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Amegyeszékhely közgyûlése hagyományosan március 15-én
ismeri el a Békéscsabáért végzett kiemelkedõ teljesítmé-

nyeket. Vantara Gyula polgármester idén is nemzeti ünnepün-
kön adja át a Békéscsabáért, a Békéscsaba Kultúrájáért és a
Békéscsaba Sportjáért kitüntetéseket. A képviselõ-testület eb-
ben az évben Díszpolgári címet is adományozott.

A hatvanéves Balassi Táncegyüttes alapító tagja volt Born Mik-
lós táncos, koreográfus, aki „Békéscsabáért” kitüntetést vehet át
nemzeti ünnepünkön. A néptáncos berkekben csak Samu bácsi-
ként ismert mûvész meghatározó egyénisége egész Békés me-
gye néptánc mozgalmának. A Balassi Táncegyüttesnek 40 éven
át volt mûvészeti vezetõje, a néptáncos szakma rangos meg-
mérettetésének, az Országos Aranysarkantyús, Aranygyöngyös

2003 márciusa óta már nem csak az idõjárás enyhülése jelzi
a tavasz közeledtét. Idén immáron 5. alkalommal ébredhet „téli
álmából” a legfiatalabbaktól egészen a felnõttekig mindenki, aki
önfeledt kulturális kikapcsolódással szeretné köszönteni a ta-
vaszt. Március 14-tõl három héten keresztül ismét kedvünkre
mártózhatunk a sokszínû „programkaval-kádban”, indul az idei
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál. A fesztivált hagyományai arra kö-
telezik, hogy évrõl-évre megújulva a kultúra megannyi mûfajának
képviselõit vonultassa fel, és tegye emlékezetessé számunkra a
tavasz kezdetét. Nem lesz ez másképp 2007-ben sem. Ha pedig
már a programsorozat hagyományai kerültek szóba, íme egy rö-
vid visszatekintés az elmúlt öt évre.

Békés megye elsõ tavaszköszöntõ fesztiválja, a Közép-Béké-
si Tavaszi Fesztivál, a békéscsabai Ifjúsági Ház kezdeményezé-
sére, valamint három város (Békéscsaba, Gyula, Békés) kulturá-
lis szakembereinek összefogásával 2003-ban került megrende-
zésre, csatlakozva ezzel a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz. A szer-
vezõk már akkor is fontosnak tartották, hogy megyénkben több
helye legyen a kultúrának, sokszor elmaradottnak nevezett régi-
ónkban talán még nagyobb szükség van olyan programokra,
amelyek megmozgatják az itt lakókat, vagy idecsalogatják a lá-

Sokan várják a Quimby fellépését is

Legyen béke, szabadság
és egyetértés

Ez a negyvennyolcas márciusi ifjúság tizenkét pontos
kiáltványának második mondata, mindjárt a címben

feltett kérdés után: Mit kíván a magyar nemzet? Az elsõ
válaszmondat, a számozatlan alapvetés után következik a
tizenkét számozott kívánság, követelés, amelyek csak bé-
kében, szabadon és egyetértésben megvalósíthatók. Így
gondolhatták ezt majd százhatvan évvel ezelõtt élt elõ-
deink, és mi sem gondolhatjuk másképp.

És azon a napon, 1848. március 15-én meg is valósult
mind a három alapvetõ kívánság. A délutánra már több
tízezresre duzzadt tömeg egyetlen puskalövés, vagy kard-
vágás nélkül, békében vívta ki a szabadságot, és teljes
egyetértésben változtatta meg az ország sorsát. Ezt a pes-
ti tömeget – amelyben akkor már nem csak az egyetemi
ifjúság volt jelen, hanem a városi polgárok és a vidékrõl
vásárra érkezett parasztok is – teljes joggal nevezhetjük
a népnek. Az 1848-as március 15-ét pedig nevezhetjük a
magyar történelem kegyelmi pillanatának. Annak a szinte
egyedül álló pillanatnak, amikor szinte az egész magyar
nép, legalábbis az azt jelképezõ pesti forradalmi nép, tel-
jes egyetértésben cselekedett. Elõtte és utána is voltak
nézetkülönbségek még a legnagyobb magyarok között is,
de azon az egy napon olyan kegyelem borult Magyaror-
szágra, amilyen azóta sem. Ezért a legnagyobb nemzeti
ünnepünk március tizenötödike.

Boldogabb történelmû népeknek több olyan ünnepük
van, amelyen mosolyogva, vidám zeneszó mellett vonul-
hatnak az utcákon, vígan lengethetik zászlóikat, akár még
táncra is perdülhetnek. A mi ünnepeink másmilyenek. A
mi ünnepeink többnyire gyásznapok. Mi temetünk, újra-
temetünk és koszorúzunk. Mi sírokhoz, emlékmûvekhez,
temetõkbe járunk ünnepelni. Ilyen a mi történelmünk,
amin visszamenõleg változtatni már nem lehet, de nem is
kell. Arra legyünk büszkék, amink van. Ezért legyünk kü-
lönösen büszkék arra az egy napunkra, amikor maradék-
talanul megvalósult nagy nemzeti kiáltványunk legelsõ kí-
vánsága: a béke, a szabadság és az egyetértés. Ezen a
napon, amely többnyire az igazi tavasz elsõ napja is, akár
mi is lehetünk vidámak. Emlékezzünk békében, szabad-
ságban és egyetértésben azokra, akiknek ezt a napot kö-
szönhetjük. S ha így teszünk, akkor méltóak leszünk hoz-
zájuk.

VANTARA GYULA
polgármester



Iskolamúzeumot avattak március 2-án a Trefort Ágoston Villamos- és Fém-
ipari Szakképzõ Iskola és Kollégiumban. A kiállítás anyagát levéltári kutató-
munkával, régi diákok emlékeinek felhasználásával és tárgyi emlékek gyûjté-

sével az intézmény pedagógusa, Csuba Zoltán állította össze.
Az iskolamúzeumban az oktatásban egykor használt tárgyakat,
az iskola életérõl szóló fényképeket és iskolatörténeti összefog-
lalót mutatnak be. Az iskolamúzeumot, mint az intézmény egy-
kori pedagógusa, Köles István alpolgármester adta át.

Amegyei rendõr-fõkapitányság fogdájának egyik „visszatérõ ven-
dége” igen-igen elcsodálkozott, amikor a megszokott régi he-

lyett, legutóbb már a felújított fogda nyolc zárkájának egyikébe vit-
ték, ahol a korábbinál sokkal jobb körülmények között tölthette nap-
jait. Vannak dohányzó és nem dohányzó zárkák, amelyekben a pad-
lóhoz rögzítve skandináv stílusra emlékeztetõ, matraccal ellátott fek-
pad, ülõke és asztal, valamint a falhoz rögzített polc található. Min-
den zárka hideg-meleg vizes csappal, fém mosdókagylóval és vécé-
vel ellátott. Az ablakok méretesek és persze sûrûn rácsozottak, a
belsõ udvar levegõs, teljesen zárt. Az új fogdaépület húsz fõ befo-
gadására alkalmas, a bûnügyi vagy szabálysértési õrizeteseket, az
elõzetes letartóztatottakat (legfeljebb két hónapra), és azokat a sza-
bálysértés miatt elzárásra ítélt embereket helyezik itt el, akiknél az
elzárás idõtartama nem haladja meg a tíz napot.

A fogdaépületben már több mint két hónapja tart a próbaüzem,
hivatalos átadására azonban február 22-én került sor. Az esemény-
re Békéscsabára érkezett dr. Petrétei József igazságügyi és rendé-
szeti miniszter, dr. Szabadfi Árpád dandártábornok, az országos rend-
õrfõkapitány általános helyettese, Jáni József a BM Beruházási és
Közbeszerzési Rt. vezérigazgató-helyettese, valamint a kivitelezõ
Gész Holding Kft. ügyvezetõ igazgatója, Hollander Iván. A rendez-
vényt a házigazdán, dr. Gyurosovics József rendõr dandártábornok
megyei fõkapitányon és a kapitányság dolgozóin kívül megtisztelte
jelenlétével többek közt dr. Perjési Klára (Gyula polgármestere),
Babák Mihály (Szarvas polgármestere), Molnár László és Tóth Ká-
roly országgyûlési képviselõ. Dr. Petrétei József beszédében meg-
jegyezte, a Helsinki Bizottság több jelentésében nehezményezte a
fogdák állapotát, egyre égetõbb szükség volt a körülmények javítá-
sára. Az Európai Unió Phare programja keretében országszerte ki-
lenc fogdát újítottak fel, köztük 153,5 millió forintból az 1973-ban
épült békéscsabai épületet. Követelmény volt például, hogy az ab-
lakok mérete megfelelõ legyen a természetes fény befogadására, a
mesterséges megvilágítás a vonatkozó normák szerint történjen, a
fogva tartottak megfelelõ testi-lelki állapotához a feltételek biztosítot-
tak legyenek, napi egy órát tartózkodhassanak a szabad levegõn,
korlátozásmentesen használhassák a higiéniás eszközöket, és le-
gyen olyan helyiség, ahol az ügyvéddel tárgyalhatnak.

