz. Pályázati anyagom-
ban valóban szerepel, hogy szándékomban
áll a humán erõforrások kihasználtságának
felmérése, és a gazdasági helyzet (kényszer)
függvényében a szükséges intézkedések meg-
hozatala. Ez azonban valóban csak a körül-
mények teljes körû megismerését követõen,
kényszerhelyzetben adódhat elõ. Azt is tudni
kell, hogy az egészségügyi ellátó rendszer-
ben lezajló változások egyik nagy vesztese a Réthy Pál Kórház. A
szakmai tevékenység jelentõs átalakítás alatt áll. A kórház 181 ak-
tív ágyának megszüntetése 35 százalékos redukciót jelent, ennek
hatásai igen jelentõsek mind szakmai szempontból, mind a várha-
tó bevételek okán. Az ellátható betegek mennyiségét kifejezõ TVK
még ettõl is jelentõsebben csökken 82,32 százalék. Ez azt jelenti,
hogy intézeti szinten 18-20 százalékkal szükséges csökkenteni az
ellátható betegek számát. Egyéb finanszírozási szabályok vonzata-

Dr. Becsei László. Nem akar fúziót



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló, szociális helyzet alapján bérbe adható

lakásban történõ elhelyezésre

Pályázható bérlakás: Békéscsaba, Baross u. 6. (kilenc lakásból álló
társasház egy lakóegysége, amely háromszobás, komfortos, 78 m²
alapterületû; helyiségei: három szoba, lakóelõtér konyhával, fürdõszo-
ba; fûtési mód: egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege: 18 954 Ft/hó)

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

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

2. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki – bár az
l. pontban foglalt feltételeknek megfelel –, de
a) õ, vagy a vele jogszerûen együtt költözõ közeli hozzátartozó-

ja rendelkezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral, amely vagy
amelyek értékének együttes összege a pályázat benyújtásakor
meghaladja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meg-
határozott összeget (vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jár-
mû, továbbá vagyoni értékû jog, amelynek külön-külön számí-
tott forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a hússzorosa, vagy együttes for-
galmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a hetvenszeresét meghaladja. Nem minõsül vagyonnak
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû);

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

kor érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele jogszerûen együtt
költözõk együttes jövedelmébõl számított egy fõre jutó nettó jöve-
delem a pályázat benyújtásának idõpontjában nem haladja meg a
pályázat benyújtásának idõpontjában megállapított öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb 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 benyújtásának
idõpontjában nem kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének
a) szükséglakás esetén 45%-nál (12 209 Ft),
b) komfort nélküli lakás esetén 60%-nál (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 nyomtat-
ványon kell bejelenteni.

5. A bérlõ kiválasztásáról az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bi-
zottság dönt az általa elfogadott – a 7/2007. (II. 19.) számú önkor-
mányzati rendelet 4. számú mellékletét képezõ – szociális rászo-
rultságot meghatározó szempontrendszer alapján.

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

7. A lakásbérleti szerzõdést az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi
Bizottság által jóváhagyott pályázóval kell megkötni. A szerzõdést
az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzõdés legfeljebb 3, beván-
dorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezõ pályázó esetében legfel-
jebb 5 évre megállapított határozott idõre szólhat, amelyet további
meghatározott idõre meghosszabbíthat az Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottság, ha a bérlõ/bérlõtársak (a vele/velük együtt élõ
családtagok jövedelmi, vagyoni helyzete alapján) igazolja/igazolják a
szociális rászorultság fennállását.

Formanyomtatvány igénylésének, a pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri 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. szeptember 14.

A pályázatok elbírálásának várható idõpontja:
2007. október

Lencsési Közösségi Ház
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR 1. • TELEFON/FAX: 456-177

