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� Ízes napok

� A polgármester a jegyzõ-ügyrõl

� Intézményi integráció

� Elhunyt Lipták Pál

� Jótékonysági bál

� Elöl a koncertéletben

� Száz éve történt

Február 6-án rendkívüli közgyûlés keretében tárgyalt a képvi-
selõ-testület dr. Nagy Mátyás jegyzõ közszolgálati jogviszo-

nyának megszüntetésérõl és új jegyzõi pályázat kiírásáról.
Mivel dr. Nagy Mátyás korábban errõl nem nyilatkozott, Van-

tara Gyula a közgyûlés elején kérdezte meg, nyílt vagy zárt ülé-
sen kívánja ügyének tárgyalását; a jegyzõ a nyilvános ülés mel-
lett döntött. Nyergesújfalu korábbi jegyzõjét, 2006. július 6-án vá-
lasztotta az elõzõ testület határozatlan idõre Békéscsaba jegy-
zõjévé, szeptember 1-jei hatállyal. Vantara Gyula szerint az eltelt
öt hónap során a jegyzõ nem tudta biztosítani a testületi ülések
megfelelõ színvonalú szakmai elõkészítését, téves tájékoztatá-
sai, lényeges jogszabály-ismereti hiányosságai nehezítették a
testület munkáját, a hivatal mûködését, és több esetben beiga-
zolódott az is, hogy nem ismeri a zárt ülések feltételrendszerét.
Mindezek eredményeképpen a közgyûlés színvonala méltatlan-
ná vált egy megyei jogú városhoz. A polgármester a felmentés
indokaként fogalmazta meg, hogy dr. Nagy Mátyás a középve-
zetõk, köztisztviselõk esetén, személyük és munkájuk megítélé-
sével összefüggésben emberi méltóságukat sértõ kifejezéseket
használt, ez ügyben a polgármesteri hivatal érdekképviselete
írásos panaszt nyújtott be hozzá. További problémaként jelölte
meg, hogy dr. Nagy Mátyás novembertõl nem hívott össze osz-
tályvezetõi értekezletet, emiatt az apparátus elveszítette a szerve-
zeten belüli koordinációs és információs kapcsolatot. Vantara
Gyula elmondta, a decemberi közgyûlést követõen írásban for-
dult a jegyzõ úrhoz, kérve, hogy a továbbiakban fokozott figyel-
met fordítson a közgyûlések elõkészítésének törvényességére,
de változást ezt követõen sem tapasztalt. „A jegyzõ úrral 2007.

február 1-jén közöltem, hogy informálódva a testületi tagok kö-
zött, valamint a polgármesteri hivatal apparátusában, alaposan
feltehetõ, hogy olyan mértékû kifogások merültek fel a munkájá-
val kapcsolatban, melyek megalapozhatják a személyével össze-
függõ alkalmatlanságot” – fogalmazott a polgármester. Vantara
Gyula támogatta volna a jegyzõt abban, hogy közös megegye-
zéssel távozzon a hivatalból, de – mint mondta – dr. Nagy Má-
tyás az elé tárt kifogásokat nem akceptálta, és kitért a jogviszony
közös megegyezéssel történõ megszüntetése elõl. A polgármes-
ter ezután megindította a jegyzõ alkalmatlanságára irányuló jogi
eljárást, és intézkedett szabadságolásáról. Ilyen eljárásoknál el
kell készíteni az érintett minõsítését, ennek megismerése végett
a polgármester a hivatalba kérette a jegyzõt, aki azt válaszolta,
hogy csak írásos megkeresés alapján tesz eleget a kérésnek.
A minõsítés tartalmát így a közgyûlésig nem ismerte, ahhoz ész-
revételt addig nem tett. A jegyzõ munkáját a polgármester minõ-
síti, ezt Vantara Gyula a rendkívüli közgyûlés elé tárta. Dr. Nagy
Mátyás a legtöbb területen átlag alatti minõsítést kapott, szakmai
ismerete, jártassága nem kielégítõ, ahogy nem kielégítõ szerve-
zõ készsége sem, ez indokolja alkalmatlanságát.

Vantara Gyula tájékoztatta a közgyûlést arról, hogy 1998. szep-
temberében a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi
határozattal, igazgatási eljárás keretében távolította el dr. Nagy
Mátyást a kamara tagjainak sorából. A közelmúltban derült fény
arra is, hogy a jegyzõt jogerõs ügyészségi döntés marasztalta
el ügyészi megrovás formájában, jegyzõi minõségében elköve-
tett közokirat hamisítás vétségében. Amikor dr. Nagy Mátyás pá-
lyázott, tudta, hogy eljárás indult ellene, azonban errõl nem tett
említést. A jogerõs ügyészi megrovás 2006. szeptemberében
született, a jegyzõ az elõzõ és a jelenlegi testületet sem tájékoz-
tatta errõl, ez megrendíti a bizalmat vele szemben.

Dr. Nagy Mátyás megjegyezte, hogy alkalmatlanságot megál-
lapítani nem közgyûlésen, hanem törvényes eljárás keretében le-
het, és ehhez szerinte legalább egy év munkaviszony szükséges.
Mint mondta a választási kampány hevében egy nyergesújfalui
képviselõ feljelentette az ottani polgármestert és õt, mint jegy-
zõt, egy olyan korábbi döntés miatt, amely ellen õ határozottan
szót emelt – ez a megrovás háttere. Pályázatának beadásakor
minden szükséges okirata megvolt, úgy vélte, az itt kifogásolt

FELMENTETTÉK DR. NAGY MÁTYÁST

Új jegyzõ kerestetik

TISZTELT BÉKÉSCSABAIAK!

Az idei elsõ lapszám megjelenése óta rengeteg megkeresést kap-
tunk a Mérleg kézbesítésének hiányosságai miatt. Kérjük Önöket,
hogy észrevételeiket – pontos címük megadásával – közöljék ve-
lünk a Polgármesteri Hivatal 06-80/922-008 ingyenesen hívható
zöld számán, ezzel segítve, hogy a jövõben ne kelljen bosszan-
kodniuk a kézbesítés miatt!



Jóízûen lehet nevetni, énekelni, vagy beszélgetni – az étkezés
örömei mellett ezen örömökre is talál lehetõséget február

16. és 19. között a békéscsabai közönség. Ezzel invitált a múlt
heti sajtótájékoztatón a Csabai Farsangra Szente Béla, az Ifjú-
sági Ház igazgatója. Az egyik szervezõ intézmény vezetõjeként
emlékeztetett, hogy autentikus disznótor és egyéb hagyomány-
õrzõ programok, élõben megszólaló népzene, nóta és modern
zene kínál szórakozási lehetõséget. Február 16-án például bor-
kóstoló várja az érdeklõdõket a Munkácsy Emlékházba, este pe-
dig az Ifiházban rendeznek farsangi táncházat.

A 17-ei, szombati disznótoron a Szlovák Kultúra Házának ud-
varán „Nemzeti Kolbásztöltõ Válogatott” néven az Alberti család
dolgozza fel a leszúrt disznót – vette át a szót Uhrin Zoltán, a
Kolbászklub elnöke. A tepertõt Zsíros Pál süti majd. Az érdeklõ-
dõk a hagyományoknak megfelelõen kóstolót is kapnak majd a
készülõ finomságokból.

Hagyomány immár a Hagyomány és turizmus címû turiszti-
kai konferencia is a Csabai Farsang programjában. Szigeti Hen-
rietta, a békéscsabai Tourinform Iroda vezetõje elõzetesen arról
tájékoztatta a Csabai Mérleget, hogy idén is a Békéscsabát jel-
lemzõ turisztikai termékeket, rendezvényeket, fejlesztéseket mu-
tatják be a szakmai rendezvényen. Az érdeklõdõk az Élõvíz-csa-
torna fejlesztésében rejlõ turisztikai lehetõségekrõl hallhatnak
elõadást Végh Lászlótól a Közép-Békési Települések Vízvédelmi
Egyesületének elnökétõl. Bemutatkozik majd a Gyuláról nemrég
a megyeszékhelyre költözött megyei turisztikai iroda is.

A Csabai Farsangon évrõl évre felelevenítenek valamilyen csa-
bai hagyományt. Ebben az évben azt idézik fel a Csabai Szlová-
kok Szervezete és s Szlovák Kultúra Háza szervezésében, mi tör-
tént annak idején a csabai kocsmákban. A 17-ei, Ifiházban meg-
rendezésre kerülõ „Vasárnapi mulatság Csabán” címû mûsor-
ról Ancsin Pálné a Csabai Szlovákok Szervezete képviselõje el-
mondta: azért döntöttek ennek bemutatása mellett, mert régen
a vasárnap délelõttök a kulturális programok jegyében teltek a
békéscsabai ivókban. Ezen alkalmakkor szeszes italt sem fo-
gyaszthatott a kocsmák közönsége.

Érdekesnek ígérkezik a vasárnap délelõtti Városnézõ séta. A
résztvevõk a csabai belváros mûemlékeit, templomait és neve-
zetes épületeit tekinthetik meg. A Szlovák Tájházban régi csabai
farsangi történeteket ismerhetnek meg, miközben farsangi fán-
kot, csabai kolbászt és pálinkát kóstolnak.

Ugyancsak vasárnap rendezik meg a Tégla Közösségi Ház-
ban a Daloló város sorozatban a Száguldó Dallamok címû kon-
certet. Az eseményen békéscsabai hivatásos és amatõr elõadók
tolmácsolásában operett részletek, magyar nóták és mûdalok
lesznek hallhatók.

A Csabai Farsang záró programja a Bagi–Nacsa duó 19-ei ze-
nés kabaréja lesz. A humorista páros mûsora hétfõn este hét
órakor kezdõdik az Ifjúsági Házban.

A szervezõk elárulták azt is, hogy a négy napos eseménysor
költségvetése nem éri el a 1,5 millió forintot. István Anna, a Szlo-
vák Kultúra Háza igazgatónõje ehhez hozzátette: évek óta kül-

sõ pénzekbõl valósítják meg a Csabai Farsang prog-
ramjait, a város költségvetését nem terheli ez a négy
szórakoztató nap.
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� FOGADÓÓRA. Hricsovi-
nyi Tamás, Mezõmegyer önkor-
mányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hét-
fõjén az Arany János Mûvelõdé-
si Házban. Ideje: 16–18 óráig.

� SZEGFÛ BÁL. Negyedik
alkalommal rendezi meg az
MSZP Városi Szervezete febru-
ár 17-én, szombaton a Szegfû
Bált. Az idei eseményre a Fiu-
me Hotel éttermében kerül sor.
Az este 8 órakor kezdõdõ ren-
dezvényre a belépõjegy 3000
Ft, a zenét a Mediterrán együt-
tes szolgáltatja. A bállal kap-
csolatos további információk a
06-70/387-2825 telefonszámon
szerezhetõk be.