A megújult épületet dr. Petrétei József adta át dr. Gyurosovics Jó-
zsefnek, majd a befogadó és a zárka egységben is csaknem min-
denhol körülnézhettünk. Az épület valóban megfelel a kor követel-
ményeinek és minden elvárásnak, mégis olyan jó érzés volt onnan
kijönni...

MIKÓCZY ERIKA
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� FOGADÓNAP. Március 23-
án Hanó Miklós alpolgármester,
március 30-án Vantara Gyula pol-
gármester tart fogadónapot a
Városházán 8 és 12 óra között.
Vantara Gyula fogadónapjára
szíveskedjenek elõre bejelent-
kezni, az 523-801 telefonszám-
on, vagy személyesen a titkár-
ságán.

� KURATÓRIUMI ÜLÉS. A
Business School Békéscsaba
Közalapítvány következõ kurató-
riumi ülését március 20-án ked-
den 14.30 órától tartja az Euro-
Oktaéder Szakközépiskola épü-
letében (Szabadság tér 11–17.).

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

� KASSAI IMPRESSZIÓK.
Április 13-ig tekinthetõ meg a
Szlovák Kultúra Házában (Kos-
suth tér 10.) Viktor Sevcik szlová-
kiai festõ Kassai impressziók cí-
mû kiállítása. A tárlat – amelyet
Ján Süli, a Szlovák Köztársaság
fõkonzulja nyitott meg március
12-én – megrendezésére a Tava-
szi Fesztivál alkalmából kerül sor.

� KOMISZÁR KIÁLLÍTÁS.
Komiszár János Holló László-dí-
jas festõmûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás a Nemzetiségi Klubház-
ban (Békési út 15.). A tárlat már-
cius végéig tekinthetõ meg mun-
kanapokon 9–16 óráig.

� TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS.
Március 23-án, pénteken 14 órá-
tól a Szlovák Kultúra Háza nagy-
termében tartja a Békéscsabai
Városvédõ- és Városszépítõ
Egyesület idei tisztújító közgyû-
lését. Az eseményen dr. Simon
Mihály elnök tart beszámolót az
egyesület tavalyi munkájáról, és
szól az idei feladatokról. Dr. Cse-
rei Pál ügyvezetõ alelnök beszá-
mol a múlt évi költségvetés vég-
rehajtásáról és ismerteti az egye-
sület idei költségvetési terveze-
tét. Az ellenõrzõ bizottság be-
számolóját követõen a jelölõbi-
zottság a közgyûlés elé terjesz-
ti a jelölõlistát, azután a tisztújí-
tó közgyûlés dönt az egyesület
tisztségviselõirõl és az elnöksé-
gi tagokról. A Békéscsabai Vá-
rosvédõ- és Városszépítõ Egye-
sület felkéri a szervezet tagjait,
hogy vegyenek részt a tisztújító
közgyûlés munkájában.

� FOTÓPÁLYÁZATI KIÁLLÍ-
TÁS. Csak tiszta forrásból... cím-
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mel ötödik alkalommal hirdették
meg a Kárpát-medencében élõ
és alkotó magyar fotósok szá-
mára azt a fotópályázatot, mely-
nek zsûrizett alkotásaiból nyílik
kiállítás március 15-én a Lencsé-
si Közösségi Házban (Féja Géza
tér 1.). Az április 18-áig hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig megte-
kinthetõ tárlatot dr. Ferenczi At-
tila önkormányzati képviselõ, a
Lencsési Lakótelepi Részönkor-
mányzat vezetõje nyitja meg
március 15-én 15 órakor.

� ELÖLRÕL KEZDVE. Ápri-
lis 11-éig tekinthetõ meg a Jan-
kay Galériában Váradi Zoltán fo-
tográfus Elölrõl kezdve címû ki-
állítása. Az elmúlt több mint har-
minc évben fekete-fehér fényké-
peket készítõ fotós ezúttal digi-
tális, színes anyagot mutat be.

� PIANO KLUB. Megválto-
zott az Egyensúly Szabadidõ
klub által fenntartott PiaNo klub
helyszíne. A régi és új klubta-
gokat ezentúl a Szarvasi út 32.
szám alatt várják. A klubfoglal-
kozások felõl érdeklõdni a 06-
20/565-9677 telefonszámon le-
het. A PiaNo Klub március 30-án
17 órától megtudhatják, hogyan
segítenek régi idõk bölcs mon-
datai napjainkban.

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

F
O

T
Ó

: 
V

E
R

E
S

S
 E

R
Z

S
I

Múzeum az iskoláról

Uniós színvonalú az új fogda



Információ: FEK, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
Telefon: 529-230, 529-231 • Fax: 529-232

E-mail: civil2228@mail.datanet.hu • www.csabahonved.hu

� Március 15., csütörtök: Nemzeti ünnep. 19 órakor: Szkítia-kon-
cert. � Március 16–18., péntektõl vasárnapig: Interaktív történelmi
bemutató. � Március 16., péntek: Sakkverseny. 20 órakor: Zenés
táncest Pedróval. � Március 17., szombat: Sakkverseny. 19 órakor:
Salsa – kubai táncklub (továbbá minden szombaton). 20 órakor:
Exit-koncert. 20 órakor: Zenés táncest Pedróval. � Március 17.,
szombat 8 órakor: Halfogóverseny. � Március 19., hétfõ 16.30 óra-
kor: A BSHE klubnapja. 16.30 órakor: A CSHKE Sakkszakosztály
nyilvános edzése (továbbá minden hétfõn és csütörtökön). � Már-
cius 22., csütörtök 15 órakor: Oriflame. 17.30 órakor: Makettklub –
Az F-4 U Crosair repülõgép. Elõadó: Hídvégi A. � Március 23.,
péntek: A Nyújtsd Segítõ Kezed Alapítvány rendezvénye. � Márci-
us 24., szombat 20 órakor: Zenés táncest Pedróval. � Március 25.,
vasárnap: Méhésznap. 9 órakor: Tájékoztató a 2006. évi OMME köz-
gyûlésérõl. � Március 29., csütörtök 17.30: Makettklub
– Az A-10 repülõgép. Elõadó: Kocziha A. � Március 31.,
szombat 10 órakor: 41 éves a FEK Nyugdíjasklubja. 20
órakor: Zenés táncest Pedróval.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Végleges ágyszámok

togatókat. A tavalyi évtõl Gyula már önállóan szerepel a fesztiválvá-
rosok sorában, így idén Békéscsaba már második ízben jelenik meg
a fesztiválnaptárban értékes békési produkcióval kiegészülve. Mára
tehát két Békés megyei város válhatott Budapest, Szeged és még
jó néhány település mellett igazi fesztiválvárossá. Az idei fesztivál vál-
tozatos repertoárjában számos mûvészeti ág képviselõi jutnak sze-
rephez: a színház, irodalom, komolyzene, jazz, rock, képzõmûvé-
szet, társastánc, néptánc jeles elõadóit és munkáikat láthatjuk-hall-
hatjuk három teljes héten keresztül.

A tavaszi zsongás hivatalosan március 14-én indul Vantara Gyula
polgármester köszöntõ beszédével. A megnyitót követõen a feszti-
válozók máris egy fergeteges koncertet élvezhetnek, az Ifjúsági Ház-
ban a Ghymes együttes muzsikál. Apropó koncertek, április 7-ig a
különféle zenei stílusok kiváló mûvészei és együttesei látogatnak Bé-
késcsabára. A könnyûzene szerelmesei a Quimby, Bródy János, vagy
a Heaven Street Seven koncertjein tombolhatják ki magukat, s ez-
zel még nem teljes a lista. Emellett a jazz és a komolyzene fanati-
kusai is megkapják a magukét a három hét alatt, hiszen városunk-
ba látogat az utóbbi 25 év legjelentõsebb magyar jazz muzsikusa,
Vasvári Pál, aki ezúttal egy lengyel vendégmûvészt is hoz magával,
Bernard Maseli személyében. Ami a komolyzenét illeti a vájtfülû kö-
zönség többek között Skuta Miklós szlovákiai, vagy Gulyás Márta
Liszt-díjas zongoramûvészek játékában is gyönyörködhet majd.

Az irodalom vagy a színház kedvelõi sem maradnak izgalmak nél-
kül, például a Kortárs Magyar Írók sorozat következõ vendége már-
cius 22-én Csoóri Sándor Kossuth-díjas költõ lesz. Aki pedig a szín-
házi forgatagban kapcsolódik ki legszívesebben, március 26-án Hel-
tai Jenõ A tündérlaki lányok címû színmûvét tekintheti meg a Nem-
zeti Kamaraszínház elõadásában.

Természetesen az említett programok mellett sok más izgalmas
esemény várható, azonban a fesztiválpaletta sokszínûsége miatt
nincs lehetõség az összes rendezvény említésére. A közönség Bé-
késcsabán négy helyszínen érdeklõdhet a részletekkel kapcsolat-
ban: a Filharmónia Kht. irodájában (Andrássy út 24–28.), a békés-
csabai Tourinform irodában (Szent István tér 9.), a Diáktanyán (Kini-
zsi u. 20.) és az Ifjúsági Házban (Derkovits sor 2.).