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

� Az Aradi Fotóklub kiállításának megnyitójára kerül sor szeptem-
ber 14-én, pénteken 17 órakor. Megnyitják: Bognár Levente, Arad
város alpolgármestere és Köles István, Békéscsaba város alpolgár-
mestere. A tárlat október 5-ig tekinthetõ meg, hétköznapokon 8-tól
18 óráig. � Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 17-én, hétfõn
18 órakor. A tréning 10 órás, a foglalkozások hétfõnként 18-tól 19
óráig tartanak. Vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvéte-
li díj: 7000 Ft/fõ. Jelentkezni szeptember 14-ig lehet személyesen a
részvételi díj befizetésével. � Alapfokú és haladó jóga tanfolyam
indul szeptember 18-án kedden (kezdõ) és 20-án csütörtökön
(haladó) 18 órakor. A képzések 24 órásak és 12 foglalkozásból
állnak, melyek keddi (kezdõ) és csütörtöki (haladó) napokon 18-tól
20 óráig tartanak. Részvételi díj: 6000 Ft/ fõ. Vezetõje Juhász Gab-
riella. Jelentkezni szeptember 17-ig lehet személyesen a részvéte-
li díj befizetésével. � Alapfokú és haladó számítógépkezelõi tan-
folyam indul nyugdíjasoknak szeptember 24-én. A képzések 24
órásak, 12 foglalkozásból állnak, melyek hétfõi napokon 8 órakor
(alapfokú) és 10 órakor (haladó) kezdõdnek. Részvételi díj: 8500
Ft/fõ. Jelentkezni szeptember 20-ig lehet személyesen, a részvételi
díj befizetésével. � Induló tornák: Alakformáló torna szeptember
10-tõl hétfõi és szerdai napokon 18.30-tól 19.30 óráig. Nyugdíjas-
torna szeptember 11-tõl, minden kedden 8.15-tõl 9.15 óráig. Ba-
ba-mama torna szeptember 18-tól minden kedden 10-tõl 11 órá-
ig. Egészségmegõrzõ torna 40 éven felülieknek szeptember 18-
tól, minden kedden és csütörtökön 14-tõl 15 óráig. Szülésre felké-
szítõ torna szeptember 18-tól minden kedden 16 órakor. Kisma-
matorna szeptember 18-tól minden kedden 17 órakor.

Játszóház a Partiumban

AJankay Általános Iskola néhány tanára immár sokadik alkalom-
mal vesz részt a Vasárnapi iskola karitatív munkájában. A hét-

végi tanítás magyarlakta falvakban folyik, Tenkén, Bélfenyéren és
Gyantán, a helyi református egyház közremûködésével és gondo-
zásában zajlik. Elsõsorban magyar nyelvet, történelmet, földrajzot
és mûvészeteket próbálnak meg az ottani magyar gyerekeknek ok-
tatni a számukra megfelelõ szinten. Mivel sok gyermek román isko-
lába jár, nagy az igény a magyar nyelv ilyen formában történõ gya-
korlására. A játékos tanításon van a legnagyobb hangsúly, hogy a
gyerekek ne érezzék azt, hogy még hétvégén is iskolába kell járni-
uk. A tenkei tiszteletes véleménye szerint nagy segítség a gyerekek-
nek, hogy magyarul tanulhatnak, beszélgethetnek, így érezhetik,
hogy õk is magyarok. A tanítás kéthetente szombatonként délelõtt
és délután folyik, a gyerekek vallásórája után, a református egyház
keretein belül. Az idei tanév utolsó programja nyár elején volt, ahol
kézmûves foglalkozáson vehettek részt, a primitív fazekassággal,
korongozással és íjászattal ismerkedhettek meg a gyerekek és a fel-
nõttek. A nap zárásaként íjászversenyt rendeztek, ahol még a tisz-
teletes úr is nagy lelkesedéssel vett részt.
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Filharmónia–Raiffeisen szezonbérlet
2007/2008

Békéscsabán, 19.30 órakor

� 2007. szeptember 10. (EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM)

Kassai Állami Filharmonikus Zenekar
Közremûködik: Juraj Bartos – trombita. Vezényel: Dusan Stefa-
nek. Mûsor: Jan Levoslav Bella: Ünnepi nyitány, Esz-dúr; Hummel:
Esz-dúr trombitaverseny; Dvoøák: 9. szimfónia, e-moll, op. 95. „Az
új világból”. A hangverseny a Szlovák Köztársaság Alkotmány Nap-
ja alkalmából a Szlovák Köztársaság Fõkonzulátusa támogatásá-
val valósul meg.