� VÉDETT SZÁLLÁS. Az
Egyensúly Szabadidõ Klub vé-
dett szállása megnyitja kapuit
olyan gyógyult, illetve gyógyu-
lás útján lévõ egyedül élõ férfi-
ak számára, akik lakhatási és
elhelyezkedési problémákkal
küzdenek. A rászorulók a 06-20/
565-9096 számon érdeklõdhet-
nek a lehetõség felõl.

� TISZTÚJÍTÁS A FIB-NÉL.
Új elnöksége van a január 26-
ai tisztújítást követõen a Fiatal
Baloldal Békéscsabai Szerve-
zetének. A FIB megyeszékhe-
lyi munkáját a jövõben Kiszely
András elnök, Alberti Dániel és
Hankó János alelnökök, vala-
mint Kovács András és Váróczy
Roland elnökségi tagok irányít-
ják majd. A tisztújítás során
megfogalmazták, hogy Szerve-
zetük ezentúl is aktív részese kí-
ván lenni a város politikai és if-
júsági életének. Ennek alapján
szeretnének minél több, az ifjú-
ságnak szóló programot szer-
vezni, és építõ kritikáikkal to-
vább támogatni városunk aktív
fejlõdését.

� MOZART KONCERT. A
Budapesti Vonósok adnak kon-
certet február 19-én a Jókai
Színházban 19.30 órai kezdet-
tel. Mûsorukon Mozart Kis éji
zene, A-dúr zongoraverseny és
C-dúr zongoraverseny címû mû-
vei szerepelnek. Zongorán köz-
remûködik Baranyai László.

� PIANO KLUB. Megválto-
zott az Egyensúly Szabadidõ
klub által fenntartott PiaNo klub
helyszíne. A régi és új klubta-
gokat ezentúl a Szarvasi út 32.
alatt várják. A klubfoglalkozá-
sok felõl érdeklõdni a 06-20/
565-9677 számon lehet. A Pia-
No Klub február 16-án 17 órára
kártyapartira hívja tagjait. Már-
cius 2-án, ugyancsak 17 órától

Ingyenes városi lap, Békéscsaba
Felelõs szerkesztõ:

Fábián Tamás
Tipográfia: Gécs Béla

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala

Felelõs kiadó:
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix

aljegyzõ
Szerkesztõség: Békéscsaba,

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

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

Nyomás:
A&M Bt., Békéscsaba

Felelõs vezetõ:
Szekerka Mihály

Megjelenik kéthetente,
28 100 példányban

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

E-mail:
csabai.merleg@bekescsaba.hu

ISSN 1588-3892

Fessünk valamit címmel rendez-
nek összejövetelt, ahol a tagok
megtapasztalhatják az alkotás
örömeit.

� 06-80/922-008. Ajánljuk fi-
gyelmükbe a Polgármesteri Hi-
vatal ingyenesen hívható 06-80/
922-008 zöld számát! Itt min-
den, Békéscsabát érintõ észre-
vételüket jelezhetik az illetéke-
sek felé. Ha kátyúval találkoz-
nak, megsérült padot látnak,
vagy a közterületeken elhelye-
zett tárgyak bármilyen sérülésé-
rõl tudnak, esetleg ha nem kap-
ják meg a Csabai Mérleg aktu-
ális példányát, az ingyenes te-
lefonszámon közöljék ezt!

MATRIKULA

Karácsonyi Gyula Zsolt és
Belicza Edit fia Dénes, Szabó
Mihály Ferenc és Bruder Erika
fia Mihály, Vozár Gergely és
Szatmári Nikoletta leánya Do-
minika, Bartolák Péter és Sluch
Katalin leánya Anita Katalin, Ba-
logh Tibor és Sztankó Szilvia
leánya Brigitta Bernadett, Bali
László és Fehér Judit leánya
Viktória (Csabaszabadi)

SZÜLETÉS

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

„Régi jó ízek nyomában” – ezzel a szlogen-
nel hirdetik idén a Csabai Farsang rendez-
vénysorozatot. Az ötödik alkalommal meg-
rendezésre kerülõ esemény szervezõi a
mottóval nem csak a gasztronómiai élve-
zetekre kívánják felhívni a figyelmet.

Ízes napok



Méltatlannak, és törvényileg is kifogásolhatónak tartja a lefolyta-
tott eljárást a békéscsabai közgyûlés szocialista képviselõcso-

portja. Közleményükben az MSZP képviselõi annak a véleményük-
nek adnak hangot, hogy a jegyzõ felmentése egy folyamat része, ami
a város könyvvizsgálójának, majd a közbeszerzési tanácsadójának
eltávolításával kezdõdött. A szocialista frakció hangot ad azon félel-
mének, hogy e folyamat folytatódik és a késõbbiekben további köz-
tisztviselõk esnek ennek áldozatául. Az MSZP képviselõcsoportja ki-
fogásolja a rendkívüli közgyûlés összehívásának körül-
ményeit, többek között azt, hogy egy ilyen fontos ügyben
helyben kiosztott elõterjesztés alapján, bizottsági vélemé-
nyezés nélkül dönt a testület.

közgyûlésen senki nem is hozott szóba politikai kérdéseket. Ezt
bizonyítja, hogy 4 nem, 19 igen szavazattal hozta meg a döntést
a testület. És itt jön a történetnek egy erkölcsi vonala is.

– A jegyzõ úr korábbi megrovására gondol?
– Persze. Megrendül a bizalom abban, akit Székesfehérvár vá-

rosi ügyészsége közokirat-hamisításért megrovásban részesített.
Ez az elõzõ munkahelyén történt, ám errõl a tavaly szeptembe-
ri határozatról sem az õt kinevezõ, sem az új képviselõ-testüle-
tet nem tájékoztatta. A Bács-Kiskun megyei ügyvédi kamara
pedig kizárta soraiból. Nyílván valami olyat tett, ami okot adott
erre. Mindezek persze nem a jegyzõ úr alkalmatlanságához tar-
toznak, hanem erkölcsileg teszik kérdésessé az embert, és alá-
támasztják a szakmai hibákat.

– Dr. Nagy Mátyás azt nyilatkozta, bírósághoz fordul.
– A közgyûlés február 6-ai döntése jogszerû volt, a korábbi

gyakorlattal ellentétben ezt még a közigazgatási hivatal sem
fogja kifogásolni. Dr. Nagy Mátyás természetesen megtámad-
hatja ezt a döntést a munkaügyi bíróságon, kérve, hogy bizo-
nyítsa az önkormányzat az alkalmatlanságot. Ez az õ döntése.
A hivatal a volt jegyzõ elszámoltatásával lezárta az ügyet. Össze-
gezve: fájdalmas döntést hozott a testület, de elkerülhetetlen
volt. A cél Békéscsaba lemaradásának megállítása, új munka-
helyek létesítése, mindehhez pedig precíz szakmai munkára van
szükség.

A Csabai Mérleg az ügyben természetesen megkereste dr. Nagy
Mátyást is. A felmentett jegyzõ lapunk érdeklõdését azzal hárítot-
ta el: a különbözõ sajtótermékekben már minden megjelent, amit
el kívánt mondani.

FÁBIÁN TAMÁS
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(Folytatás az 1. oldalról)

Felmentette a békéscsabai képviselõ-testület dr. Nagy Má-
tyás jegyzõt. Felmentését Vantara Gyula polgármester

kezdeményezte. Döntésének okairól és a felmentés követ-
kezményeirõl nyilatkozott a városvezetõ a Csabai Mérlegnek.

– Ön a felmentés kezdeményezésekor szakmai okokra hivat-
kozott. Milyen hibákat ró fel dr. Nagy Mátyásnak?

– A legfontosabb a szakmai munkához kapcsolódik. Szakmai-
lag rosszul voltak elõkészítve az elõterjesztések, hosszan vitáz-
tunk jogértelmezési kérdéseken, a közgyûlésen kerestünk jogi
megoldásokat, gyakorlatilag bizottsági munkát végzett a testü-
let. Volt, hogy a jegyzõ úr közgyûlési rendeleteket próbált hatá-
rozattal módosítani, holott ehhez a rendelet módosítását kellett
volna elõterjesztenie. Ez nagyon komoly szakmai hiba. Azt szok-
ták mondani, a jegyzõ a törvényesség legfõbb helyi õre; az len-
ne a feladata, hogy a közgyûlés elé kerülõ anyagok feleljenek
meg az országos törvényeknek, illetve a korábban megalkotott
helyi rendeleteknek. Dr. Nagy Mátyás rendszeresen a hivatal
munkatársaihoz fordult szakmai kérdésekben a közgyûlés alatt,
pontatlan, vagy hibás válaszokat adott egy-egy felmerülõ kér-
désre. Súlyos hibákat követett el a vállalkozások engedélyezé-
si eljárásaiban is. A fentieken kívül az általa jegyzett elõterjesz-
tések szakmai színvonala is rossz volt. Több hiba után decem-
berben levélben kértem arra, hogy szakmai munkáját próbálja
komolyabban venni. Mindezek ellenére a januári közgyûlésen
ugyanazokat a szakmai hibákat követte el, melyekre levelemben
felhívtam a figyelmét. A másik ok is legalább ilyen komoly: a pol-
gármesteri hivatal mûködtetésében tapasztalt hibák. A hivatal
munkatársai a jegyzõ úr utasítására nem egyszer felesleges kö-
röket voltak kénytelenek futni különbözõ hatóságoknál. Dr. Nagy
Mátyás belsõ szervezeti munkája is rossz volt. Nem tartott pél-
dául vezetõi értekezleteket az osztályvezetõknek, aminek köszön-
hetõen egyszerûen megállt a kommunikáció a hivatalon belül.

– Mert nem értett egyet a Békéscsabán kialakult rendszerrel.
– Az nem baj, csak a hivatal jelenlegi Szervezeti és Mûködési

Szabályzata ezt írja elõ. Mindez a szervezetlenség párosult dur-
va megjegyzésekkel, sértõ hangnemmel. A munkatársaival szem-
beni stílusára egyébként az érdekképviselet is felhívta a figyel-
mem. Lépnem kellett. Szeretném kihangsúlyozni, hogy szakmai
alapon történt dr. Nagy Mátyás megítélése. Jellemzõ, hogy a

Szakmai hibák és hangnem

jogsértés nem ütötte meg a kriminalitás szintjét. Hangsúlyozta,
ha lakossági panaszok érkeznek a jegyzõhöz, akkor intézkednie
kell az illetékes ügyintézõnél. Úgy érzi, korrektül és tisztessége-
sen adta a dolgozók tudtára, ha kifogása volt, elõfordult, hogy
nyomatékosan kellett hangsúlyoznia aggályait. Megbeszélései-
rõl feljegyzést vezetett, mindenrõl tételesen be tud számolni, ha
szükséges. A közgyûlés törvényességi gyakorlatával nem min-
den esetben értett egyet, de tudomásul vette az itteni szokáso-
kat. Megjegyezte, hogy hosszú ideig nem volt jegyzõje Békés-
csabának, idõ kellett ahhoz, hogy minden a megfelelõ mederben
menjen tovább. „Ez egy jó hivatal jó köztisztviselõkkel, miután
a bíróság visszahelyez, szeretnék továbbra is együtt dolgozni a
munkatársakkal Békéscsabáért” – mondta dr. Nagy Mátyás.