Herczeg Tamás fesztiváligazgató lapunknak elmondta, bízik ab-
ban, hogy a színes kínálatból sokan találnak kedvükre valót, s remé-
li városaink, Békéscsaba és Békés a kultúra egyik hazai fellegvárá-
vá alakulhatnak három teljes hétre. Herczeg Tamás emellett a fesz-
tivál valamennyi szervezõjének nevében kívánt az alkotóknak, mûvé-
szeknek sok sikert, a közönségnek pedig tartalmas szórakozást, sok
érdekes élményt és örömet. E szavakhoz csatlakozva én is szóra-
koztató és változatos tavaszköszöntést kívánok mindenkinek, talál-
kozzunk a koncerteken, a táncházakban vagy a kiállítótermekben,
mert bármilyen is lesz az idõjárás, a fesztiválon mindannyian érez-
hetjük, hogy végre itt a tavasz. Hurrá!

KÁRÁSZ PÉTER

Összmûvészeti fesztivál,
a tavasz jegyében

Lapzártánkkor hozta nyilvánosságra az egészségügyi miniszter
kórház-összevonási és megszûntetési, valamint az ágyszámokra
vonatkozó javaslatát. A békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelõinté-
zetben 340 aktív és 12 sürgõsségi ágy marad a jövõben, megszûnik
viszont a szemészeti fekvõbeteg-ellátás. Lapunk megkeresésére az
intézmény vezetõje a végleges ágyszámot úgy értékelte: az összes
felmerült változat közül a legjobb valósult meg a megyeszékhelyen
(az elsõ változat még 300 aktív ágyról szólt). Ráadásul létrejön egy
új krónikus ellátó osztály, az ideggyógyászati, illetve stroke osztály
engedélyezésével pedig egy új aktív osztály is. A szemészeti osztály
fekvõbeteg-ellátásának megszûnésérõl dr. Szabó Terézia azt mond-
ta: ez nem jelenti azt, hogy nem lesz szemészeti ellátás a békéscsa-
bai kórházban. A szemészeti járóbeteg-ellátás változatlanul tovább
folyik ugyanott, ugyanannyi idõben (az is lehetséges, hogy még eme-
lik is az óraszámot). A fõigazgató asszony hozzátette, hogy a sze-
mészet legnagyobb részben járóbetegként lát el betegeket.

A kórház fõigazgató-fõorvosa szerint lényeges létszámleépítés
sem orvosi, sem szakápolói körben nem lesz, 5-10 dolgozónál több-
tõl nem szeretne megválni.

Mégis kiszúrták Békéscsaba szemét... – fogalmazott közleményé-
ben a megyeszékhely polgármestere. Vantara Gyulát lesújtotta a Kor-
mány döntése. A városvezetõ a legfontosabbnak azt tartja, hogy min-
den békéscsabai lakost pontosan tájékoztassanak arról, hol és ho-
gyan kaphat szemészeti ellátást. A „Kormány tegnap meghozott egy
rossz döntést, feladatunk a jövõben az, hogy csökkentsük e döntés
kedvezõtlen következményeit, szeretnénk mindent megtenni azért,
hogy Békéscsaba polgárai a lehetõ legkevesebbet érezzenek a ne-
gatív hatásokból” – fogalmazott közleményében Vantara Gyula.

A békéscsabai kórház ágyszámairól és az intézmény jövõbeni le-
hetõségeirõl a Csabai Mérleg következõ, március 29-ei számában
részletesen fogjuk ismertetni a városvezetés és a pártok vélemé-
nyét is.

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

� Március 21., (szerda) 8.30–15 óráig: Városi Ifjúsági Parlament �
Március 22., (csütörtök) 22 óra: El Ritmo-party a Casinóban � Már-
cius 31., (szombat) 22 óra: Pofavizit – a Csaba Rádió partyja a Ca-
sinóban � A BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL programja: Már-
cius 16., (péntek) 21 óra: Quimby-koncert a nagyteremben. Belé-
põ: 1500 Ft. • Március 20., (kedd) 20 óra: A Budapest Acoustic
Band koncertje a Casinóban. A belépés ingyenes! • Március 22.,
(csütörtök) 19.30 óra: Bródy János koncertje a nagyteremben. Be-
lépõ: 1300 Ft. • Március 23., (péntek) 17 óra: Szolnoki képzõmû-
vészek kiállításának megnyitója. A Szolnoki Mûvészeti Egyesület
Kert Mûvészeti Csoportjának tárlata és találkozója az Art Caffé Ga-
lériában. 20 óra: Heaven Street Seven-koncert a nagyterem Belé-
põ: 1000 Ft. • Március 24., (szombat) 20 óra: Ludas táncház a Ca-
sinóban. A belépés ingyenes! 21 óra: Ladánybene 27-koncert a
nagyteremben. Belépõ: 1400 Ft. • Március 26., (hétfõ) 19 óra: Pó-
diumszínház – Heltai Jenõ: A Tündérlaki lányok címû színmûve a
Nemzeti Kamaraszínház elõadásában. Belépõ: 1200 Ft.



A rendelésre érkezett betegek igencsak meglepõdtek, amikor a
váróteremben megjelent Vantara Gyula polgármester, dr. Fábián Ág-
nes tanácsnok, dr. Kerekes Attila az egészségügyi bizottság elnö-
ke, valamint néhány képviselõ és szakmabeli a kibõvült létesítmény
ünnepélyes átadására. Mint Vantara Gyula mondta, az egyik szeme
sír, mert a jelenlegi álláspont szerint a Réthy Pál kórház szemésze-
ti osztályát meg akarják szüntetni, bár a városvezetés mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy Békéscsaba a lehetõ legkevesebbet
veszítse az ágazatot érintõ átalakítások során. A másik szeme vi-
szont nevet, mert két új rendelõvel gazdagodott a város, ahol jobb,
korszerûbb körülmények között fogadhatják a háziorvosok betegei-
ket. A polgármester hangsúlyozta, az egészségügyi reform során,

amelyrõl manapság nagyon sok szó esik, ilyen, a közjót
szolgáló célokat kellene kitûzni és teljesíteni. Az önkor-
mányzat támogatása révén a kert beépítésével kialakí-
tott, akadálymentes, két munkahelyes háziorvosi rendelõ

közös váróval kapcsolódik az eredeti rendelõkhöz. A beruházás,
amelynek lebonyolítása az Egészségügyi Alapellátási Intézmény ér-
deme, húszmillió forintba került, a berendezések költsége ötszáz-
ezer forint. Fábián Ágnes szerint az új rendelõk az uniós követelmé-
nyeknek szakmai és esztétikai szempontból is megfelelnek, az or-
vos-beteg találkozókhoz méltó keretet teremtenek. Mint mondta, a
lakosság egészségügyi állapotát tekintve megyénk nem áll elõkelõ
helyen, a megújult, kibõvült intézményben minden adott ahhoz, hogy
javítsanak a statisztikán.

Vantara Gyula polgármester végezetül köszönetet mondott mind-
azoknak, akik az új rendelõk létrehozásán munkálkodtak, az orvo-
soknak jó munkát, a betegeknek mielõbbi gyógyulást kívánt. Az ün-
nepség után a rendelés folytatódott.

(M. E.)

Ahogy dr. Lippai László háziorvos fogalmazott, történelmi pillanat-
nak lehettünk tanúi február 23-án, amikor a Kazinczy utcában

a két újonnan létesült orvosi rendelõ átadásával megszûnt városunk-
ban az utolsó váltórendelés is. A körzetben dr. Lippai László mellett
dr. Ágoston Katalin, dr. Csenki Gábor és dr. Túri Klára osztoztak ed-
dig a rendelõkön.
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Logopédus Megyeren és Gerlán

Új rendelõk a Kazinzcy utcán

Amezõmegyeri logopédushoz kapott szíves invitálást lapunk a kö-
zelmúltban. Az Arany János Mûvelõdési Központ könyvtárában

berendezett kis beszédfejlesztõ sarokban játékok, apró székek, asz-
tal, az elengedhetetlen tükör és dr. Nagy Lászlóné logopédus várja
heti négy órában a megyeri óvodásokat.

Mint azt Hricsovinyi Tamástól, Mezõmegyer egyéni képviselõjétõl
megtudtuk, tekintettel Békéscsaba nehéz pénzügyi helyzetére, ke-
resték, honnan lehetne forrást keríteni arra, hogy helyben fejleszthes-
sék a gyerekeket. A megyeri szülõk kérését figyelembe véve a kép-
viselõ ragaszkodott ahhoz, hogy ne kelljen az ovisokat a Belvárosi
óvodába vinni logopédushoz, hanem Megyeren találjanak megol-
dást. A közgyûlés utazó logopédusi álláshelyet létesített az Esély
Pedagógiai Központban, amelyre a fedezetet végül a kistérségi iro-
da biztosította. A pályázatot kiírták, azonban arra mindmáig nem volt
olyan jelentkezõ, aki fõállásban vállalta volna a munkát, ezért jelen-
leg Gerlán Gesztesi Lászlóné, Mezõmegyeren dr. Nagy Lászlóné fog-
lalkozik az óvodásokkal.