� 2007. november 12. (JÓKAI SZÍNHÁZ)

Liszt Ferenc Kamarazenekar
Mûvészeti vezetõ: Rolla János. Mûsor: Grieg: Holberg-szvit; Ros-
sini: G-dúr szonáta; Mendelssohn: h-moll szimfónia no. 10; Schu-
bert: C-dúr vonósötös. Fõtámogató: Magyar Külkereskedelmi
Bank Rt. A Liszt Ferenc kamarazenekar fenntartója: Szolnok Me-
gyei Jogú Város. Támogatók: Magyar Cetelem Bank Rt., a Danu-
bia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Oktatási és Kulturális Minisz-
térium, Nemzeti Civil Alapprogram.

� 2008. január 9. (JÓKAI SZÍNHÁZ)

Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Kocsis Zoltán. Közremûködik: Tóth László – trombita.
Mûsor: Bartók: Két kép, op. 10; Haydn: Trombitaverseny; Csaj-
kovszkij: II. szimfónia.

� 2008. február 25. (JÓKAI SZÍNHÁZ, VIGADÓ)

Suchoò Fúvóskvintett (Szlovákia),
valamint: Ewald Danel – hegedû, Jozef Podhoranský – cselló, Ma-
rek Zwiebel – brácsa, Marian Lapšanský – zongora. Mûsor: Eu-
gen Suchoò: Kis szvit; Sonatina hegedûre és zongorára, op. 11;
Zongora kvartett hegedûre, brácsára, csellóra és zongorára, op.
6; Szerenád fúvós kvintettre, op. 5. A Szlovák Fõkonzulátus támo-
gatásával.

� 2008. március 17. (JÓKAI SZÍNHÁZ)

Szegedi Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Gyüdi Sándor. Közremûködik: Young-Choon Park –
zongora. Mûsor: Beethoven: Coriolan – nyitány, op. 62; III. zon-
goraverseny, c-moll, op. 37; Schubert: VII. szimfónia, C-dúr.

� 2008. március 31. (JÓKAI SZÍNHÁZ, VIGADÓ)

Jandó Jenõ zongoraestje

� 2008. május 5. (JÓKAI SZÍNHÁZ)

Békéscsabai Szimfonikus Zenekar
Közremûködik: Tóth Péter – zongora. Mûsorelõzetes: Rachmani-
nov: II. zongoraverseny, c-moll, op. 18.

Bérletek 4200, 4700 és 5200 Ft-os, szólójegyek 1000
és 1200 Ft-os áron válthatók a Filharmónia Kht. Békés
Megyei Irodájában. (5600 Békéscsaba, Andrássy út
24–28., telefon/fax: 66/442-120)

A békéscsabai állatmenhelyen
örökbe fogadható kutyák

Békéscsabán is népszerû
az ezüstérmes kõbányai

� Géza és Kormi
Nagyon szomorú története van
a két kutya menhelyre kerülé-
sének.

A Csabai Állatvédõk Egye-
sületének tagjai egy ideig re-
ménykedtek, hogy visszakerül-
nek gazdijukhoz, de ennek egy-
re kisebb az esélye.

Mindkét kutya kicsi termetû,
eddig lakásban éltek.

Nagyon sok szeretetre vágy-
nak, és feltétlen együtt szeret-
nék õket örökbe adni!

� � �

� Bumi
Nagytestû, husky-labrador ke-
verék.

Kiváló házõrzõ, de van egy
hibája: szereti a baromfit. E mi-
att kellene megválnia tõle a
gazdájának.

Nem került a menhelyre, de
jó lenne, ha sorsa minél elõbb
rendezõdne, és találna egy kis-
állat-mentes új otthont.

Nemzetközi elismerést kapott a Kõbányai sör. Magyarország ne-
gyedik legnagyobb márkája elnyerte a Monde Selection-ezüst-

érmet, amely a söripar egyik legrangosabb díja. A márka békéscsa-
bai népszerûségét jól mutatja, hogy városunkban a gyártó becslése
szerint tavaly majdnem 240 ezer liter fogyott belõle.

Örökbefogadás vagy talált állat ügyében a Csabai Állatvédõk
Egyesületét elérhetik a 06-30/322-2776 telefonszámon.

A menhelyen található többi kutyát is megismerhetik
a www.csabaiallatvedok.hu internetes oldalon.

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megváltozása elõtt

utoljára Békéscsabán
a Debreceni Egyetem együttmûködésével!

ÉPÍTÉSI MÛSZAKI ELLENÕR I., II.
tanfolyam

indul 2007 szeptemberében!!!
Választható szakirányok:
mélyépítés (M), épületgépészet (G),
épületvillamosság (V), épület (É).