Velkey Gábor hangsúlyozta, mindenkit megillet a méltányos
eljárás, a minõsítés átlag alattinak ítélte a jegyzõ szóbeli kifejezõ
készségét, holott mindenki meggyõzõdhetett ennek az ellenke-
zõjérõl. Megítélése szerint a jegyzõ hivatalba lépése óta a mû-
ködésben valóban mutatkoztak olyan zavarok, amelyek hosszú
távon veszélyeztetik a munkát, és nehezítik az emberi kreativitás
kibontakozását. Tóth Károly arról beszélt, hogy egyetlen mérce
van a városban, mégpedig az, hogy a polgármester bízik-e vala-

Új jegyzõ kerestetik
kiben vagy sem, véleménye szerint Vantara Gyulának nem kelle-
nek olyan emberek, akik átlátják az itt zajló folyamatokat. Bok-
ros Mátyás szerint a rendkívüli közgyûlés színvonala valóban mél-
tatlan volt a megyei jogú városhoz, a szavazásban nem is kívánt
részt venni. Takács Péter nem nevezte szerencsésnek, hogy kép-
viselõként elõször az újságból értesült arról, mi a szándék a jegy-
zõt illetõen, ugyanakkor megjegyezte, volt rá precedens, hogy
egy-egy döntés nem volt kellõen elõkészítve. Dr. Ferenczi Attila
leszögezte, hogy jogszerû eljárás folyik, nem politikai, nem érzel-
mi, hanem kizárólag szakmai alapon próbálnak döntést hozni.
A szakmai és emberi hibák sorozata problémát okozott a hivatal-
ban, és a jegyzõ nem adott megfelelõ szakmai hátteret ahhoz
a fontos célhoz, hogy a leszakadó félben levõ Békéscsabát si-
kerüljön felzárkóztatni. Vantara Gyula hangsúlyozta, természete-
sen szívesen látja azokat, akik rálátnak a város valódi helyzeté-
re, és sajnálatosnak nevezte az eseményt, amelynek a rendkívü-
li közgyûlésen lehettünk szem- és fültanúi.

A közgyûlés 19 igen szavazattal 4 nem ellenében 2007. feb-
ruár 7-tõl kezdõdõen, hat havi felmentési idõt figyelembe véve,
dr. Nagy Mátyás jegyzõ közszolgálati jogviszonyát megszünte-
ti. 15 igen szavazattal 8 nem ellenében döntöttek arról, hogy pá-
lyázatot írnak ki a jegyzõi állás betöltésére. Megfelelõ pályázó
esetén rövidesen ismét új jegyzõje lehet Békéscsabának. S hogy
mi lesz a bíróságon? Vantara Gyula polgármester és dr. Nagy
Mátyás is bízik a munkaügyi bíróság döntésében...

MIKÓCZY ERIKA



Lipták Pál édesapja nyomdokain halad-
va kitanulta a szabóságot, majd 1950-

tõl az akkor alakult Körzeti Könyvtár mun-
katársa, vezetõje. 1952-ben irányításával
jön létre az ország elsõ megyei könyvtá-
ra, melynek 1985-ig igazgatója volt. 1954-
ben az elsõ szabadpolcos könyvtár létre-
hozásáért Kossuth-díjat kapott. Az önálló gyerekkönyvtár, a ze-
nei könyvtár jelzik szakmai innovációs munkáját. Irányításával
épült fel 1985-ben a megyei könyvtár nemzetközileg is méltatott
új épülete. A magyar irodalom jeleseinek szerepeltetésével kiad-
ja a Poesis Hungarica két sorozatát és a Graphica Hungarica
képzõmûvészeti albumsorozatot. Festõmûvészként állandó részt-
vevõje a megyei és országos tárlatoknak. Népmûvészeti és kép-
zõmûvészeti gyûjteménye az ország legjelesebb mûgyûjtõi kö-

zé emelte. Munkássága minden szálával Békéscsa-
bához kötõdött, melynek egyik szellemi meghatáro-
zója, urbánus hagyományainak továbbvivõje volt és
életmûvével maradt is.

Január végén tárgyalt a közgyûlés ar-
ról, hogy ez év augusztusában há-

rom intézmény, a Kós Károly Szakképzõ
Iskola, a Trefort Ágoston Villamos- és
Fémipari Szakképzõ Iskola és Kollégium,
valamint a Zwack József Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Szakképzõ Iskola integ-
rálásával létrehozza a Békéscsabai Szak-
képzõ Centrumot, amely jogilag új intéz-
mény lesz. A kollégiumokat területi ala-
pon integrálják, a Deák Ferenc Kollégiu-
mot a Rózsához, a Jókai Mór Kollégiumot
a Vásárhelyihez, a Kossuth Zsuzsanna
Középiskolai Leánykollégiumot pedig a Szent-Györgyihez. Az in-
tegrációról Köles István alpolgármester számol be lapunknak.

– Az MSZP szerint az integráció jelen esetben nem tartalmi
szempontok alapján zajlik, hanem annak mentén, hogy éppen hol
jár le az intézményvezetõ pályázata. Valóban ez lenne az integrá-
ció háttere?

– Az MSZP téved. Sajnálatos, de a gyermeklétszám folyama-
tosan csökken Békéscsabán. Össze kell vonnunk abban az eset-
ben, ha egy-egy intézménybe nincs megfelelõ számú jelentke-
zõ, ez az integráció egyik fajtája. Ez eddig az óvodákat és álta-
lános iskolákat érintette. Volt más alapú integráció is. A Szent-
Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ese-
tében szakmailag egymástól viszonylag távol álló területeket in-
tegrált az önkormányzat, amelynek gyakorlati haszna, hogy a
volt Ruhaipari épülete egyéb hasznosításra alkalmassá vált, és
a központi helyen lévõ Õr utcai tanmûhely épületét is ki lehet
vonni az oktatás folyamatából, amint felépül az új tanmûhely.

Az integráció újabb fajtája, amikor hasonló tevékenységük
alapján vesszük közös irányítás alá az intézményeket, a Kós, a
Trefort és a Zwack esetében errõl van szó; mindhárom szakmun-
kásokat képez. Az integrációtól mindig azt reméljük, hogy haté-
konyabb, gazdaságosabb, szakmailag jobb mûködést érjünk el.
Az említett három iskola a Közép-békési Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ partnerintézménye. Jövõre zárul le a TISZK kiala-
kításának projekt idõszaka, addig felépül a központi képzõhely,
biztosítottak lesznek a tárgyi feltételek. A szervezeti felépítés ki-
alakítása a jelenlegi döntéssel kezdõdött el. A Kemény Gábor és
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a Gépészeti szintén partnerintézmény, integrációjukra most nem
került sor, mert szakközépiskolák és nem szakmunkásképzõk.
Bízom benne, hogy a térségi szakképzõ hozza majd a tõle el-
várható elõnyöket; a közös vezetés, az intenzívebb kapcsolattar-
tás a gazdasági élet szereplõivel a szakmunkásképzés megúju-
lását eredményezheti városunkban. Az új intézményben a tag-
iskolák összehangolják alapozó képzésüket, így a tanulók rugal-
masabban választhatnak szakmát, lehetõségeik megsokszoro-
zódnak. A tagintézmények megtartják a nevüket, a beiskolázás
a szokott módon történik, és szeretnénk, ha az egyes intézmé-
nyek megtartanák szép hagyományaikat.

– Mi a helyzet a kollégiumokkal?
– A kollégiumok esetében lényegében egy meglévõ viszonyt

legalizáltunk, legtöbbjük gazdaságilag már egy-egy intézménnyel
integrált módon mûködött. A kollégiumok természetesen külön
nevelõtestülettel rendelkeznek, szakmailag önálló részei az így
létrejött intézménynek.

– Miért pont január végén tárgyalt errõl a testület?
– Az intézményeket szorgalmi idõszakban nem lehet össze-

vonni. Ahhoz, hogy a tanév végét követõen az integráció való-
ban megtörténjen, már most lépéseket kell tennünk. Természe-
tesen az intézményvezetõktõl a tantestületeken át a szülõi mun-
kaközösségekig minden érintettel szeretnénk a szükséges egyez-
tetéseket lefolytatni a végleges döntés meghozatalához. Most a
gondolkodás fõ irányait jelöltük ki, jelenleg egy folyamat köze-
pén járunk.

– Mi lesz az intézményvezetõi pályázatokkal?
– Jogilag még nem történt meg az intézmények összevoná-

sa, vezetõi pályázatot majd csak ezután írunk ki. Terveink szerint
a három szakképzõ intézmény összevonása után egy évig egy
megbízott igazgató dolgozna együtt a tagintézmények vezetõi-
vel, az integráció befejeztével, pedig oda nevezne ki egy fõigaz-
gatót a közgyûlés. A következõ tanév beindítása tehát minden
intézménynél biztos kezekben lesz.

MIKÓCZY ERIKA

Már a világhálón is olvasható január 1-jétõl a Bárka irodalmi fo-
lyóirat. A www.barkaonline.hu-t január 25-én, a megyei

könyvtárban mutatták be az ünnepi Bárka-esten. Az internetes
megjelenéssel a Bárka szerkesztõsége élõbbé, gyorsabbá, izgal-
masabbá és változatosabbá kívánja tenni kapcsolattartását az
olvasókkal és a szerzõkkel. A hetente többször frissülõ oldalakon
az aktuális lapszám bemutatása és a következõ számok elõze-
tese mellett szerzõkkel készített interjúkat és másutt nem olvas-
ható, izgalmas tárcákat olvashatnak az érdeklõdõk. A Bárka in-
ternetes ablaka lehetõvé teszi a szerkesztõségnek, hogy olyan
tartalmakat is megoszthasson olvasóival, amelyeket a nyomta-
tott formátumban a helyhiány vagy a nyomdai átfutás miatt
nem tudtak megjeleníteni, illetve, hogy az eddiginél is nagyobb
nyilvánosságot biztosítsanak szerzõiknek. A január végi, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi Bárka-esten ad-
ták át egyébként a 2006. évi Bárka-díjakat is.

A Bárka szerkesztõsége 2000-ben alapította a pénzjutalommal
járó díjat, amelyet minden év végén ítél oda a laphoz hosszabb
ideje kötõdõ szerzõi közül azoknak, akik az adott évben is jelen-
tõs publikációval, publikációkkal gazdagították a folyóiratot és
olvasóit. A pénzjutalmat 2002-tõl Kiss György szobrász- és érem-
mûvész kisplasztikája egészíti ki.

A 2006. év díjazottjai: Balogh Tamás író, irodalomtörténész,
aki Kosztolányi Dezsõ Békés megyei kapcsolatiról szóló tanul-
mányaiért, és Magyari Barna költõ, újságíró, aki verseiért érde-
melte ki az elismerést. A díjakat a lap felelõs kiadója, dr. Ambrus
Zoltán adta át január 25-én az ünnepi Bárka-esten, a Békés Me-
gyei Könyvtárban.