Jónéhány éve a logopédus útmutatásai alapján magam is megta-
pasztaltam, milyen a gyerekekkel otthon a tükör elõtt gyakorolni, is-
mételni sokadszor ugyanazt, hogy bepördüljön az áhított „r” betû, és
a Teikébõl, Boikából, Tedikén Bodikán keresztül végre Terike és Bo-
rika legyen.

Mezõmegyeren és Gerlán könnyebbséget jelent a szülõknek, hogy
nem kell munkahelyükrõl eljönni és gyermekeiket utaztatni; a logo-
pédus helyben segít, hogy az apróságok tisztán, szépen beszélje-
nek magyarul.

(M. E.)

Amennyiben a biztosított a szolgáltatótól kapott nyugtával, szám-
lával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybevett

háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve já-
róbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal fi-
zetett, a 20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak össze-
gét a lakóhelye szerinti illetékes jegyzõtõl visszaigényelheti. A
visszaigénylés alapja szóban, vagy írásban elõterjesztett kérelem,
melyben az ügyfél a neki jog szerint visszajáró vizitdíj-visszatérítést
kérelmezi.

• Szóbeli kérelem esetén: a jegyzõ – a vonatkozó hatályos jog
szerint – havonta egy napot biztosít arra, hogy ügyfélfogadá-
si idõben személyesen elõterjesztett kérelem esetén azon-
nal döntsön a kérelem tárgyában és gondoskodjék a visz-
szaigényelt összeg azonnali kifizetésérõl. (Ezt a napot a sár-
ga újságban elõre meghirdeti. Az azonnali kifizetés jogi elõfel-
tétele az ügyfélnek a fellebbezési jogról való lemondása.)

• Írásbeli kérelem benyújtása esetén, a kérelem jogosságáról
a jegyzõ 15 napon belül egyszerûsített határozatban dönt és
döntésérõl az ügyfelet levélben tájékoztatja. Az írásbeli kérelem
formanyomtatványa az ügyintézõnél elérhetõ, illetve a város
honlapjáról letölthetõ (www.bekescsaba.hu).

Lippai doktor már nem osztozik a rendelõn
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A kérelem elõterjesztésének helye a Polgármesteri Hivatal Egész-
ségügyi Osztálya, 2007. május 1-jétõl Szociálpolitikai Osztály.

A kérelem elbírálásához mindkét esetben csatolni kell:
• Az adott naptári évben az ellátásokért 20-20 alkalommal fizetett

(vissza nem igényelhetõ) vizitdíjakról szóló nyugtákat (alap-
csomag), melyeket beazonosítás után visszakap az ügyfél.

• A visszaigényelhetõ vizitdíjak nyugtáit, melyeket az ügyiratok-
hoz kell csatolni (tehát azokat nem kapja vissza a kérelmezõ).

A kérelem benyújtásával egy idõben bemutatandó a személyi iga-
zolvány, a lakcím nyilvántartó kártya és a TAJ szám kártya. A kére-
lemben meg kell jelölni, hogy a visszatérítést

• postai úton, vagy
• személyes átvétel útján kéri az ügyfél.

Fontos tudni, hogy a háziorvosi és a járóbeteg-szakellátásért fi-
zetett vizitdíjak nem összegezhetõk, azokat külön-külön kell nyilván-
tartásba venni, és azok visszatérítésérõl dönteni. Az emelt össze-
gû vizitdíj nyugtája sem a 20-as alapcsomag számítása során, sem
a visszatérítés során nem vehetõ figyelembe. A visszaigénylésre jog-
alapot teremtõ 20-as alapcsomag bemutatása minden kérelem be-
nyújtásánál kötelezõ. A visszatérítésre nyitva álló határidõ a tárgyév
december 31-ét követõ 60 napon belül. A visszafizetésre irányuló el-
járás illeték és költségmenetes. A vizitdíjjal, illetve a kórházi napidíj-
jal kapcsolatos panaszokat az egészségbiztosítási felügyeleti ható-
sághoz lehet benyújtani.

Érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Osztályán
személyesen, vagy telefonon a 523-835-ös telefonszámon.

A vizitdíj-visszatérítésrõl



nincs beleszólásunk. A konkrét szerzõdéseket a kórházak az egész-
ségbiztosítási pénztárakkal kötik, hogy milyen ellátásokat milyen vo-
lumenben fogadnak be, arról eddig is és ezután is lehet tárgyalni.

– Mit tett a Dél-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács és mit tett
az önkormányzat azért, hogy a kórházhoz tartozók megfelelõ ellátást
kapjanak?

F. Á.: – Minden fórumon felléptünk azért, hogy az ellátáshoz minél
több aktív ágy maradjon. Decemberben volt egy tüntetés, leveleket
küldtünk a minisztériumba, kértük az országgyûlési képviselõk segít-
ségét.

V. G.: – Egy normális országban a terület szereplõi (fenntartók, in-
tézmények, betegjogi szervezetek, szakszervezetek) meg tudnak
egyezni az intézmények szerepérõl és feladatairól. Ma sajnos mi egy
abnormális országban élünk, így várható volt, hogy a RET-ek munká-
ja politikai demonstrációvá silányul. Négyszemközti beszélgetések-
ben a szakma képviselõinek többsége is elismeri az egészségügy át-
szervezésének kényszerét. Elfogadják, hogy a jövõben nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a járóbeteg-ellátásra, és csökkentetni szükséges a
fekvõbeteg-ellátás volumenét.

F. Á.: – Az én véleményem négyszemközt sem más. Ami pedig a
járóbeteg-ellátást illeti, a kormány nem fejleszti, ráadásul olyan admi-
nisztrációs terhetek ró az orvosokra, amelyek megnehezítik a munkát,
és a betegektõl veszik el az idõt.

V. G.: – A járóbeteg-ellátás fejlesztése már idén elindul. A potya-
utasok nagy száma és a gyógyszerlobbi letörése valóban olyan bürok-
ratikus kényszereket eredményezett, amelyek akadályozzák a munkát.
Ezen gyorsan változtatni kell. Meggyõzõdésem, hogy a volumenkor-
látot is felszabadítják, amint beáll egy megfelelõen mûködõ rendszer.

– Önök szerint milyen volt az információáramlás a különbözõ terü-
leteken a kórházi ágyak megtartásáért küzdõ felek között?

V. G.: – A kórház vezetésével, a felügyelõ bizottság elnökével fo-
lyamatosan tartottuk a kapcsolatot, a fenntartót mindenrõl tájékoztat-
ta a kórház, vagyis mindent tudtak. Bármikor kezdeményezhettek vol-
na akkor vagy azóta is személyes konzultációt. Nem tették a közgyû-
lés óta sem. A közgyûlési vita pedig egyértelmû politikai akció volt,
belõlem akartak bûnbakot csinálni. Szerintem ez õket minõsíti. Külön-
ben semmi mást nem tettem, csak szakmai és személyes kapcsola-
taimat kihasználva próbáltam javítani a csabai kórház pozícióján.

F. Á.: – A kórházból napi szinten értesültem a fejleményekrõl, tud-
tam az éppen aktuális elképzelésekrõl. Úgy gondolom, Velkey úr be-
jelentkezhetett volna a polgármester úrhoz, véleményem szerint vele
kellett volna konzultálnia mindenrõl, ami a kórházat illetõen a fenntar-
tóra tartozik.

– A békéscsabai 2005-ben és 2006-ban is elnyerte az Év kórháza
kitüntetõ címet. A körülmények ismeretében mi várható 2007-ben?

F. Á.: – Meggyõzõdésem, hogy a szakma és a fenntartó is mindent
megtesz azért, hogy a kórházról kialakult jó vélemény megmaradjon.
A belgyógyászat rekonstrukciója megkezdõdött, a betegellátás szín-
vonalasan zajlik. Bármilyen döntés születik, bármihez kell alkalmaz-
kodnunk, azon vagyunk, hogy a lakosság ebben a kórházban minél
jobb ellátást kapjon.

V. G.: – A kórház jól mûködik, a mûszerpark fejlesztése eddig tö-
retlen volt, az elnyert címzett támogatás biztosítékot jelent az elhelye-
zés körülményeinek érdemi javulására. A megszerzett aktív és króni-
kus ágyak együtt egy normális méretû, jól szervezhetõ, magas szintû
ellátást biztosító intézményt vetítenek elénk. Mindannyiunk-
nak ezért kellene dolgoznunk. Széchenyi Istvánnal szólva:
„Mindenik tegye a maga dolgát – de azt ugyan emberül”.
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Ezek és azok – mondjuk, gyakran csupa pozití-
vumot feltételezve a szívünkhöz közelebb álló-
ról, és szinte csak rosszat arról, akinek a néze-
teivel nem értünk egyet. „Ezek” és „azok” is a
kollégáink, barátaink, ismerõseink, de ritkán lát-
juk õket egy asztalnál. Sorozatunkban egy asz-
talhoz ültetjük a képviselõket, akik a politikai pa-
letta más-más színeit jelenítik meg.