Jelentkezési határidõ: szeptember 7.

Csaba-College Kft.
Békéscsaba ,  Lu the r  u . 10 .
Telefon: 66/445-103

Tan.sz.: 04-0031-06 • Akkr. l .szám: 0286
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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

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



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!

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.

®

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)

DR. OMBÓDI RÓBERT
szülész-nõgyógyász szakorvos

MEGKEZDTE MAGÁNRENDELÉSÉT
Helye: szülészet-nõgyógyászati épület Onkocytologia-szakrendelõ

(bejárat a liget felöl).
Ideje: kedd és péntek 16 órától.
Bejelentkezés a 437-509-es telefonszámon hétköznap 10–14 óráig.

TARGONCAVÁSÁR
5630 Békés, Szent Pál sor 3.
Telefon/fax: (66) 469-639
Telefon: 06 (30) 9955-617

06 (20) 9572-752

„„„„BBBBÉÉÉÉKKKKÉÉÉÉSSSS----TTTTAAAARRRRGGGGOOOO”””” KKKK ffff tttt ....
5700 Gyula, Cserjés u. 38.
Telefon/fax:
(66) 469-639, (66) 417-393
E-mail: targo@alfold.net, info@bekestargo.hu

TARGONCAJAVÍTÁS,
BÉRBEADÁS



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:
Dózsa Lászlóné:...20/230-6099 Kuliné Knyihár Katalin:..70/774-0188
Honfi Pál:..............20/4391-391 Nyár Edit:......................30/927-5337

Korrekt ügyintézés közvetítõi díj nélkül.

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.
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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

Diplomások figyelmébe!
2007 õszétõl az alábbi szakmai képzéseket

szervezzük diplomával rendelkezõk számára:
– adótanácsadó
– okleveles adószakértõ
– mérlegképes könyvelõ

Fõiskolai oklevél
(a Budapesti Gazdasági Fõiskolával együttmûködve):

– pénzügyi adó, illeték, vám szak
– európai uniós projekttervezõ és finanszírozási szak
– közgazdász szakmérnök
– vállalkozásgazdálkodási szakirány

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: (66) 52-00-72
További információ: www.perfekt.hu (Békés megye)
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PÓTFELVÉTELT
HIRDET! 

Érettségi utáni szakképzés
(22 éves korig ingyenes)

Nyitott kapu a felsõoktatásba!
Továbbtanulás esetén kreditpontok beszámítási lehetõsége

az alábbi elvégzett szakokkal:

További szakok: pincér, idegenvezetõ*, újságíró II., utazásközvetítõ, protokollügyintézõ,
pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, marketing- és reklámügyintézõ.

*Heti 8–10 óra angol, német, francia nyelv.
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6., telefon: (66) 454-262

Internet: www.ilsszki.hu • E-mail: info@ilsszki.hu
Nyelv és szakma, a biztos jövõ kulcsa!

Intézményi kommunikátor Eszterházy Károly Fõiskola 
Kis- és középvállalkozási menedzser* Szegedi Tudományegyetem GK

Üzletviteli szakmenedzser* Tessedik S. Fõiskola GFK
Vendéglátó szakmenedzser* Kodolányi János Fõiskola

www.tothprodukcio.hu

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

Társastánc tanfolyamok indulnak
diákoknak és felnõtteknek
Békéscsabán, a Forma Bontóban (Andrássy út 73.)
Jelentkezés: felnõtteknek szeptember 3-án 19.30 óra-
kor, alsósoknak szeptember 8-án 16 órakor, felsõsök-
nek szeptember 8-án 17.30 órakor.
Díja: 8000 Ft/15 alkalom.
Bõvebb információ: Gulyás Miklós, 06-20/980-6010.



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
• Békéscsabán, a Szarvasi úton 782 m²-es tel-

ken 126 m²-es családi ház, 4 szoba, garázzsal,
konvektorfûtéssel eladó. Ár: 19 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Mikszáth utcában 1000 m²-es
telken 100 m²-es polgári jellegû ház, 3 szoba,
kályhatüzelésû, 2 garázzsal eladó. Ár: 9,9 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, Nagyréten 1500 m²-es telken 100
m²-es, 3 szobás, téglafalazatú, félkomfortos,
csempekályhás családi ház eladó. Ár: 10,5 mil-
lió Ft.