F. T.

WWW.BARKAONLINE.HU

Ablak a kortárs magyar irodalomra

Köles István

Az integráció háttere
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Apincétõl a padlásig felújítják a Munkácsy Mihály Múzeumot.
Már teljesen ki is ürítették az épületet a hamarosan kezdõ-

dõ felújítás miatt. Az intézmény vezetõje, dr. Szatmári Imre a Csa-
bai Mérleget arról tájékoztatta, hogy az év végére megszépül a
mélyföldszint, a földszint és az eddigi kiállítótermek. A múzeum
homlokzata is teljes renováláson esik át, és ami a múzeumigaz-
gató szerint a legfontosabb: megcsinálják az épület szigetelé-
sét. Ez utóbbi azért jelentõs, mert az Élõvíz-csatorna közelsége
miatt nagyon nedvesek voltak a falak a Széchenyi utcai épület-
ben. A felújításhoz szükséges pénz nagy részét, 90 százalékban
uniós pályázati összegekkel a fenntartó megyei önkormányzat
biztosította. Ugyancsak a megyei önkormányzat tette lehetõvé,
hogy a Munkácsy-múzeum kiszolgáló részei a Gyulai út 1. szám
alá költözzenek, így a Széchenyi utcai épület a jövõben kizáró-
lag kiállítóhely lesz. Dr. Szatmári Imre azt is tudja, mi várja majd
a látogatókat egy év múlva a Munkácsy-múzeumban. Elmondá-
sa szerint egy teljesen új múzeumot láthat a közönség, új kiál-
lítóterekkel, amiben a régészeti kiállítástól a néprajzi kiállításig
minden lesz. Egy, a huszonegyedik század követelményeinek
is megfelelõ kiállítóteret szeretnének létrehozni, amiben a vetítõ-
terem mellett – a valódi interaktivitást is megjelenítve – huszon-
kilenc érintõképernyõ is lesz. Dr. Szatmári Imrétõl megtudtuk azt
is, hogy az idei évre tervezett tárlataikat más kiállító-
helyeken mutatják be, részben Békéscsabán, de a ter-
vek szerint több tárlatot körbe is utaztatnak majd Bé-
kés megyében. 5

Kipakolták a múzeumot

Jótékonysági bál

Civilizált és barbár feltárultság
HOLÓ HÓBEL LÁSZLÓ KÉPZÕMÛVÉSZ

KIÁLLÍTÁSA A BÉKÉSCSABAI MOKOS TEREMBEN

Ha az érdeklõdõ valaminõ hagyományos képi elvárással lép
ebbe a kiállítótérbe, akkor az itt bemutatott mûvek minden

bizonnyal zavarba ejtik, s akár meg is fogalmazódhat benne: a
világ korunkban olyan képzavarrá válik, amelyben nemcsak a fo-
galmak ürülnek ki, hanem az azt összetartó céltételezések, egyé-
ni célkövetések erkölcsi, morális ereje is. A látogató nem is jár
olyan messze az igazságtól.

A kiállítóban a kilencvenes évek nyitottsága megszólaltatta a
vészcsengõt! A passzív ellenállás hosszú évtizedei után, a vala-
mikor elvesztett lehetõséget, a szabad alkotó képzõmûvésszé
válás vágyát. Holó Hóbel László újra bekapcsolódott a helyi mû-
vészeti életbe, s a Békéscsabán utóbbi két alkalommal megren-
dezett Alföldi Tárlaton (XXXIII., XXXIV.) már szerepelt (is) mûvei-
vel. Ezentúl tagja lett a MASE-BÁT elnevezésû alternatív mûvé-
szeti társaságnak. Ugyanakkor, ha valaki értelmezni kívánja a
holó Hóbel László Mokos Teremben bemutatott mûveit, inkább
a valamikor elvesztett érzékenység fedezhetõ fel bennük, mint-
sem hagyományos képszervezés. Az újra megtalált színek nyers
formaképzõ kivetülését látjuk, amelyben azonos kíván lenni ön-
magával. Ebben a kifejezési módban az enyészet olyan feltárult-
ságban van, amiben az úgynevezett „mûvészet-csinálás” már
nem csupán a képek és installációk létrehozása, hanem belsõ
élet is. Hosszú út volt ez önmagától önmagáig. Az ellen-kulturá-
lis hevületben az anyag (a tempera vagy akrill alapú festék), nem
mindig „engedelmes”. Sõt, érzékelhetõen néha görcsös, néha
darabos. De a meggyõzõ kései alkotó fordulat éppen az, hogy
személyes élete és az Õt körülvevõ környezet tárgyvilága lett a
legfontosabb gyökere a mûvészetének. S éppen az anyag el-
bomló természete, átalakulása válik esztétikai formává. Õszinte
akar lenni, õszinte próbál lenni! Valójában a kiállított mûveiben
már olyan elhagyott érdekek érvényesülnek, amelyek már ér-
vényre kívánják juttatni a mindenkori szabályok árnyékát: a ka-
otikust, a sokszor kiismerhetetlent, most éppen az ÖRÖKKÉ
FÉNYLÕ NAP ÁRNYÉKÁT. Ennek ellenére a mûvek nem fenye-
getõek, hanem felszabadult módon – SZABADON SZÉPEK.

A tónusok nélkül válik láthatóvá az önkéntelen, a gondolatta-
lan, a nehezen artikulált vadság és önerõ. Különösen figyelem-
re méltók az enyészetbe tartó, új összefüggésekbe helyezett és
színeffektusokkal felerõsített kép- és plasztikai installációk.

Holó Hóbel László értelmezésében az õt körülvevõ emberi
környezett szétesett roncsaiból, romjaiból (is) születhet új minõ-
ségû képi létezésmód! A fenti képi paradoxon alapja: a világkép
nélküli rejtett képvilág. Válságkultúra újraértelmezésérõl van te-

hát szó, amelynek aláhulló, elhullajtott elemei új minõségû össze-
függésbe komponáltak. Bármilyen ellentmondásos, ez mûvészet
felerõsíti az absztrakt expresszionizmus fedõnevû mûvészet ele-
mi illemszabályát, azt, hogy nincs olyan szabály, amely korlátla-
nul érvényes lenne. Másként fogalmazva. A köröttünk lévõ szét-
esettség (is) olyan ránk nehezedõ rend, amit hajlamosak va-
gyunk nem megkérdõjelezni. Nehezen vesszük tudomásul, hogy
a dolgok egyetlen nézõpontból nem megragadhatók. Levonható
következtetés számunkra, hogy holó Hóbel László szabad mû-
vész, és alkotásaival szabad mûvészet próbál lenni, ami tökéle-
tes áttetszõ, amelynek nincs árnyéka. Még akkor is, ha ilyen nem
létezett és vélhetõleg nem is fog! Ez az illúziótlanság élteti, ami
minden hatalom gyakorlati tudása szerint – a kitágított határok
miatt – VESZÉLYES. Szabad, de veszélyes, hiszen a felszabadult
(tudatosan alig ellenõrzött) a semmibe is tévelyedhet. Mindket-
tõ mélyen, a meghatározásokra törekvõ emberi értelem, és az
ennek ellenálló, meghatározatlan elemi ösztön áll – a CIVILIZÁLT
ÉS BARBÁR FELTÁRULTSÁG.

Mégis, vagy ennek ellenére, ami létezését tekintve közelebb
áll az eredethez, abban nincs céltételezés, nincs elõkép. Ennek
ellenére az érzelmi erõ, a kialakuló érzelem halvány szelleme
mégis képes olyan színfolt-formát létrehozni, ami már-már a köz-
vetlen mitológiai teremtést idézi. Még tisztábban a létezés egy-
ségét vallató mágiát. Ezért van, hogy a tartalom és forma az
anyagból szervezõdõ egyidejû létrehozás. Lírai, expresszív len-
dületû látomásaiban már alig van elbeszélõ elem. Festõi módon
kódolja: minden elbomlik, felszívódik, a rendezetlenségbe tart!
A stílus által kiéget korunkban már nem elsõdlegesen meghatá-
rozó az esztétikai motiváció. Pontosabban az esztétikum határán
innen és túl lévõ csúf feltárultsága lesz maga a mûvészet, ahol
az anyagok egymást átható emberi, lelki gesztusa, együttélése
teremti a SZÉPSÉGET. Ezért van, hogy a magára maradt alkotó
élete és alkotása elválaszthatatlan egymástól. A hitelesség meg-
teremtésében ez az õsforrás. Holó Hóbel mûveiben is, ez a fen-
ti õsi kiismerhetetlen ösztönöz, amely a mélyre szállás bûvöleté-
ben mindegyre csak keres. Keresi a hiteles áldozati lét szabad-
ságát. S bár a közösségi eredet elveszett, de ez a feltáró képi
kifejezésmód, egyéni áldozat árán is, azért folytatódik.

SZILÁGYI ANDRÁS

Abékéscsabai önkormányzat tizenegyedszer szervezte meg jó-
tékonysági bálját, melynek bevételét a szenvedély-betegek

segítésével, társadalmi rehabilitációjával foglalkozó Egyensúly
Szabadidõ Klub kapja ebben az évben. A január 10-én, a Viga-
dóban megrendezett jótékonysági bál résztvevõi jelenlétükön
túl a „Békéscsaba a festõk szemével” címû album, a békéscsa-
bai festõk helyszínen kiállított alkotásai, illetve tombolaszelvé-
nyek megvásárlásával segíthették a szervezetet. Pohárköszön-
tõjében Vantara Gyula polgármester elmondta, hogy a tavaly Ki-
váló Szociális Munkáért díjban részesült egyesület egyik legfon-
tosabb célja a közeljövõben egy, a város által alapított rehabili-
tációs központ mûködtetése. Bár a pontos számvetés lapzár-
tánkig nem történt meg, a szervezõk tájékoztatása szerint a ki-
állított festményeknek és a közel másfélszáz tombolanyeremény-
nek köszönhetõen mintegy hétszázezer forintot tudnak átutalni
az Egyensúly Szabadidõ Klubnak.



Harmadik alkalommal rendezték meg idén a „Játék a Magyar
Kultúra Napja alkalmából” címû vetélkedõt. A program há-

zigazdája a kezdetek óta Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Osztálya,
valamint az Erzsébethelyi Általános Iskola.

A január 19-én megtartott eseményt Szarvas Mátyás igazgató
köszöntõ szavait követõen a polgármesteri hivatal Oktatási, Köz-
mûvelõdési és Sport Osztálya képviseletében Lestyánné Hricso-
vinyi Julianna nyitotta meg. Beszédében felhívta a figyelmet a
kultúra fontosságára, szerepére, valamint a Himnusz születés-
napján megemlékezett a Kölcsey Ferencrõl is.

A játékon a békéscsabai iskolák 10 csapattal képviseltették
magukat, csapatonként 5 fõvel. A 6–7. osztályos gyermekek a
rendezvényre egy elõzetesen kiadott feladat megoldásával ér-
keztek. Voltak, akik versbe foglalták névválasztásuk indoklását,
és voltak, akik képekkel illusztrálva adták elõ bemutatkozásukat.