EGY ASZTALNÁL...

a kórházról

Dr. Fábián Ágnes az egészségügyet felügyelõ tanácsnok, a 13. szá-
mú választókerület egyéni képviselõje, a Dél-alföldi Regionális

Egészségügyi Tanács tagja. A képviselõ-testületbe a Fidesz, a KDNP,
a Vállalkozók Pártja és a Magyar Gazda és Polgárpárt támogatásával
került. A Réthy Pál kórház pszichiáter fõorvosát a békéscsabaiak ed-
dig elsõsorban jaminai rendelõjébõl ismerték. Velkey Gábor szabad-
demokrata képviselõ, régóta aktív szereplõje a helyi politikai és köz-
életnek, az elõzõ ciklusban Békéscsaba alpolgármestereként az ok-
tatás a kultúra, a sport és az egészségügy tartozott hozzá. Szocioló-
gus, tudományos kutató, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács-
ban az egészségügyi miniszter delegáltja. A képviselõket a kórház
kapcsán kértük meg, üljenek egy asztalhoz.

– Tavaly év végén derült ki, hogy a Réthy Pál Kórház és Rendelõ-
intézet nem lett súlyponti kórház. Mi történt azóta?

F. Á.: – A mai napig megválaszolatlan, miért csak a gyulai kórház
lett súlyponti Békés megyében. A mi kórházunk jól teljesít, a szarvasi
kistérséget beleszámítva 155 ezerrõl 180 ezerre nõ az ellátottak szá-
ma, ráadásul közlekedési csomópontban vagyunk. A polgármester úr
levelet intézett többek közt a miniszter úrhoz ezzel kapcsolatban, és
kértük az országgyûlési képviselõk segítségét. Az egészségügyi ta-
nács ülésein azt láttuk, hogy mindhárom megye kórházat fenntartó
önkormányzatai kevesellték az ágyszámokat, nem tudtunk a régióban
egymás kárára egyezkedni, visszalépni. Az elsõ olvasatban ráadásul
az ágyszámok negyven százalékos csökkentésérõl volt szó, a csabai
sürgõsségi osztály 12 ágya nem is szerepelt a tervezetben. Folyama-
tos egyeztetések indultak a minisztériummal, hogy legalább ez ben-
ne legyen. Tavaly júniusban pedig olyan volumenkorlátokat vezettek
be, amelyek nem tették lehetõvé az ágyak feltöltését, várólisták alakul-
tak ki, az ágyak kihasználtsága nem tükrözte a valós igényeket.

V. G.: – A súlyponti státusztól teljesen független az ágyszám-csök-
kenés mértéke, a gyulai kórház súlyponti intézményként is közel 200
aktív ágyat vesztett. Ha a csabai súlyponti kórház lett volna, 300-ban
garantálta volna a törvény az aktív ágyaink számát. Nagyon kellett az
azóta eltelt idõ, hogy ezt a számot érdemi lobbizással feltornásszuk
352-re. A sürgõsségi ágyak ügyében az én javaslatomra kezdemé-
nyezett törvénymódosítást Tóth Károly, és ez volt az egyetlen javaslat,
amely a korábban rögzített ágyszámok növelésére irányulva pozitív
elbírálást kapott.

– Az eredeti tervezethez képest 52-vel nõtt az aktív ágyak száma, és
szó van a szemészeti osztály 15 ágyának megszüntetésérõl. Ezt ered-
ményként vagy kudarcként értékelik?

V. G.: – A 352 ágy egyértelmû siker, annak ellenére, hogy az aktív
ágyak száma összességében csökken. A kórháznak lehetõsége van
arra, hogy az aktív ágyak tíz százalékán belül átcsoportosítson. Jó
esetben ebbe a politika nem szól bele, és a szakma eldöntheti, me-
lyik osztály hány ággyal mûködjön. Külön örülök annak, hogy a ko-
rábbi tervezethez képest sikerült növelni a gyermekosztály ágyainak
számát, nõtt az intenzív és a traumás ágyak száma.

F. Á.: – A súlyponti kórházak is kérhettek aktív ágyat a keretbõl kor-
látlan mennyiségben, csak krónikus ágyat nem. Hiába van az eredeti
tervnél 52 ággyal több, a megszüntetett osztályokra nem lehet átcso-
portosítani, tehát a szemészetre sem. A gyulai tüdõkórházban eredeti-
leg 100 pulmonológiai ágy volt, az õ kárukra kapott meg 12 ágyat Bé-
késcsaba és 39 ágyat Orosháza. Szerettük volna kikerülni, hogy bár-
ki rosszul járjon, hiszen rengeteg a tüdõbeteg, akik most várólistára
kerülhetnek.

V. G.: – Békéscsaba (és Orosháza) nem kapott egyetlen pulmono-
lógiai ágyat sem. Mellesleg évek óta tervezik, hogy a tüdõkórházat
összevonják a megyei kórházzal, nekünk, békéscsabaiaknak ebbe



– A legjelentõsebb a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatok át-
alakításával történõ változás. Még-
sem mehetünk el szó nélkül a
költségvetés mellett. A számok-
ból az derül ki, hogy egyensúly-
ban van: mind a kiadási, mind a
bevételi oldalon 19 milliárd 700
millió forint áll. A számok mellett
beszéljünk viszont az elvekrõl.

V. GY.: Az új városvezetés leg-
fontosabb célja Békéscsaba le-
szakadásának megállítása és új
munkahelyek teremtése. A költ-
ségvetés ennek talán a legfon-
tosabb eszköze a városvezetés
kezében. És a költségvetésben
szakmai szempontból számsze-
rûleg valóban az egyensúly a legfontosabb. Magam is legalább
ilyen fontosnak tartom azonban, hogy Békéscsaba költségvetése
öt fontos elemnek felel meg. Ezeket egyébként az Európai Unió
a tagállamok felé szokta elvárásként megfogalmazni. Mi a telepü-
lési költségvetés elkészítésekor is fontosnak tartottuk ezeket.

Az elsõ az átláthatóság; azaz, hogy a megfogalmazás, a cél-
rendszer egyértelmû legyen. Fontosnak tartottuk, hogy a költség-
vetés széles részvétellel alakuljon ki. Elõkészítésekor érdekegyez-
tetõ fórumot hívtunk össze, melynek a munkáltatók nevében a ka-
marák, a munkavállalók nevében a szakszervezetek voltak a tag-
jai, és részt vettek a tárgyalásokon a civil szervezetek képviselõi
is. A költségvetés utolsó olvasata elõtt valamennyi oldal megkap-
ta a tervezetet, amelyet aztán így jellemeztek – hadd idézzem szó
szerint: „az adott körülmények között alaposan elõkészített, tar-
talma jól szolgálja a város elõrehaladását, biztosítja a következõ
évek fejlõdésének megalapozását”.

Nagymértékben összefügg az átláthatósággal az, hogy elszá-
moltatható legyen a költségvetés. Aztán fontos a hatékonyság is.
Ez kivitelezhetõ, ha világosak a célok; a mi esetünkben – úgy gon-
dolom – egyértelmûen megfogalmaztuk ezeket: megállítani az
adósságot, visszaszorítani a vagyonértékesítést, gyûjteni az önerõt
2008-ra az EU-s pályázatokra és segíteni a munkahelyteremtést.

S végül itt van még a felelõsség. Ez önmagáért beszél – aki ezt
a költségvetést összeállította, felelõs azért, hogy a tervezet meg is
valósuljon. Ebben együtt játszik a városvezetés, az intézményve-
zetõk és a hivatal osztályvezetõi. Ez volt a bajunk egyébként a szo-
cialisták költségvetési tervezetével, hogy nem megalapozott szá-
mokat tartalmazott a módosító indítványuk.

Ezzel a költségvetéssel most biztonságosan tudjuk mûködtet-
ni a várost. Hitelt csak az esetlegesen kiírt uniós pályázatok ön-
részéhez akarunk felvenni. Az a baj egyébként, hogy ezek közül
pont a számunkra fontos felhívások hiányoznak, amikor azt mond-
ják például: tessék egy 3 milliárd forintos szeméttelepet, vagy egy

4 milliárdos agrárinnovációs központot, vagy egy 2 mil-
liárdos bioenergia-feldolgozót! Az eddigi beruházások
olyanok voltak, amelyekre költenie kellett a városnak,
nem pedig hozták a pénzt. Ez pedig nagy baj. Olyan6

Három téma váltott ki nagy vitát a békéscsabai képviselõ-
testület legutóbbi, február 15-ei közgyûlésén. Nem szü-

letett konszenzusos döntés sem a Polgármesteri Hivatal,
sem a közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatának,
sem pedig az önkormányzat idei költségvetésének elfogadá-
sakor. A közgyûlési ellenzék keményen ostorozta a városve-
zetés elképzeléseit, amely azonban végül megkapta a lehe-
tõséget tervei megvalósításához. Az átalakításnál és a költ-
ségvetésnél célszerû elidõzni egy picit. Ezekrõl beszélgetett
Vantara Gyula polgármesterrel Fábián Tamás.

fejlesztésekre van szükség, ami munkahelyeket teremt, ami hozzá-
járul a leszakadás megállításához. Mivel ilyen elképzeléseket nem
hagyott ránk elég számban a régi városvezetés, ezért ezeket most
kell kidolgozni. Ezzel sajnos idõt veszítünk, de muszáj vele foglal-
kozni, mert különben nincs fejlõdés.