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

• Békéscsabán, a Corvin utcában 1000 m²-es tel-
ken 80 m²-es, 2 szobás, polgári jellegû családi
ház eladó lebontásra, vagy felújítandó. Ár: 13
millió Ft.

• Békéscsabán, a Vörösmarty utcában 500 m²-
es telken 155 m²-es családi ház, 2 szoba, nappa-
li, konvektoros fûtéssel, csempekályhával eladó.
Ár: 13 900 000 Ft.

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

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

• Gerlán, a Jegenye utcában egy 100 m²-es, 3
szobás családi ház, erkéllyel, dísz-
kerttel, növényszigetekkel, garáz-
zsal eladó. Ár: 15 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Csokonai utcában 600 m²-es
telken, 120 m²-es, régi építésû parasztház, kon-
vektor fûtésû, 2,5 szobás, nappalis eladó. Ár: 15
millió Ft.

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

• Mezõmegyeren, a Nyárfa utcában 540 m²-es
telken 190 m²-es családi ház, 5 szoba, 2 család
számára is, központi és vegyes fûtésû, parkosí-
tott kerttel eladó. Ár: 16 200 000 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, az Arany János utcában 160 m²-
es, felújított, 3 szobás családi ház, 1000 m²-es
kert, úszómedence, automata öntözõvel, kapuval
eladó. Ár: 19 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Fiumei úton 650 m²-es telken
130 m²-es, igényes családi ház, garázzsal eladó.
Nappali, 2 szoba, konvektor, padló- és kandalló-
fûtéssel. Ár: 23 000 000 Ft.

• Békéscsabán, az Ybl Miklós utcában 1400 m²-
es telken 120 m²-es, szép családi ház, 5 szoba,
radiátoros, 60 m²-es mûhellyel, eladó. Lakáscse-
re lehetséges (60 m²-tõl). Ár: 30 500 000 Ft.

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

• Békéscsabán, az Attila utcában 500 m²-es tel-
ken 210 m²-es luxus családi ház, 5 szoba, infra-

szauna, amerikai konyhás, klíma, padlófûtéses,
automata öntözõvel, kapuval eladó. Ár: 45 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Diófás utcában, 2002-ben épí-
tett, 1100 m²-es telken, 110 m²-es + 60 m²-es,
kétgenerációs családi ház, külön bejárattal, 3 +
2 szobás családi ház eladó. Csere is lehetséges.
Ár: 45 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Garay utcában 1200 m²-es tel-
ken 360 m²-es kétszintes családi ház, 5 szoba,
fûthetõ garázs, padlófûtés, riasztóval, tájház jel-
lege és mérete miatt panzióként is mûködtethe-
tõ. Ár: 53 000 000 Ft.

LAKÁSOK
• Békéscsabán, a Lencsési úton, I. emeleti, 53

m²-es, 1 + 2 fél szobás lakás, központi radiáto-
ros fûtéssel, tavaly decemberben teljes körûen
felújított eladó. Ár: 7 900 000 Ft.

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

• Békéscsabán, a Kazinczy utcában 50 m²-es, 2
szobás, V. emeleti, központi fûtésû, 2005-ben tel-
jesen felújítva, erkéllyel eladó. Ár: 7 500 000 Ft.

• Békéscsabán, a Paróczay utcában 57 m²-es
panellakás, I. emeleti, 2 szobás, 2005-ben teljes
körûen felújított, 15 m²-es erkéllyel, kaputelefon-
nal eladó. Ár: 8 500 000 Ft.

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

• Békéscsabán, a Kazinczy utcában, négyszintes
téglaépítésû társasházban, földszinti, 1,5 szobás,
egyedi gázos, dupla bejárati ajtós lakás eladó.
Ár: 8 800 000 Ft.

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

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

• Békéscsabán, a Tolnai utcában 2004-ben felújí-
tott, 56 m²-es, 2 szoba, egyedi konvektoros fû-
téssel, körbefûtött lakás eladó. Ár: 9 800 000 Ft.

• Békéscsabán, a Szabó Pál téren, 73 m²-es tég-
lablokkos lakás, 2003-ban felújított, 3 szoba +
étkezõs, egyedi konvektoros fûtéssel eladó. Ár:
10 600 000 Ft.