A pedagógusoknak Kneifel Edit a Vár-Játék üzlet képviseleté-
ben olyan készségfejlesztõ játékokat mutatott be, amelyek a tan-
órán és a délutáni foglalkozásokon is használhatók. A gyerme-
keknek Nagy Istvánné állított össze feladatokat. A játékos keret-
be ágyazott feladványokat könnyedén oldották meg a fiatalok.
Minden csapat egyforma jutalmazásban részesült, hiszen érté-
kelésre nem került sor, mivel a hangsúly a játékos szórakozá-
son volt.

Ahogyan azt az elõzõ évek rendezvényein már megszokhat-
ták diákok és tanáraik, ebben az évben is nagyon kellemes és

hasznos délutánt tölthettek együtt a „Játék a Magyar
Kultúra Napja alkalmából” címû rendezvényen.

HUDÁK REGINA6

Elöl a koncertéletben
HAT ÉVTIZED TÖBB SZÁZ

BÉKÉSCSABAI HANGVERSENYÉNEK SZÁMBAVÉTELE

Megjelent a Hangversenyélet
Békéscsabán címû könyv

II. kötete dr. Papp János, nyugal-
mazott fõiskolai tanár szerkesz-
tésében, a Filharmónia Kelet-Ma-
gyarország Kht., az Ifjúsági Ház
és Általános Társaskör, valamint
a Munkácsy Mihály Emlékház
közös kiadásában. A tanulmány
a békéscsabai hangversenyélet
1892–1944 közötti eseményeit
tartalmazó elsõ kötet folytatása-
ként, az elmúlt hat évtized kon-
certjeinek összegzésére tesz kí-
sérletet.

A korszakot a szerzõ öt feje-
zetben ajánlja az érdeklõdõ olvasónak. 933 koncertet regisztrált,
de terjedelmi okokból csak a nagyzenekari estek mûsorát kö-
zölte.

1945–1954: a háború utáni évtized nem éppen kedvezõ kö-
rülményei után az induló állami zeneiskola mûvésztanárai és a
helyi énekkarok próbálják megtartani a hangversenyélet folyto-
nosságát.

1954–1965: az Országos Filharmónia hangversenyeivel elin-
dult egy bérleti rendszerben mûködõ koncertsorozat. Ennek az
évtizednek jelentõs nyeresége volt a Békéscsabai Szimfonikus
Zenekar megalakulása Sárhelyi Jenõ zeneiskolai igazgató veze-
tésével. Ez nem csak azt jelentette, hogy egy zenei együttes be-
kapcsolódhat a békéscsabai és nagyobbrészt a Békés megyei
zenei életbe, hanem azt, hogy városunkban letelepedett sok ma-
gasan képzett mûvész, akit a tanítás mellett a zenekari munka
is itt tartott.

1966–1977: ezt a korszakot Halmágyi László neve fémjelzi, aki
több hivatali funkcióban kihasználta, a megye és a város emel-
kedésére fordította azokat a központi forrásokat, lehetõségeket,
amelyeket ezekben az években a kultúrpolitika lehetõvé tett.

1978–1996: az Országos majd Nemzeti Filharmónia hangver-
senyeinek leggazdagabb két évtizede volt dr. Ambrus Zoltánné
irodavezetõ irányításával. Ez idõben jön létre Rázga József ve-
zetésével a Zenemûvészeti Szakközépiskola, minek következté-
ben tehetséges mûvésztanárokkal bõvül a zenei élet. Helyszín-
ként bekapcsolódik a Megyei Könyvtár, a Bartók Terem, a Vá-
rosháza udvara és a Vigadó. Igény és lehetõség van a templo-
mi orgonahangversenyekre, s évente legalább egy oratórikus mû
megszólal az Evangélikus Nagytemplomban.

1997–2004: a megszorító intézkedések elérték ugyan a zenei
élet intézményeit is, de a Filharmónia Kelet-Magyarország Kht.
hangversenykínálatán ezt a közönség nem érzékelte. Világhírû
hazai és külföldi zenekarok, kiváló hangszeres és énekes szó-
listák hangversenyiben gyönyörködhettünk. Békéscsaba zenei
kínálatát a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar, a Békéscsabai
Vonós Kamarazenekar, a Bartók Kórus, tanári hangversenyek, is-
kolai és egyházi énekkarok fellépései gazdagították. Ebben az
évtizedben indult mûvészi pályája két kiváló békéscsabai mû-
vésznek, Rálik Szilviának, aki ma már az Operaház magánéne-
kese és Tóth Péter zongoramûvésznek.

A Munkácsy Mihály Emlékházban tartott videofelvételekkel szí-
nesített könyvbemutatót Papp János útravalóul így zárta: „a le-
jegyzett és átélt zenei események alapján Békéscsaba a hazai
városok rangsorában elõkelõ helyet vívott ki magának. Ezt a foly-
tonosságot megtartani nem csak a zenei élet szereplõinek és
rendezõinek ad nagy feladatot, de felelõsséget ró a politikai és
kulturális élet vezetõire is”.

Kistérségi rendezvénnyé bõvült idén a városi Kazinczy Szép
Magyar Beszéd verseny január 26-án. A Békéscsaba Me-

gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelõdé-
si és Sport Osztálya támogatásával a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és Diákotthonban megrendezett vetél-
kedésre ugyanis az 5-6. évfolyamos korcsoportban Kétsoprony-
ból is jelentkezett tanuló. A Jankay iskola könyvtárában a szép
számú közönség elõtt a következõ eredmény született.

Az 5–6. évfolyamosok 12 fõs versenyében különdíjban része-
sült Gale Tibor, a 10. sz. Általános Iskola tanulója. Felkészítõ ta-
nára: Kelemen Erzsébet. Harmadik helyezett lett Vass Enikõ az
Erzsébethelyi Általános Iskolából. Õt Koszecz Györgyi készítette
fel. Második lett a József Attila Általános Iskolában tanuló Varga
Nikolett, akit dr. Jároli Józsefné készített fel a versenyre. A kor-
csoportban az elsõ helyezést kapta a Petõfi Utcai Általános Is-
kola tanulója, Juhász Fanni, felkészítõje Tóth Gyõzõné volt.

Kilencen neveztek a 7–8. osztályosoknál, akik között külön-
díjban részesült Takács Tekla, a Szabó Pál Téri Általános Iskola
diákja. Vámos Erika tanárnõ készítette fel a megmérettetésre. A
harmadik helyezést Martinecz Ida kapta a Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthonból, felkészítõje László
Angelika volt. Második lett Gátvölgyi Viktória, a József Attila Álta-
lános Iskola tanulója, dr. Jároli Józsefné tanítványa. A 7–8. évfo-
lyamos versenyzõk közül elsõ helyezést kapott Vida Bettina, aki
a Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumból érkezett. A ver-
senyre Gyulainé Hárs Gyöngyi készítette fel.

Minden résztvevõ emléklapot, a díjazottak pedig könyvutal-
ványt és oklevelet vehettek át a háromfõs zsûri elnökétõl, Szabó
Ila középiskolai tanártól.

HUDÁK REGINA

KAZINCZY NYOMÁBAN

Szép Magyar Beszéd városi verseny

ÚJ KÖNYV

Játék a kultúráról



MEGYEI KÖNYVTÁR
5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1.

Pf. 35. • Telefon/fax: 454-354

� Február 16-án 15 órakor: Farsangi játszóház a gyermekkönyv-
tárban.

� Február 19-én 18 órakor: Kortárs magyar írók sorozat az elõadó-
teremben. Vendégünk: Tóth Krisztina József Attila-díjas, 2007-ben
Márai-díjas költõ, író. Házigazda: Kiss László író, szerkesztõ.

� Február 21-én 13.30 órától: Diákként és dolgozóként Európá-
ban – információs délután a Békés Megyei Könyvtár és az Eu-
rope Direct Információs Hálózat Békés Megyei Információs Egy-
sége közös szervezésében az elõadóteremben.
Program:
13.30 óra: A Nemzeti Pályainformációs Központ szolgáltatásai.

Elõadó a NPK egyik munkatársa.
14.20 óra: „Élethosszig tartó tanulás” – új európai keretprogram

2007–2013. Elõadó Fekete Gabriella (HUFIK, Békés-
csaba).

15.30 óra: Továbbtanulás és munkavállalás az Egyesült Királyság-
ban. Elõadó Perjési Vera (British Council, Budapest).

16.20 óra: Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat mûködése, bõví-
tés után kialakult munkavállalási feltételek, lehetõsé-
gek. Elõadó: Kövi László (Foglalkoztatási Hivatal, Bu-
dapest).

A rendezvény ideje alatt a British Council könyvkiállítása tekinthe-
tõ meg a földszinti folyosón. A részvételi szándékot kérjük elõre
jelezni a 530-215-ös telefonszámon, vagy a feva@bmk.hu e-mail
címen február 19-ig.

� Február 22-én 15.00 órakor: Zöld csütörtök – „Madarat fészké-
rõl...” Madártojás és fészekismeret a gyermekkönyv-
tárban Boldog Gusztáv vezetésével.

Támogató: EUROPE DIRECT

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Osztálya szabályo-
zási tervet készíttet az alábbi területekre:
1. A Békéscsaba külterületében található, volt Szabadság Tsz terüle-

tén elhelyezkedõ CSABA-METÁL Kft. 0961/16. hrsz.-ú területére.
2. Békéscsaba, Szarvasi út–elkerülõ út–vasútvonal (Budapest–Bé-

késcsaba)–vasútvonal (Szeged–Békéscsaba) által határolt terü-
letére.

Az elkészült tervek az épített környezet alakításáról és védelmérõl
megalkotott LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében foglalt elõírá-
soknak megfelelõen február 20-tól március 20-ig a Polgármesteri
Hivatal Városépítészeti Osztályának tárgyalóterében (Békéscsaba,
Szent István tér 7., középsõ díszudvar) ügyfélfogadási idõben meg-
tekinthetõk.

VÁROSÉPÍTÉSZETI OSZTÁLY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévõ Békéscsaba, Erzsébet lakópark

3. szám alatti lakóházban történõ elhelyezésre

A lakóházak 60 m² alapterületû, összkomfortos, egyedi fogyasztás-
mérõkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a következõ helyiségek-
bõl állnak: két szoba, elõszoba, nappali étkezõvel, konyha, kamra,
fürdõszoba, WC, valamint fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel ha-
tárolt – kert övezi.

Pályázati feltételek:
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnyerésére –
életkortól és családi állapottól függetlenül – azok nyújthatják be pá-
lyázatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, vagy a há-

zaspár (élettársak) egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai lakó-
hellyel rendelkezik, és ténylegesen a bejelentett lakásban lakik;

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

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) a
bérleti szerzõdés megkötése elõtt 150 000 Ft óvadék megfizeté-
sét a bérleti szerzõdés megszûnésekor esetlegesen felmerülõ kar-
bantartási költségek fedezetére;

– szülõktõl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befoga-
dó nyilatkozattal rendelkeznek;

– a közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti jog-
viszony bármely okból történõ megszûnésekor a bérleményt a
szerzõdésben foglalt határidõig önként elhagyják.