– A hatékonyságot is említette, ebbõl következhet a létszámcsök-
kentés. Tíz százalék körüli leépítés várható a városházán.

V. GY.: A létszámcsökkentés nem cél, hanem eszköz. Polgárba-
rátabb hivatalt akarunk, magasan képzett munkatársakkal, akik
gyorsan, a kor követelményeinek megfelelõ módon és eszközök-
kel dolgoznak. Persze, ha az eddigi 13 helyett nyolc osztály lesz,
az jár személyi konzekvenciákkal is. Meg akarjuk szüntetni a je-
lenlegi gyakorlatot, amelylehetõvé teszi olyan osztályok mûködé-
sét, ahol hárman dolgoznak: az osztályvezetõ, az adminisztrátor
és az elõadó. Ehelyett négy blokkban szeretnénk tömöríteni a
Polgármesteri Hivatal szakembereit.

A hatósági részben az okmányirodától a hatósági ügyeket in-
tézõ gárdáig szerepelni minden. A városüzemeltetés szó szerint
Békéscsaba mûködtetésével foglalkozik majd. A fejlesztésért, vá-
rosépítésért felelõs blokk a stratégiától a városépítészet napi gond-
jaiig, tehát mondjuk az építési engedélyek kiadásáig mindennel
foglalkozik. Végül logikusnak tûnik a pénzügyi-gazdasági ügyek
koncentrálása is. Ráadásul a mai napig van olyan munkaköri le-
írás, melyben a bevonulási segélyek ügyintézése szerepel. Azt el-
ismerhetjük, hogy ezen már túllépett az idõ.

– Nem levadászásról van szó?
V. GY.: Nem politikai alapon válogatunk, a szaktudás és a hoz-

záállás dönt majd. Ezt egyébként az osztályvezetõi értekezleten
is elmondtam: nem személyekre szól az átalakítás, hanem a köz-
gyûlés mûködéséhez alakítjuk a hivatal mûködését (teszem hoz-
zá egyébként, hogy a közgyûlés már önmagán 20 millió forintot
megspórolt). Szóval nem a személyek, nem a leépítés, még csak
nem is a spórolás mozgatta az egész átalakítást, hanem egysze-
rûen az, hogy a hivatal egy picit lendüljön ki a jelenlegi holtpont-
ból. Emiatt nõ meg például az osztályok szerepe.

– Támadták is az elképzelést rendesen.
V. GY.: Persze. De joggal elvárható egy osztályvezetõtõl, hogy

önálló döntéseket hozzon bizonyos kérdésekben. Nyílván nem ne-
ki kell a városfejlesztés fõ irányait kijelölnie, de az normális, hogy
mondjuk egy fellebbezést szociális ügyekben értelmesen össze
tudjon állítani. Ha lesz jogorvoslati kérelem, meg lehet állapítani,
hogy jól döntött-e. De addig õ van azoknak az információknak a
birtokában, amik alapján dönteni lehet.

Csökkentjük a közgyûlés terheit, hogy a képviselõknek csak
azzal kelljen foglalkozniuk, ami kötelezõ számukra. Tessék bele-
gondolni: nem lehet napi 80 napirendet megoldani 12 órás ülése-
ken. Aki valamennyi témában odafigyel, elgondolkodik, elolvassa
az elõterjesztést, annak ez igazán megterhelõ. Nem tudnak ilyen
hosszan koncentrálni a képviselõk, szóval döntsenek a bizottsá-
gok, az osztályok, hogy a képviselõ-testületnek csak a kötelezõ
feladataival kelljen foglalkoznia. A bizottságok plusz feladatokat
és hatásköröket kapnak (természetesen beszámolási kötelezett-
séggel), ami aztán lemegy az osztályokig is.

Szóval nem politikai befolyásolásról van szó, épp a szakmaisá-
got akarjuk erõsíteni.

– Az érdekképviseletekkel közölték-e mindezt elõzetesen, volt-e
egyeztetés?

V. GY.: Érdekes, ez a kérdés fel sem merült a közgyûlésen. Igen,
bemutattuk a tervezetet, az érdekképviselet jelezte, hogy nem ért
vele egyet, majd miután jobban megismerte a helyzetet, ezt vissza
is vonta. Mert a költségvetés legfájdalmasabb része, a létszám-
csökkentés nem nevekrõl szól, hanem irányokról; ha megvan a
közgyûlési döntés, akkor kezdõdhet csak a részletek kidolgozása.
Ez a közgyûlési anyagból nem derült ki, de sikerült tisztázni. Rá-
adásul jó a rosszban, hogy 18-an közölték, nyugdíjba vonulnak,
másik 10-15 dolgozó bejelentette igényét a prémium évekre, azaz
hogy korábban mennének nyugdíjba. Így ma nem kényszerül a
város drasztikus létszámleépítésre.

– Többször elhangzott már több közgyûlésen, hogy sokszor bi-
zottsági munkát végez a képviselõ-testület. Ez nem annak a követ-
kezménye, hogy a bizottságok nem tudják ellátni a dolgukat?

Hatékonyabban



Marc-André Salamin svájci nagykövet úr március 7-én szemé-
lyes tájékoztatást kapott Hanó Miklós alpolgármestertõl és

Boros Lászlótól, a hivatal stratégiai és fejlesztési osztályának veze-
tõjétõl Békéscsaba jövõbeni terveirõl. A nagykövet úr látogatásá-
nak apropója a Svájci Alap magyarországi felhasználása volt.

Svájcban tavaly novemberben népszavazáson döntöttek arról,
hogy – Norvégiához hasonlóan – önálló alapot hoznak létre az Eu-
rópai Unió 2004-ben csatlakozott tíz tagállamának támogatására.
A 2007 második felében induló programra egymilliárd svájci fran-
kot (650 millió eurót) szánnak. A támogatás nagyságát tekintve
Lengyelország után a másodikak vagyunk, a Svájci Alapból mint-
egy 130 millió svájci frankra (85 millió euróra, azaz több mint 20
milliárd forintra) számíthat hazánk. Svájc Magyarországgal együtt-
mûködve, alapos tájékozódás után szeretné kiválasztani a támo-
gatandó projekteket, amelyek között akár a Marc-André Salamin
által megismert békéscsabai programok is ott lehetnek. Látogatá-
sakor szó esett a Békéscsaba északi ipartelepén megvalósítandó
logisztikai parkról és iparterületi bõvítésrõl, valamint az Almásker-
ti Ipari Parkban a vállalkozói inkubátorház fejlesztésérõl, ahol mint-
egy 5800 négyzetméternyi inkubátorház kapacitást tervez kiépíte-
ni a város elsõsorban élelmiszer-inkubációs céllal. Érdeklõdést vál-
tott ki a zöld biofinomító projektje, amelynek lényege, hogy mezõ-
gazdasági fõ- és melléktermékekbõl, egyéb szerves anyagokból a
természetben gyorsan lebomló mûanyagok gyártására alkalmas
technológiát szeretnének idetelepíteni. A turizmus területén a nagy-
követ úr megismerte a volt Ruhaipari szakközépiskola épületében
kialakítandó konferenciaközpont tervét, a csabai kolbászra épülõ,
nem csak a kolbászfesztivált magában foglaló elképzeléseket, a
jaminai „víziparadicsom” tervét, amelybõl elõször a horgászfalut
szeretné elindítani a város. Tájékoztatást kapott az ökoturisztikai
elképzelésekrõl, a Békéscsaba, Békés és Gyula összefogásával az
Élõvíz-csatorna és a Körösök mentén kialakítandó lovas, kerékpá-
ros, és gyalogos turisztikai utakról, valamint a pósteleki kastély és
környéke rendbetételérõl.

Marc-André Salamin figyelemfelkeltõnek, ambíciózusnak ne-
vezte Békéscsaba terveit. Hanó Miklós alpolgármester megkérte
a nagykövet urat, segítsen ezek megvalósításában, és
meghívta az október 22-én kezdõdõ kolbászfesztiválra.
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A svájci nagykövet
Békéscsabán

V. GY.: Ez egy régi rossz szokása a közgyûlésnek. Ha felme-
rül egy téma, felelõsség nélkül dobálják be a képviselõk az ötletei-
ket, abban a hitben, hogy az még jobb, mint ami a közgyûlés elé
került.

– Szóval azt mondja, a bizottságok iránti bizalom hiányzik?

V. GY.: Pontosan. De hát én, mint képviselõ, ugyan higgyem
már el, hogy aki az elõterjesztést készítette, ért hozzá. Nem a tes-
tület elõtt kell ötletelni! Ha vannak kételyei, kérdezze meg a bizott-
sági ülésen az osztályvezetõt! Persze a képviselõi munkának, sze-
repnek is át kell alakulnia.

Mint a költségvetés vitájakor, tipikusan a bizottsági vitára való
megmozdulás volt, amikor a szocialisták helyben kiosztották a költ-
ségvetésre vonatkozó módosító indítványukat: felelõtlenség lenne
csak úgy hasra ütve dönteni arról, hogy 100 millió ide vagy oda.
Ez nem lett volna helyes. A város életét jelentõ költségvetést nem
lehet csak úgy toldozni-foldozni valamilyen önös érdek szerint.
Csak alaposan elõkészített anyagok kerülhetnek a közgyûlés elé.
Ennek a mûhelye a bizottság.