• Békéscsabán, a Haán Lajos téren téglablok-
kos házban, III. emeleti, egyedi gázos, 3 szobás

lakás, beépített konyhabútorral, erkéllyel eladó.
Ár: 12 000 000 Ft.

• Békéscsabán, az Andrássy úton téglablokkos
társasházban, III. emeleti 68 m²-es, 3 szobás, új
fürdõszobával, egyedi gázos lakás eladó. Ár:
12,5 millió Ft.

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

• Békéscsabán, a Kinizsi utcában, a Csaba Cen-
ter közelében egy 70 m²-es, 2005-ben épített igé-
nyes kialakítású lakás, 2,5 szobás, erkélyes, egye-
di mérõs eladó. Ár: 15 200 000 Ft.

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

• Békéscsabán, a Mednyánszki utcában téglab-
lokkos társasházban, 74 m²-es, 2,5 szobás, lakás,
egyedis, radiátoros hõleadókkal, klímával eladó.
Ár: 20 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Justh Gyula utcában, új építé-
sû, liftes társasházban, különbözõ árakban, mé-
retekben, egyéni kialakítási lehetõséggel, jó he-
lyen, a Csaba Centerhez, iskolákhoz közel laká-
sok eladók.

HÁZRÉSZ
• Békéscsabán, a Dózsa György úton, 600 m²-

es telken 93 m²-es utcafronti házrész, 3 szoba,
egyedi konvektoros fûtésû, eladó. Ár: 9,2 mil-
lió Ft.

• Békéscsabán, a Kis Tabán utcában 100 m²-es,
2,5 szobás, nappalis, központi radiátor fûtésû, gar-
zonos hálórész, házrész + egy 65 m²-es mellék-
épülettel, egyben vagy külön eladó. Ár: 11,9 mil-
lió Ft.

BÉRLEMÉNY
• Békéscsabán, az Andrássy úton 60 m²-es üz-

lethelyiség kiadó. Az üzlethelyiség felújított, WC-
vel, mosdóval ellátott, elõtte parkoló van. Vállal-
kozások, irodák számára. Ár: 67 000 Ft + rezsi.

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

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

• Békéscsabán, a Csaba Centerben, a III. eme-
leten, 35 m²-es 2 helyiségbõl álló iroda, bútoro-
zottan kiadó cégek, illetve vállalkozások számá-
ra. Ár: 80 000 Ft\hó.

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
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MI
VASÁRNAP IS

NYITVA
VAGYUNK!

Lottózó és ajándékbolt
Békéscsaba, Kazinczy u. 12.

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

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.

1 éves OKJ és felnõtt

kozmetikus-
és fodrászképzés

indul szeptembertõl

Békéscsabán.

Telefon: 06-70/244-9063

JÓ MINÕSÉGÛ KERÉKPÁRT SZERETNE?
ISKOLAKEZDÉSHEZ KERÉKPÁR-

-FELSZERELÉSRE VAN SZÜKSÉGE?

Keresse fel a

C IKLON
kerékpárszaküzletet

az Univerzál Áruház II. emeletén!

Schwinn Csepel kerékpárok,
alkatrészek, gyerekülések.

Javítás, felújítás rövid határidõvel.
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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. Érdeklõd-
ni: 06-30/474-4409, illetve munka-
idõben: 527-390.

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

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

• Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcá-
ban 3 szobás, összkomfortos, gaz-
dálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 millió Ft. Békéscsabai
csere is érdekel. Telefon: 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. Ér-
deklõdni 8 és 16 óra között a 06-30/
242-3539-es telefonon.

• Békéscsabán, a Millenniumon
egyedis, 3 szobás, magasföld-
szinti lakás eladó. Telefon: 06-70/
244-9063.

• Békéscsabán, Jaminában ház
anyagi okok miatt sürgõsen eladó
vállalkozásra, raktározásra is alkal-
mas lakható melléképülettel, szé-
pen rendezett, parkosított, 900 m²-
es telken. Tömblakás-csere érték-
egyeztetéssel. Érdeklõdni: 06-30/
555-8783.

• Békéscsabán, a Szabó Dezsõ ut-
cában 1 + két félszobás, ebédlõs,
II. emeleti, erkélyes, felújított
lakás eladó azonnali beköltözés-
sel. Telefon: 06-70/281-1185.