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben történõ elhe-
lyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idõpontjában, illetve azt megelõzõ 5

éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az 1/4-ed
tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztu-
lajdont;

– fõbérlõként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Bé-
késcsaba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás bérlõje, vala-
mint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti ifjúsági gar-
zonház bérlõje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlõként megvásá-
roló személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bér-
lakásáról az önkormányzat javára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 5.
A határidõn túl benyújtott pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osz-
tály Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., földszint 5-ös iroda.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Vagyon-
kezelõ Irodán igényelhetõ. A formanyomtatvány a www.bekescsa-
ba.hu honlapról is letölthetõ.
A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2007. március 19.
A pályázókat az elbírálás eredményérõl írásban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzõdéskötés idõpontját, valamint a la-
kás-elõtakarékossági szerzõdés és a közjegyzõ elõtti nyilatkozatté-
tel határidejét és módját.
Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
kérhetõ. Telefonszám: 452-252/ 4011-es mellék.
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AJÁNLATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(Békéscsaba, Szent István tér 7., telefon: 452-252, fax: 523-872)

ajánlatot kér
az alábbi városüzemeltetési feladatok mûszaki ellenõrzésére

1. Hidak mûszaki felügyeletének és fenntartási munkáinak
ellenõrzése

2. Útpályaburkolatok fenntartási munkáinak ellenõrzése
3. Útpadkák fenntartási munkáinak ellenõrzése
4. Utak üzemeltetési feladatok ellátásának ellenõrzése
5. Belterületi földutak karbantartásának ellenõrzése
6. Külterületi földutak karbantartásának ellenõrzése
7. Jelzõlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetésé-

nek ellenõrzése
8. Kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók, autóbuszmeg-

állók fenntartási munkáinak ellenõrzése
9. Egyéb év közben jelentkezõ mélyépítési városüzemelte-

tési feladatok ellenõrzése

A versenyeztetés típusa: nyílt eljárás.

A teljesítés határideje:
folyamatos 2007. április 1-jétõl 2010. december 31-ig

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2007. február 26., 8.30 óra

Az ajánlat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Stratégiai-fejlesztési Osztály Közbeszerzési
Csoport, Békéscsaba, Szent István tér 7., I. emelet 137.

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük beadni (az ajánlattevõ nevének
feltüntetése nélkül). (A postai úton érkezett ajánlatok esetében a fel-
adó feltüntetését nem kell kizáró okként kezelni.)

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Ajánlati kötöttség: a beadási határidõtõl számított 60 nap.

A versenykiírás megtekinthetõ és átvehetõ 2007. február 26-ig Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Stratégiai-fej-
lesztési Osztály, Közbeszerzési Csoport, 5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7., telefon: 452-252, fax: 523-872.

Biztosítékadás nincs.



A 21/2000. (V. 11.) számú rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. §

A rendelet 3. §-ának ag) pontja, a 4. § (1) bekezdésének b) pontja és a
4. § (4) bekezdésében a „a családsegítés és a nappali melegedõ iránti
kérelem kivételével” szövegrész, valamint a 14. § (2) bekezdése hatályát
veszti.

2. §

A rendelet 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, és az (5)–(6)
bekezdés számozása (6)–(7) bekezdésre változik:
„(5) A házi segítségnyújtás, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és a

támogató szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellé-
kelni kell a 9/1999. (XI. 24.) számú SZCSM-rendelet 22. § (2) bekez-
désében megjelölt, a szociális rászorultságot igazoló iratokat, nyilat-
kozatokat, illetve azok másolatát.”

Ezzel egyidejûleg a (7) bekezdésben „az (5) bekezdés” helyett „A (6)
bekezdés”-re történik hivatkozás.

3. §

(1) A 17. § (1) bekezdésében „a szociális bizottságra” szövegrész helyé-
be „az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottságra” szövegrész
lép.

(2) A 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 4. § (5) bekezdését az új igénylõk esetében kell alkalmazni. A 2006.
december 31-én házi segítségnyújtásban, jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtásban, és támogató szolgáltatásban részesülõk 2007. no-
vember 30-ig kötelesek a 4. § (5) bekezdésében meghatározott ira-
tokat az intézményhez benyújtani, amelyek alapján a szociális rászo-
rultságot az intézményvezetõ 2007. december 31-ig felülvizsgálja.”

4. §

(1) A rendelet 1. számú mellékletének 1–2. pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„1. Étkeztetés 420 Ft/adag
2. Házi segítségnyújtás 420 Ft/óra”

(2) A rendelet 1. számú mellékletének 4–6. pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„4. Támogató szolgáltatás

a) személyi segítés 150 Ft/óra
b) szállítási kilométerdíj 60 Ft/km

5. Idõsek klubja, szenvedélybetegek nappali ellátása
a) reggeli: 150 Ft/adag
b) ebéd: 420 Ft/adag
c) vacsora: 220 Ft/adag

6. Idõskorúak gondozóháza 1 700 Ft/nap 51 000 Ft/hó”

(3) A rendelet 1. számú mellékletének 8–11. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:
„ 8. Idõsek otthona 1 700 Ft/nap 51 000 Ft/hó

9. Emelt szintû férõhellyel
rendelkezõ idõsek otthona 1 950 Ft/nap 58 500 Ft/hó

10. Szenvedélybetegek otthona 1 700 Ft/nap 51 000 Ft/hó
11. Demens betegek otthona 1 700 Ft/nap 51 000 Ft/hó”

5. §

A rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2007. január 25.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
2/2007. (I. 29.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást

nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló,
az 5/2001. (II. 22.), a 3/2002. (I. 31.), a 3/2003. (I. 30.), a 32/2003.

(XII. 11.), a 11/2004. (IV. 29.), a 34/2004. (XII. 16.), a 8/2005. (IV. 21.),
a 16/2005. (VI. 16.), a 41/2005. (XII. 15.), az 1/2006. (I. 26.), a 17/2006.

(VI. 8.) és a 34/2006. (IX. 14.) számú rendeletekkel módosított
21/2000. (V. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
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Békési Úti Közösségi Házak
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17.

Telefon: 326-370 • E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Állandó programok:
� Minden hétfõn 14 órától: Szlovák Klub a Nemzetiségi Klubház-
ban (Békési út 15.) Ancsin Pálné vezetésével. 17 órától: Etka jóga
a Nemzetiségi Klubházban. � Minden kedden 9–11 óráig: Szlovák
nyelvtanfolyam (haladó) felnõtteknek a Nemzetiségi Klubházban,
Lipták Zsolt vezetésével. 16 órától: A Körösvidéki Sporthorgász Egye-
sület összejövetele a Nemzetiségi Klubházban. 16 órától: Alkotó Fi-
atalok Mûhelye a Meseházban (Békési út 17.) Novák Attila vezeté-
sével. 18–21 óráig: Néptánciskola 0–99 éves korig Pintér Tibor ve-
zetésével a Békési út 24. szám alatt. 18 órától: Agykontroll klub a
Nemzetiségi Klubházban Leszkó Imre vezetésével. 18.30 órától: Fi-
atalok Népdalköre János Hajnalka vezetésével a Meseházban. �
Minden szerdán 12 órától: Szlovák Pávakör a Nemzetiségi Klub-
házban Hajnal Györgyné vezetésével. 16 órától: Szlovák nyelvtanfo-
lyam (kezdõ) a Nemzetiségi Klubházban Gruber Brigitta vezetésé-
vel. 14 órától: A Haán Honismereti és Helytörténeti Egyesület össze-
jövetele a Békési út 24-ben, Sótyi György vezetésével. � Minden
csütörtökön 18 órától: Reiki klub a Nemzetiségi Klubházban Lesz-
kó Imre vezetésével. 18 órától: A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes próbál a Békési út 24. szám alatt. � Minden szombaton 9 órá-
tól: Agyagozó szakkör Rózsa Ibolya vezetésével a Meseházban. 10
órától: Varázsceruza rajzszakkör Benkõné Andó Hajnalka vezetésé-
vel. 10 órától: Tükröm, tükröm... – önismereti színkör kamaszoknak
Popol Klára vezetésével a Nemzetiségi Klubházban. � Minden va-
sárnap 9 órától: Városi Bélyeggyûjtõ Kör dr. Szalay Tibor vezeté-
sével a Nemzetiségi Klubházban. 18 órától: A Jóga a Mindennapi
Életben Egyesület foglalkozása a Nemzetiségi Klubházban.

Idõszakos kiállítások:
� A Bella Rózsa Pilinszky-díjas tanár, grafikusmûvész rézkarcaiból
rendezett kiállítás február 24-ig látogatható a Nemzetiségi Klubház-
ban. � A Békési Úti Közösségi Házak Társas-játék, társasjáték címû
alkotópályázatára beérkezett munkákból látható kiállítás a Mese-
házban. Megnyitó és díjkiosztó ünnepség február 16-án, pénteken
13 órai kezdettel. A kiállítás március 16-ig látogatható.

Nyitva tartás hétköznap 8–16 óráig, hétvégén elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 326-370-es telefonszámon.
Belépõdíjak: állandó kiállítások megtekintésének díja 200 Ft, diá-
koknak 100 Ft, gyerekeknek és kísérõknek ingyenes. A tárlatveze-
tés ingyenes.
A látogató csoportok számára igény szerint népi kézmûves foglal-
kozást biztosítunk, melynek díja 100 Ft/fõ (agyagozás a fazekas mû-
helyben, gyöngyfûzés, rongyozás, csuhéjazás, jeles napokhoz kap-
csolódó népszokások tárgyai). Elõzetes bejelentkezés a 326-370-
es telefonszámon.

CSABAI KÖZLÖNY

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

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

� A Márvány Fotómûhely Fotópoézis címû kiállítása február 19-
ig tekinthetõ meg a közösségi ház tanácskozótermében, hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig. � A dr. Grin Igor muzeológus fotóiból össze-
állított Barangolás Békésben címû kiállítás március 2-ig tekinthe-
tõ meg intézményünk nagytermében, hétköznapokon 8-tól 18 órá-
ig. � Február 19-én, hétfõn 14.30 órai kezdettel a Régi mestersé-
gek címû sorozat folytatása a Nyugdíjas klubban. Vendégünk Ká-
dár Ferenc fényképész. � Alapfokú és haladó jógatanfolyam in-
dul február 22-én, csütörtökön (kezdõ) és február 27-én, kedden
(haladó), 18 órakor. A foglalkozások keddi (haladó) és csütörtöki
(kezdõ) napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Részvételi díj 5500 Ft/fõ.
Vezeti Juhász Gabriella. Jelentkezni február 21-ig lehet személye-
sen a közösségi házban a részvételi díj befizetésével. � Alakfor-
máló torna minden hétfõn és szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Nyugdí-
jastorna minden kedden 8.15-tõl 9.15 óráig. Baba-mama torna min-
den kedden 10-tõl 11 óráig (A gyermek 3 hónapos korától 2 éves
koráig ajánlott.). Egészségmegõrzõ torna 40 éven felülieknek
minden kedden és csütörtökön 14-tõl 15 óráig. Szülésre felkészí-
tõ torna minden kedden 16 órakor (A várandósság 32. hetétõl aján-
lott.). Kismamatorna minden kedden 17 órakor (A várandósság 20.
hetétõl ajánlott.). Frissítõ torna minden kedden 18.30-tól 19.30-ig.



KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Osztálya szabá-
lyozási tervet készíttet az Andrássy út–Jókai út–Luther utca–Gyóni
Géza utca által határolt (Csaba-Center) területre. A terv az e tárgy-
ban már korábban megfogalmazott beruházói elképzelések bizo-
nyos mértékû változtatása miatt kerül ismételten bemutatásra. Az
így elkészült módosított tervek február 15-tõl március 16-ig a Pol-
gármesteri Hivatal Városépítészeti Osztályának tárgyalóterében (Bé-
késcsaba, Szent István tér 7., középsõ díszudvar) ügy-
félfogadási idõben megtekinthetõk.

VÁROSÉPÍTÉSZETI OSZTÁLY
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Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Pf. 60 • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336
E-mail: ifihaz@bekesnet.hu, szervezes@ifihaz.hu • Honlap: www.ifihaz.hu

� Február 16-án, pénteken 23 órakor: Pofavizit – a Csaba Rádió
partija a Casinóban � V. CSABAI FARSANG – Február 16-án,
pénteken 9.30 órakor: Ovis farsang – jelmezes játszóház a Munká-
csy-emlékházban. 19 órakor: Borkóstoló a Munkácsy-emlékházban.
Vendég Papp Péter borász. Belépõ: 1500 Ft. 20 órakor: Táncházi
mulatság a Ludas és a Berbécs zenekarral. Február 17-én, szom-
baton 8 órakor: Disznótor a Csabai Kolbászklubbal a Szlovák Kul-
túra Háza udvarán. 10 órakor: Turisztikai konferencia a Szlovák Kul-
túra Házában. 15 órakor: Szlovák hagyományörzõ farsang. 21 óra-
kor: Grandmother’s Jam-koncert a Casinóban. Február 18-án, va-
sárnap 16 órakor: Daloló Város Békéscsaba – operettek, nóták, szép
dalok a Tégla Közösségi Házban. Jegyár: 500 Ft � Február 19-én,
hétfõn 19 órakor: Bagi–Nacsa zenés kabaréestje. Jegyár: 1300 Ft �
Február 20-án, kedden 14 órakor: Paál László kamarakiállítása és
Munkácsy-relikviák tárlata a Munkácsy-emlékházban, utána koszo-
rúzás a Munkácsy utcai emléktáblánál. 18.30–20 óráig: Gazdálkodj
okosan! – internetes kereskedelmi és üzleti találkozó � Február
23-án, pénteken 16 órakor: A Gépészeti és Számítástechnikai Szak-
középiskola szalagavatója. Dirty Sleapers-koncert a Casinóban. 24
órakor: El Ritmo-parti a Casinóban � Február 24-én, szombaton
egész nap: Ingyenes tárlatvezetések az idegenvezetõk világnapján
a Munkácsy-emlékházban. 14 órakor: Hírlap-kupa – rejtvényfejtõ-
verseny. 15 órakor: A Darida Táncszínház vizsgaelõadása. 21 óra-
kor: B-song klub párhuzamosan három teremben � Február 26-
án, hétfõn 18.30–20 óráig: Gazdálkodj okosan! – internetes kereske-
delmi és üzleti találkozó � Február 28-án, szerdán:
Kelet-magyarországi Ifjúsági Konferencia.

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A

perfekt

5 évtizede a felnõttképzésben!
Keresse fel irodánkat
vagy honlapunkat,
és válassza ki
az Önnek megfelelõ
szakmai tanfolyamot!

– Közbeszerzési referens
– Számítógép-kezelõ/szoftverüzemeltetõ
– Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
– Mérlegképes könyvelõ
– Adótanácsadó
– Valutapénztáros
– Társadalmobiztosítási szakelõadó
– Ingatlanközvetítõ
– Minõségirányítási belsõ auditor

valamint 50 további tanfolyam

Érdeklõdjön a kedvezményekrõl
információs vonalunkon!

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

www.perfekt.hu
Információs vonal: 66/52-00-72

NYELVTANFOLYAM Ne bízza a véletlenre! Készüljön szakmai és általános
nyelvvizsgára a békéscsabai Tessedik Sámuel Fõiskola angol és német nyelvû felké-
szítõ tanfolyamain! Kezdési idõpont: 2007. március 5. (hétfõ) és március 9. (péntek) 16
óra. Idõtartam: 60 óra, hétfõn és kedden délután vagy pénteken délután és szombaton
délelõtt. Óradíj: 750 Ft/óra/fõ. Jelentkezési határidõ: 2007. március 2. Jelentkezés: a
111-es irodában, az 524-700/1035 telefonon, a zsazsa@zeus.tsf.hu e-mail címen.

A Mérleg könyvelõiroda
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok (bt., kft., kkt. ...)
könyvelését, elektronikus adóbevallását.
Érdeklõdni: munkanapokon 8–16 óráig.
Békéscsaba, Mikszáth u. 47. • Telefon: 06-30/413-1049

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSA-
LÁDSEGÍTÕ KÖZPONT (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.)
Készenléti Szolgálata a 06-20/801-8014 telefonszámon
bármikor hívható a gyermekkel kapcsolatos krízishelyzetben
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás céljából.

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

Februárban és márciusban induló tanfolyamok:

Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ,
fodrász, frissítõ-kondicionáló masszõr
Jelentkezés: MIOK Kft., 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.,
Telefon: 441-771, 06-70/335-0915, Lõrinczné

KETTÕT FIZET HÁRMAT VIHET!

– 3 db báránygyapjú garnitúra .... 125 000 Ft
(3 db párna, 3 db derékalj, 3 db takaró)

– gumis lepedõ, 100%-os pamut ..... 2 970 Ft-tól
– színes ágynemûhuzat, 100%-os pamut ............... 5 900 Ft
– birkagyapjú derékalj .......................................... 18 300 Ft

– 3 részes bárányszett.......................................... 29 900 Ft
(1 db kispárna, 1 db fejpárna, 1 db takaró)

– gyermek báránygarnitúra .................................. 27 900 Ft
– fenyõ ágykeret .................................................. 37 900 Ft
– nõi, férfi mellény .................................................. 9 600 Ft

Békéscsaba, Petõfi u. 2. • Telefon: 442-967
A Tesco Áruház üzletsorán • Telefon: 453-943

Motoros ágyrács69 900 Ft Rugalmaságyrács14 900 Ft

Tölgy ágykeret

(180 x 200 cm)

139 000 Ft



Truta János ötvösmester

Arany és ezüst ékszerek
árusítása, cseréje, javítása.

Békéscsaba, Mednyánszky u. 4–6. • Gyula, Jókai u. 14.Éks
zer

�
Klíma- és hûtéstechnika

Cégünk vállalja lakások, családi házak,
üzletetek, irodák klimatizálását ingyenes
felméréssel, tervezéssel, profi minõségben,
gyorsan, olcsón.

Szereltesse velünk legújabb
techonológiájú klímaberendezését,
amivel a hagyományos készülékhez képest
40% energiamegtakarítást érhet el.

Idõben gondoljon a nyárra!!!

Megrendelés:
06-30/609-2439

Prestige

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)

Korrekt Ingatlan és Hiteliroda
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 3/8., földszint

Puskás Lajosné Miklósi Mária
hitelügyintézõ, pénzügyi tanácsadó

OTP-GARANCIA Biztosító helyi képviselõ
ingatlanközvetítõ, értékbecslõ

Tel.: 06-30/263-4895, 66/445-965 • E-mail: korrekt@globonet.hu

Adómentes!
Ön megdolgozott a pénzéért!
És a pénze Önért?

Elégedetlen a kamatokkal?
Ne érje be kevesebbel!

Válogasson a legmodernebb,
legjobb lehetõségek között!

Díjmentes tanácsadás:
06-30/8599-724

Most!

Most!
� Hogy

késõbb élete legnagyobb céljait
valóra válthassa.

� Hogy

40-50 évesen
luxusnyugdíjba mehessen.

� Hogy

nyugdíjaséveit gondtalanul, utazgatva
élhesse, mint a német nyugdíjasok
többsége.

� Hogy

tovább éljen, egészségesen.
� Hogy

gyermekére egy biztonságos jövõ
várjon.

Szeretné tudni a megoldást?
Kérjen idõpontot ingyenes és kötelezettségmentes

személyes tanácsadásunkra!
Hívjon a 06-30/8599-724 telefonszámon.

Gondoljon a jövõjére!
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Békéscsabán, a Mester utcában

új építésû ikerházak
(81 m²-tõl + kert)

homlokzatkészen, illetve kulcsrakészen

korlátozott számban leköthetõk.
Érdeklõdni:

Mester lakópark – Békéscsaba, Csaba köz 2/4., délután
Telefon: 06-70/328-8486, 06-20/511-6506 • Fax: 66/444-829

www.mesterlakopark.hu

Étkezzen magyaros
egytálételeket a Piacon,
a vásárcsarnokban

a Party Gyorsétkezõben!

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

Telefon: 06-30/703-8543,
66/440-475

Alapítókat keresnek
A Békéscsabán 1959-ben megalakult AE klub alapítóit és tagjait, il-
letve megmaradt írásos emlékeket, relikviákat keres a közelgõ 50
éves évforduló megünnepléséhez az Egyensúly Szabadidõ Klub. A
civil szervezet az alapító, Zahorán Mátyás családjának, hozzátarto-
zóinak, leszármazottainak jelentkezését is várja. A hívható telefon-
szám: 06-20/565-9096.
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• Üzlethelység (64 m²) – irodá-
nak is kiadó – a Lázár utcán (a
volt AVON-bolt). Telefon: 06-30/
445-4463.

• Békéscsaba belvárosában
1315 m² területen álló polgári
ház melléképülettel, nagy kert-
tel eladó. Tel.: 06-70/335-0915.

• Békéscsabán 3 éve épült sor-
házi lakás (80 m²) + garázs
sürgõsen eladó. Irányár: 21,5
M Ft. Telefon: 06-20/9815-896.

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

• Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, szalagparkettázást,
homlokzatfestést, hõszigete-
lést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom. Lestyán Pál, Gor-
kij u. 16. Telefon: 436-225, 06-30/
481-8071.

• Biztonsági zár, redõny, harmo-
nikaajtó, szalagfüggöny, relu-
xa, szúnyogháló szerelése, ja-
vítása, kulcsmásolás: Lencsé-
si út 42. Tel.: 06-30/233-4550,
636-136.