– Ez a veszély azért csak fenn marad. Hiába kéne a bizottsági
üléseken megszületniük az alaposan elõkészített tervezeteknek, a
legnagyobb sajtónyilvánosságot mégis a közgyûlés kapja.

V. GY.: Világos, csak azt meg a képviselõknek is meg kellene
érteniük, hogy szakmai vitáknak nem a közgyûlés a helye. Arra a
bizottságok valók. Azért van a bizottság. Politikai vitákat lehet foly-
tatni, de szakmait nem kéne. Higgyenek végre a képviselõk az osz-
tályvezetõnek, aki elõkészítette, kiszámolta (mondjuk a költség-
vetés esetében) az elõterjesztést. Ehelyett beviszik a közgyûlés elé
az ötleteiket, és vitázunk 1,5-2 órát elõkészítetlen témákban feles-
legesen és közben más fontos témáktól rabolva el az idõt. A kép-
viselõknek maguknak kell helyre tenniük a szereplés arányát. Sze-
retném, ha a jövõben igyekeznének a tartalmi munka felé elbil-
lenni.

– Erre való törekvés volt a hozzászólások idejének megkurtítása.

V. GY.: Így van.

– Ami aztán maradt a régi szabályozás szerint.
V. GY.: Még egyszer mondom: a cél a hatékonyság növelése

lett volna. Nézze, én mérnök ember vagyok, én azt szeretem, hogy
ha elindulunk, akkor határozottan, pontosan menjünk végig a té-
mán, összegezzük, zárjuk le és szavazzunk. Tizenkét órás ülése-
ken nem lehet érdemi munkát végezni. Talán ez is az egyik oka
annak, hogy a város ilyen helyzetben van ma. Mellébeszélés he-
lyett érdemi munkára van szükség. Na abból volt eddig kevesebb.
Ezt bizonyítja, hogy vitatkozunk 15-20 perceket valamirõl, aztán
26-0 arányban mindenki megszavazza. És ez ötször, hatszor is egy
napon. A tartalomra kellene törekedni, nem a szereplésre. A bi-
zottság a szakmai vita helye, a közgyûlésen az ilyen vitákra nincs
idõ. A testületnek a döntéseket kell meghoznia, a város érdekeit fi-
gyelembe véve.

– Van itt még kritika: például a bizottságok és az osztályok ha-
talmas mérete.

V. GY.: Ez a másik dolog: hogy a szakmai bizottságok és az
osztályok is kapnak döntési jogokat. Magyarul: a testület hatáskö-
röket ad le a bizottságoknak és az osztályoknak, hogy azok dönt-
senek. Én nem tartom lehetetlennek, hogy egyben van a kulturális,
az oktatási és a sport téma. Vagy egy másik, amirõl már beszél-
tünk: nem tûnik õrültségnek, hogy a stratégiai fejlesztés és a vá-
rosépítészet egyben van. De említhetem akár a vagyoni ügyeket
is. Nem biztos, hogy azokkal a képviselõ-testületnek kell foglalkoz-
nia, arra ott a Vagyonkezelõ Rt. Õ kezeli az összes városi vagyont,
hát akkor készítsen egy kimutatást, és kezdje valóban kezelni. Nem
biztos, hogy itt a hivatalban kell vele foglalkozni, legfeljebb egy
embernek, aki a Polgármesteri Hivatal és a VAK Rt. között közve-
tít. A vagyonkezelõnek lesz is egy ilyen szerepe a jövõben.

– Létrejött még egy új bizottság, a közbeszerzési. Miért, és ho-
gyan fog mûködni?

V. GY.: Az uniós pénzek felhasználásának biztonságát szeret-
nénk erõsíteni. Az amúgy is bonyolult közbeszerzési törvényt kel-
lett harmonizálni a saját hivatali szabályzatunkkal. Tovább bonyo-
lítja a dolgot, hogy bevontuk az intézmények közbeszerzését is.

A másik ok a struktúra. Eddig öt vagy hat olyan bizottság mû-
ködött, amely közbeszerzésekkel foglalkozott. Most, hogy van há-
rom, egyszerûbb, átláthatóbb lett: az építési, az árubeszerzési és
a szolgáltatási. És itt van még a döntõbizottság, amely gyakorla-
tilag kis közgyûlés. Ez esetben is a képviselõ-testületet akartuk
tehermentesíteni.

S persze azért is ilyen sokszínû a rendszer, mert az uniós pén-
zek felhasználhatósága rendkívül szigorú. Olyan struktúrát igye-
keztünk létrehozni, ahol a döntéseknek egyértelmû felelõsei, és
egyértelmû hatáskörei is vannak. Szempont volt továbbá az is,
hogy ne egy személy döntsön, hanem bizottságok. Úgy gondol-
juk, a széles körû elõkészítés és a több szempont feltételezi, hogy
ezek a testületek jó döntéseket fognak hozni. A felállított rendszer
egyébként illeszkedik az EU elképzeléseihez is.

– Jól értem: a döntõbizottság áll legfelül, a másik három (épí-
tési, árubeszerzési és szolgáltatási) pedig aládolgozik?

V. GY.: Igen, illetve a bizottságok bizonyos értékhatárig önálló-
an is dönthetnek. A nagyobbakban aztán a döntõbizottság, a még
a fölötti kérdésekben pedig a közgyûlés tartja fenn ezt a jogát. A
mostani döntések, ez is a leszakadás megállítása és a munkahely-
teremtés a feltételeinek megteremtését célozzák. Annak az elsõ
lépései. A város- és gazdaságfejlesztõ munkát a saját házunk tá-
ján kell elkezdeni. Jobb, hatékonyabb önkormányzat és eredmé-
nyes, jó döntéseket hozó testület a cél. Ezért születtek ezek a
döntések.



Közös tavaszi nagytakarításra hív és vár mindenkit a Polgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya. A tavasz bekö-

szöntével ugyanis az évszak szépségein túl láthatóvá válik kör-
nyezetünk sötét oldala is.

� � �

Húsvét elõtti nagytakarítást rendez márciusban a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztálya. A szakemberek két módon is
kérik a csabaiak segítségét környezetünk szebbé tételéhez. Elsõsor-
ban közvetlen környezetünk rendbetételét kérik; a leginkább ezzel
segíthetjük Békéscsaba tiszta képének kialakítását. Kérik az ingat-
lan tulajdonosokat, hogy az ingatlanuk határvonalától 15 méteren
belül szedjék össze a szemetet, tegyék rendbe a zöldterületet, gyûjt-
sék össze az elszáradt lombot, gallyakat. Saját házuk tája rendbeté-
telével is jelentõs segítséget nyújthatnak ugyanis ahhoz, hogy váro-
sunk valóban egységesen tiszta és rendezett legyen.

Mindezeken kívül várják azoknak a lakosoknak, lakóközösségek-
nek, civil szervezeteknek, intézményeknek, gazdasági társaságok-
nak a jelentkezését is, akik saját környezetük rendezése mellett olyan
közterület takarítását is vállalják, ami egyébként nem tartozik a fela-
dataik közé. Segítõ szándékukat a Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztályán a 66/523-840-es telefonszámon jelezhetik.

A tavaszi nagytakarítást lomtalanítással is segíti a Polgármesteri
Hivatal. A lenti idõpontokban a háztartásokban keletkezõ nem ve-
szélyes hulladékokat – lomot, bármilyen zsákban összegyûjtött zöld-
hulladékot, kötegelt nyesedéket – elszállítják. Azért, hogy a lomtala-
nítás idejére is megmaradjon a közterületek rendezettsége, azt ké-
rik: a hulladékot legkorábban a megadott idõpontok elõtti napon,
vagy a szállításra megjelölt napon reggel 7 óráig helyezzék ki.

A Városüzemeltetési Osztály lehetõséget teremt arra is, hogy a
lomtalanításkor ki nem helyezhetõ veszélyes hulladékoktól is szer-
vezetten szabadulhassanak meg a békéscsabaiak. A veszélyes hul-
ladékokat – hûtõszekrényeket, televíziókat, monitorokat, számítógé-
peket, nyomtatott áramköröket, elektronikai háztartási berendezése-
ket, akkumulátorokat, szárazelemeket, fénycsöveket, villanykörtéket,
autógumikat – a kijelölt gyûjtõhelyekre kihelyezett konténerekbe a
megadott idõpontokban ingyenesen helyezhetik el.

A takarítással kapcsolatos további tájékoztatással is a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán a 66/523-818-as telefonszá-
mon állnak rendelkezésre.

eFTé

Békéscsaba közigazgatási területére kiterjedõ
lomtalanítás

� Március 17., szombat: Erzsébethely (Jamina) teljes területe

� Március 18., vasárnap: a Szarvasi út–Berényi út–Õszi u. által ha-
tárolt terület (Mokry); a Berényi út–Békési út–Bezerédj u.–Pulszky
u.–Rövid u. által határolt terület; a Békési út–Május 1.–Móricz Zs.
u.–Vandháti u.–Kórház u.–Kiss Ernõ u. által határolt terület.