• Békéscsabán, a Haán Lajos téren,
a garázssoron 2 db garázs eladó.
A 15 m²-es 1,75 millió Ft, a 17 m²-
es 1,85 millió Ft. Telefon: 06-30/
410-6882.

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

• Békéscsabán, az Andrássy úton
bútorozott lakás kiadó. Telefon:
06-30/414-5903.

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

• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Marik István, Ta-
vasz u. 83. Tel.: 06-30/275-7263.

• Ajtófelújítás új technológiával! Re-
dõny, reluxa, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló. Zársze-
relés és -javítás. Utánfutó-köl-
csönzés a Lencsésin: Dobos Ist-
ván u. 20. Tel.: 66/636-135, 06-30/
233-4550, 06-70/335-7584.

• Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 06-20/567-6521.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Telefon: 433-079, 06-30/359-8560,
Gubény György.

• Gyógyító masszázs. Idõpontegyez-
tetés: 06-30/283-8648.

• Nonstop duguláselhárítás kedve-
zõ áron, bontás nélkül, garanciá-
val Békéscsabán. Telefon: 06-20/
9358-173, Péter József.

• Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemes-
vakolatok készítését vállalom. Les-
tyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
06-30/481-8071.

• Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4., Bali és Fia Bt.
Telefon: 06-20/9212-521 és 06-20/
9446-986.

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

• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Tel.: 06-30/
508-6713.

• Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. Tele-
fon: 06-20/432-6098.

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

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

• Nyílászárók javítása, szigetelése.
Redõny, szalagfüggöny részletfi-
zetéssel. Telefon: 454-171, 06-70/
212-6776.

• Fûkaszálás, gazvágás számlaké-
pesen. Telefon: 06-20/470-1483.

• Színes tv helyszíni javítása, video-
javítás, antennaszerelés. Telefon:
06-70/279-6271, 06-70/202-2025.

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

• Nõi torna a Közgében szeptember
3-tól. Gerinc- és csípõtorna kedden
17.30; alakformáló konditorna hét-
fõn és szerdán 17.00, csütörtökön
17.30 órától. Tel.: 06-20/5556-277.

• Leinformálható pedagógus gyer-
mekfelügyeletet, takarítást vállal
hétvégén, illetve hétköznap 18 óra
után. Telefon: 06-30/908-9707.

• Szánj magadra kéthetente egy dél-
utánt! 120 órás személyiségfej-
lesztõ, önismereti tréning indul
pszichodráma módszerrel. Infor-
máció: Budainé Mikóczy Erika pszi-
chodrámavezetõ, telefon: 06-70/
773-5690.

• Béklyók helyett szárnyak sikere-
inkhez önismereti csoportban õsz-
tõl. Novák Magdolna: 06-30/3700-
881, Varjú Blanka: 06-30/2319-216.

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

• Németnyelv-oktatás és korrepetá-
lás. Telefon: 06-30/483-2981.

• Történelembõl emelt szintû felké-
szítés. Telefon: 321-327.

• Matematikából korrepetálás kö-
zépiskolásoknak, fõiskolásoknak.
Telefon: 06-30/855-7105.

• Kezdõ PILATES (hatékony mozgás-
forma bármely korosztály számára)
csoportórák (max. 8 fõ) a Lencsé-
sin. Elõjegyzés: 06-70/286-2850.

• Olcsón eladó egy jó állapo-
tú ÉTI-25 és egy sosem
használt Radiant gáz-
kazán. Telefon:
06-30/3490-589.

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2007. szeptember 3-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



Tizenkettedik alkotásként e sorozatban
– az indításhoz hasonlóan – egy jel-

legzetes Jankay darab következik. Akkor
egy összefoglaló jellegû festménnyel, most
egy hasonló célzatú kerámiaszoborral gaz-
dagítottuk, gazdagítjuk a hónapot.

Jankay szobrászattal az 1950-es évek-
ben kezdett foglalkozni, az amerikai tar-
tózkodása alatt, és a nyolcvanas években
hagyott fel a képzõmûvészet ezen ágával,
valószínûleg idõs kora miatt.

A nõ madárral és virággal 1971-ben
született.

A csabai mester a közel háromszáz da-
rabos szobrászati anyag hatodát látta el
évszámmal.

A most választott mûalkotás is ezek kö-
zül, a datált mûvek közül való.