• Utánfutó-kölcsönzés a Len-
csésin: Dobos I. u. 20. Telefon:
06-70/335-7584, 06-30/233-4550,
636-135.

• Könyvelés egyéni és társas
vállalkozóknak teljes körû ügy-
intézéssel. Tel.: 06-20/567-6521.

• Nonstop duguláselhárítás ked-
vezõ áron, bontás nélkül, ga-
ranciával Békéscsabán. Péter
József, telefon: 06-20/9358-173.

• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás. Gubény György, telefon:
443-079, 06-30/359-8560.

• Kft.-k, bt.-k, kkt.-k és egyéni
vállalkozók, figyelem! A Rita-
Prog könyvelõiroda (Békéscsa-
ba, Lepény Pál u. 7.) vállalja az
Ön könyvelését, elektronikus
adóbevallások elkészítését. Te-
lefon: 06-20/42-47-187, 06-30/
307-3245.

• Nyaraljon Horvátországban a
Vir-szigeten! A tengerparttól 200
m-re földszintes (4–6 fõs) apart-
manban. Tel.: 06-20/9237-447.

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

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

• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, egyéb díszítõmunkák. Te-
lefon: 06-20/432-6098.

• Színes tv, videó javítása, an-
tennaszerelés. Telefon: 06-70/
279-6271, 06-70/202-2025.

• Újrakezdés a boldogabb hol-
napért. 60 órás személyiség-
fejlesztõ önismereti tréning in-
dul. Érdeklõdni: 06-60/773-5690,
06-30/3700-881.

• Nedves falak utólagos szige-
telése bontás nélkül, falfûré-
szeléssel, aláfalazással, ga-
ranciával. Március 31-ig a tava-
lyi áron! Teljeskörû építõipari ki-
vitelezés. Tel.: 06-20/455-6166.

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

• Homlokzatok hõszigetelése,
egyéb nemesvakolatok készí-
tése. Telefon: 06-20/432-6098.

• Elõtetõk, válaszfalak, kapuk,
kerítések gyártása. Telefon:
06-30/9258-164.

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

• Lépcsõház, iroda takarítását
vállalom. Tel.: 06-30/290-8726.

• Személyi edzés. www.czegeny.
hu. Telefon: 06-30/3033-152.

• Társközvetítés: www.cronos-
klub.hu. Tel.: 06-30/223-5970.

• Matematikakorrepetálás kö-
zépiskolásoknak, fõiskolások-
nak. Angolnyelv-oktatás. Tele-
fon: 06-30/855-7105.

• Kémiakorrepetálás és -felké-
szítés. Telefon: 06-30/356-1733.

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

• Átlag feletti jövedelem, ele-
gáns munka, PSZÁF-regisztrá-
ció, pénzügyi intelligencia, OKJ-s
szakirányú végzettség, telefon,
rugalmas idõbeosztás, team-
munka. Követelmény: minimum
érettségi, vállalkozói forma. Idõ-
pontegyeztetés: 06-30/8599-724.

• Céltudatos, ambíciózus, gya-
korlattal, kapcsolatokkal ren-
delkezõ üzletkötõt keresünk.
Kiemelkedõ jövedelem. Gépjár-
mû, vállalkozói forma szüksé-
ges. Idõpontegyeztetés: 06-30/
8599-724

• Jelmezkölcsönzés (a volt Baba
Bizományi jelmezei). Békéscsa-
ba, Lencsési 22., a Profi mögött.
Érd.: 06-30/912-0044.

• Eladó 3-2-1-es ülõgarnitúra, vi-
lágos színû, ágyazható, ágyne-
mûtartós. Irányár: 55 000 Ft.
Telefon: 06-20/770-72-78.

• Február 26-tól kony-
hakész csirke ren-
delhetõ. Telefon:
06-30/311-4590.

* Hitellel történõ vásárlás esetén. További részletekrõl érdeklõdjön
kereskedéseinkben!

Ankers Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752, 453-770
Orosháza, Arany J. u. 2/e   Tel.: (68) 411-233

AKKREDITÁLT FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2007. március 5-én, 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.

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK, SZOLGÁLTATÁSUNK
GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

MI SIKERRE VEZETJÜK ÖNÖKET!

HA MINKET VÁLASZTANAK, VELÜNK BIZTOS CÉLBA ÉRNEK!

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0462
Programakkreditációs szám: PLH-245

Együttesen 360–1 000 000 Ft értékben*

� Felnire szerelt téligumi-szett.

� Akciós fix hitel.
� Emelt áras használtautó-beszámítás.

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



� Megjöttek a színészek. A békéscsabai múzsa-templom még-
is megkapta a maga vendégeit. Mezey Kálmán, a besztercebá-
nyaiak derék színigazgatója, társulatával február végéig 12 elõ-
adásra kötött szerzõdést Maros György jegyzõvel, a színügyi bi-
zottság titkárával. A társulatból régi ismerõs csak egy van: Rát-
honyi Stefi. A társulat bemutatói közt szerepel: A babatündér, a
Láthatatlan és a Mary Ann címû drámák, a Gyöngyélet, a Papa
lánya, valamint Az õrangyal címû bohózatok és vígjátékok, to-
vábbá a Víg özvegy és a Rákóczi címû operettek. Az elsõ elõ-
adás, a Gül baba január 12-én kerül színre.
� A kardvívók gyõzelme. Országos vívóversenyt rendeztek Ara-
don. A versenyre meghívta Békéscsaba vívóit is Majone Vincen-
zo aradi vívómester. A csabaiak Falchetto Ettore mester vezeté-
sével utaztak Aradra. A viadalon sajnos csak ketten vehettek
részt – Székely Vilmos és Fischer Samu –, de ez a két csabai
versenyzõ is elhozta a dicsõség pálmáját. Székely Vilmos az el-
sõ, Fischer Samu a harmadik díjat.
� Gazda-bál. Szombaton este olyan festõen szép közönséget
látott a csabai Vigadó nagyterme, aminõt egy évben csak egyet-
len egyszer hoz össze a báli idény. E szép, mozgalmas képhez
a villanyos ívek fénysugarai is gyönyörködve simultak. Azok pe-
dig, akik boldog résztvevõi voltak a bálnak, felejthetetlenül ked-
ves emlékekkel mondtak egymásnak búcsút több mint kétszá-
zan a késõ hajnali órákban.
� Csaba közkórháza és a miniszter. Békéscsaba közkórházá-
nak ügyében megérkezett már a legutolsó miniszteri intézkedés

is. A kórházi jelleg elnyerésével több állásnak rend-
szeresítése vált idõszerûvé. Így lehetõség lesz két
osztály orvosi állást betölteni, melyek egyike igazga-
tó-orvos is lesz. Lehetõség lesz gondnoki és ellenõri12

KÉPES TÖRTÉNET

a régi idõkbõl
em emlékezhetünk a múlt századelõ Andrássy

útjának régi üzleteire, így – a képünkön lát-
ható – Leszich Gábor óra- és ékszerüzletére sem. Az
üzlet a csabai fõutcán, az akkori Járásbírósági bérház
(nemrég Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskola) emeletes épületének föld-
szintjén volt. A hajdani reklámcélú képeslapokon az
üzlet portája, illetve az órákkal teleaggatott mûhely-
üzletben a pult mögött Leszich Gábor látható. A tulaj
elégedettséget sugárzó arccal tekint ránk.

N

Leszich Gáborról szól a rövid történet a régi jó idõkbõl. Vagyonos
embernek tartották az öreget, de arról is ismeretes volt, hogy meg-
becsülte a pénzt és nem adott ki egyetlen fillért sem fölöslegesen.
Egyszer az öreg felment Budapestre egy idegspecialistához.

– Tanár úr, kérem – panaszkodott Leszich Gábor – rendkívül ide-
ges vagyok.

– Igen, értem. Tessék levetkõzni! Majd meg fogom Önt vizsgálni!
A vizsgálat befejezése után a professzor megkérdezte:
– Mondja, kérem, fáj valamely testrésze?
– Nem fáj.
– Tehát csak ideges?
– Igen.
– És miben nyilvánul meg az idegessége?
– Hát abban, hogy ha a tanár úr ezért a vizsgálatért 10 koronánál

többet kérne...

JANUÁR–FEBRUÁR

A Békésmegyei
KÖZLÖNY

híreibõlKRÓNIKA
CSABAI

SZERKESZTI: GÉCS BÉLA
100ÉVE
TÖRTÉNT

állás betöltésére is. A belügyminiszter engedélyezte az állások
rendszeresítését. Ambrus Sándor alispán mihamarabb kiírja a
pályázatokat.
� Egy földink sikere. Lipták Pál csabai mûegyetemi tanársegé-
det, mint jeles ifjú kiváló tehetséget a község tanulmányai köz-
ben állandó anyagi támogatással segélyezi. Nemrég Lipták ki-
tûnõ sikerrel tette le az építész-doktori szigorlatát, s így a magyar
építészek között õ a második, aki ezt a szép titulust megszerez-
te magának. A nagytehetségû fiatalember építész szakemberek
szerint nagy jövõ elé néz.
� Kuruzsló gyógyszerész Erzsébethelyen. Erzsébethely köz-
ségi orvosa éppen az egyik gyógyszertárban tartózkodott, ami-
kor egy parasztember a patikustól a következõ összetételû
„gyógyszert” kérte. Öt krajcárért szalmiákot, 10 krajcárért desz-
tillált vizet, 2 krajcárért fodormenta cseppet, 12 krajcárért han-
gyaszeszt keverjenek össze. A patikus megkérdezte, mire hasz-
nálja azt a mindenféle orvosságot? A jóember bevallotta, hogy
álmatlanságban szenved és Mészáros Károlyné adta neki a re-
ceptet. Még ki sem ment a gyógyszertárból, már egy másik „be-
teg” csoszogott a patikába, akinek szembaja volt, és ugyanazt
az orvosságot kapta, azzal az utasítással, hogy cukordarabok-
ra csöpögtetve fogyassza el. Mészáros Károlyné, valamikori bá-
baasszony, ápolónõ, kuruzsló, „gyógyszerész” már évek óta „or-
vosságokat” készítget, és jó pénz ellenében boldogítja „tudomá-
nyával” a pórnépet. Az orvos feljelentést tett a kuruzsló gyógy-
szerész ellen a járási szolgabírónál.
� A csabai kórház jó híre. A község kórházának jó hírét isme-
rik a minisztériumban is – errõl az alábbi eset nyújtson bizonysá-
got. A felvidéki Eperjes város új kórházat óhajt építeni. A kórház
egy bizottsága e célból járt fenn a belügyminisztériumban, ahol
érdeklõdésükre azt a felvilágosítást kapták, hogy a költségvetést
és tervet a békéscsabai minták szerint készítsék el, mert az a kór-
ház az ország kisebb méretû kórházai között a legmodernebb.
Eperjes polgármestere most megkeresést intézett dr. Reisz Mik-
sa igazgató-orvoshoz a tervek és költségvetés beküldése iránt.

GÉCS B.