Közel egészalakos nõalakja
vékony talapzaton magasodik,
karjait keresztbe fonja, fejét ken-

Amajd’ nyolcvanöt éves múl-
tú békéscsabai iparszerû

baromfi feldolgozás 1923 õszén
indult.

A Kiskunfélegyházáról idete-
lepült Blum Lajos és felesége,
Schneider Ilona jól menõ ba-
romfi- és tojás felvásárlási, fel-
dolgozási és továbbértékesítési
vállalatot hoztak létre egy And-
rássy utcai régi épület hátsó ré-
szén bérelt góréban. A jól mû-
ködõ vállalkozás egy év alatt
úgy megerõsödött, hogy már a
Szigligeti utca 2. szám alatti
házban folytatta a termelést.

A reggel felvásárolt élõ ba-
romfit délután 2-3 asszony ko-
pasztotta, bontotta és csoma-
golta. Az árut lovas stráfkocsin,
jéggel hûtött, zárt fa tárolóban
szállították a megrendelõnek. 1926-ban az Orosházi út elején, egy
Belanka nevû tulajdonostól megvásárolták az ott lévõ majolika
gyárat. Fejlesztéseket hajtottak végre, bõvült a munkáslétszám,
növekedett a termelés.

1928-ban a Schneider Ignácz és Utódai cégnév alatt mûködõ
vállalat a legnagyobb arányú építkezést, bõvítést eszközölte. El-
készült a kétvagonos hûtõház, két terembõl álló kopasztócsarnok,
a hatalmas méretû baromfihizlaló és darálóüzem.

A nagy telepen mintaszerû rend és tisztaság uralkodott. A kora
hajnali órákban percnyi pontossággal futottak ki a ketrecekkel fel-
szerelt hatalmas teherautók a környék piacaira. Ahol megjelen-
tek, mindenütt forgalmat, életet és megélhetést jelentettek. A tekin-
télyes vállalatnak kiegészítõje volt a modern hûtõház, jéggyár. A
telepen keresztülfutottak a MÁV szerelvényei, melyek külföldre vit-
ték az élõ és vágott baromfit, tojást, szortírozott tollakat.

Az 1930-as évek végén több mint félezer munkáscsaládnak
nyújtott megélhetést a Schneider-gyár, melyet Blum Lajos és Gold-
berg István igazgatók irányítottak az államosításig.
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Schneider baromfi-tojásexport és tollgyár

Jankay Tibor: Nõ madárral és virággal.
1971, 60 x 15 x 13 cm, patinázott kerámia

A Schneider és Utódai cég gyártelepe az 1930-as években

Az egykori gyár helyén felszázad alatt korszerû épületben jó hírû barom-
fifeldolgozó ipar létesült. A képen a felszámolt üzem homlokzata

A HÓNAP MÛTÁRGYA

JANKAY TIBOR:

Nõ madárral
és virággal

dõbe burkolja. Melle elõtt jobb oldalt a
Jankay által olyan nagyon szeretett ma-
dár alak simul, bal vállához egy naprafor-
gó fejét tette, melynek szára a nõ törzse,
dereka, csípõje mellett fut lefelé, a comb-
ja közepéig tartva.

A szár végig követi a nõ alakját, kiemel-
ve annak vonalát. Ezek a motívumok
(értsd madár és virág) a magyar népmû-
vészet kelléktárából valók, mellyel Jan-
kay az otthon felé érzett hiányáról, szere-
tetérõl, illetve hûségérõl tesz tanúbizony-
ságot.

A figurák kidolgozásban a leegyszerû-
sítés, stilizálás figyelhetõ meg, felületmin-
tázásban pedig a karcolás, nyomatozás.

A mûvész elõre elkészített negatívok,
sablonok alkalmazásával a nõ szoknyá-
ját körbedíszítette, dekoratív felületet te-
remtve.

Ezt sokszor a szobrok hátulján, vagy
absztrakt alkotásokon alkalmazta, itt vi-
szont textilmintaként értelmezhetõ.

Jankay a kiégetett kerámiát festette,
patinázta, ami így bronz hatást kölcsönöz
ennek a könnyen sérülõ anyagnak, annak
az anyagnak, amivel a mûvész szobrai
többségét hozta létre.

VÁN HAJNALKA
mûvészettörténész

GÉCS B.