� Március 24., szombat: a Baross u.–Luther u.–Illésházi u.–Kazinczy
u.–Szarvasi út által határolt terület; az I. kerület a Bartók Béla útig;
a VI. kerület.

� Március 25., vasárnap: Mezõmegyer, Fényes, Gerla; Béke kertek,
Oncsa kertek, Keleti kertek, Borjúréti kertek, Kastély-szõlõk, Ken-
derföldek.

� Március 31., szombat: a belváros (Bartók B. út–Szabadság tér–
Szent István tér–Luther u.–Jókai u.–Andrássy út–Temetõ sor által
határolt terület) és a Penza ltp., a Kaziczy ltp., a Millennium ltp., a
Lencsési ltp.

Veszélyes hulladék begyûjtése

� Március 17., szombat 8–14 óráig:
Begyûjtõhely: Gyár u. 2. (a Feco-Ferr-Fém Bt. telephelye)

� Március 24., szombat 8–14 óráig:
Begyûjtõhely: víztorony

� Március 31., szombat 8–14 óráig:
Begyûjtõhely: Gõzmalom tér8

Tavaszi Városi
Ifjúsági Parlament
az Ifiházban

Az Ifjúsági Ház Patent Diákirodája, a Békéscsabai Diákönkor-
mányzat, a Diákönkormányzat Segítõ Pedagógusok Munka-

közössége együttmûködve Békéscsaba Város Önkormányzatával
és ifjúsági referensével 2007. március 21-én Városi Ifjúsági Par-
lamentet (VIP) rendez az Ifjúsági Házban.

� � �

A Városi Ifjúsági Parlament a békéscsabai ifjúságpolitika egyik
fontos eszköze. A felnõttek és fiatalok együttmûködve gondolkod-
nak arról, milyen tartalommal töltsék meg a települési ifjúsági mun-
kát, aminek célja az itt élõ fiatalok életkörülményeinek javítása, a sza-
badidõ hasznos eltöltésének biztosítása, az érdekképviselet elõsegí-
tése, valamint a fiatalok véleményének megismerése, megoldási ja-
vaslatok megfogalmazása.

A rendezvény résztvevõi a békéscsabai iskolák, kollégiumok kép-
viselõi és ifjúsági szervezetek tagjai. Idén a diákönkormányzat segí-
tõ pedagógusok munkaközösségének tagjai is résztvevõi a szekci-
óknak.

A program során új elemként a szervezõk lehetõséget biztosítanak
a szakképzésben résztvevõ diákoknak, iskolai szakköröknek, hogy a
képzésen, szakkörön készített tárgyakat, termékeket kiállítás kereté-
ben bemutassák az Ifiházban.

PROGRAM:

08.30–09.15 óráig: Megnyitó

� Mi történt az elõzõ VIP (2006. szeptember 28.) óta? – Elõadó: Tóth
Nóra, a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke és Óvári Mária al-
elnök.

� Fiatalok lendületben – egy pályázat fiataloknak. Elõadó: Gergely
Emõke megyei ifjúsági referens és Varga Tamás városi ifjúsági re-
ferens. (Helyszín: az Ifjúsági Ház nagyterme)

� Szekcióülések az Ifiház termeiben:
1. Ifjúsági koncepció – A szekcióba jelentkezõk megismerhetik

Békéscsaba város ifjúsági koncepció tervezetét, s további ja-
vaslatokat tehetnek az ifjúságot érintõ témákban.

2. Önkéntesség – Mit jelent az önkéntes munka? Hol és hogyan
lehet önkéntes munkát végezni diákként vagy felnõttként? Mi-
lyen békéscsabai lehetõségek vannak?

3. Kortárssegítés – Mit jelent a kortárssegítés? Mit csinálnak a kor-
társsegítõk? Ki és hogyan lehet az?

4. Kreatív tanulás – Központi téma a tanulás és a pályaorientáció.
A szekcióban arra keressük a választ, milyen technikák segítsé-
gével tehetõ felfedezéssé a tanulás, hogyan tehetõ kreatívvá
gondolkodásunk és melyek az életpálya-tervezés kezdõ lépései.

5. Diákélet nem csabaiként Békéscsabán – Milyen Békéscsabán
kollégistának lenni? Milyenek a kollégiumok? Ingázás nap mint
nap? Mire jut idõ? Elõnyben vannak-e a csabaiak?

6. Diákújságíró akarok lenni! – Régen volt a CSAK városi diáklap.
Valóban régen volt, jó lenne, ha ismét lenne. Keressük azokat a
nyolcadikos, kilencedikes, tizedikes diákokat, akiket érdekel az
újságírás, s szívesen lennének egy békéscsabai ifjúsági hon-
lap és diáklap szerkesztõségének tagjai. A szekcióban a diák-
újságírás lehetõségeivel ismerkedhetnek a jelentkezõk.

13.05–14.00 óráig: Záró plenáris ülés
(Helyszín: az Ifjúsági Ház nagyterme)

Nagytakarítás a városban

06-80/922-008
Ajánljuk figyelmükbe a Polgármesteri Hivatal ingyenesen hívha-
tó 06-80/922-008 zöld számát! Itt minden, Békéscsabát érintõ
észrevételüket jelezhetik az illetékesek felé. Ha kátyúval talál-
koznak, megsérült padot látnak, vagy a közterületeken elhelye-
zett tárgyak bármilyen sérülésérõl tudnak, esetleg ha nem kap-
ják meg a Csabai Mérleg aktuális példányát, az ingyenes tele-
fonszámon közöljék ezt!
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Hálózatépítés civil szervezetek között � Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2007. március 5. és április 22. közé esõ
idõtartamra kitûzte a megyei bíróságok, a helyi bíróságok és a
munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását. Tehát a jelen-
leg mûködõ bírósági ülnökök megbízatása májusban lejár.

Az igazságszolgáltatás folyamatos mûködése, a bíróságok
munkájában való részvétel érdekében Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat Közgyûlése, valamint a kisebbségi ön-
kormányzatok testülete – a bíróságok szervezetérõl és az igaz-
ságszolgáltatásról szóló 1997. évi LXVI. tv., valamint a bírák jog-
állásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény ren-
delkezéseinek értelmében – bírósági ülnököket választ a Békés
Megyei Bíróság, a Békéscsabai Városi Bíróság, valamint a Mun-
kaügyi Bíróságban való közremûködésre.

A bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakó-
hellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a
bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok
és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik.

Jelölt lehet minden büntetlen elõéletû 30. életévét betöltött,
de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, akinek válasz-
tójoga van.

A jelöléshez, továbbá a jelöltelfogadó nyilatkozatához szük-
séges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkor-
mányzati Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7., eme-
let 113–114. iroda) rendelkezésre áll.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát és
egy rövid önéletrajzot.

A jelölést a Polgármesteri Hivatal megjelölt irodájában kérjük
leadni, vagy postán megküldeni 2007. március 19-ig.

Békéscsaba, 2007. március 1.

VANTARA GYULA
polgármester

Közel 70 civil szervezet képviselõje jelent meg Békés megyébõl
március 3-án azon a konferencián, amelyet a Közösségfejlesz-

tõk Békés Megyei Egyesülete – a Megyei Civil Szolgáltató Központ
Program keretében – szervezett a megyei mûvelõdési központban.

A konferencia elsõdleges célkitûzése az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet a civil szervezetek együttmûködésének hasznosságára, a
civil hálózatok kialakulásának fontosságára. Ezen hálózatok lehet-
nek a jövõben a kistérségi önkormányzati társulások partnerei a te-
lepülési, kistérségi fejlesztõ munkában.

Bárdos Ferenc és Csathó Tibor, az egri Életfa Környezetvédõ
Szövetség vezetõi elõadásukban bemutatták azokat a folyamatokat,
eredményeket és konfliktusokat, ahogyan egy hálózat kiépülhet. Szó
volt a személyes és elektronikus kommunikáció lehetõségérõl, az
Egri Civil Portál mûködésérõl.

Békés megyébõl 4 kistérségi projektet ismerhettek meg a részt-
vevõk: Lakner Pál elnök mutatta be az orosházi Civilek Együtt a Kis-
térségért Szövetség munkáját. Ambrus Szilvia, a Körös-sárréti Civil
Szervezetek Szövetségének titkára azt a 3 éves közösségfejlesztõ
folyamatot vázolta fel, amelynek eredményeképpen létrejött a Körös-
sárréti Civil Mûhely, a késõbbiekben a szövetség. Bemutatta azokat
a módszereket is – közösségi felmérés, képzések, Körös-sárréti Civil
Hírmondó megjelentetése, találkozók, pályázatíró tréningek – ame-
lyek segítettek a fenti eredmények elérésében.

A hálózatépítés kezdeti lépéseirõl beszélt Ungvári Mihály a sarka-
di, és Baukó Ildikó a mezõkovácsházi kistérségbõl.

A konferencián a fentieken túl egyéb – aktualitásokat érintõ – in-
formációk is elhangzottak: Hajnal Edit, a Csabai Civil Irodájának ve-
zetõje Amit az 1%-ról tudni kell címmel tartott prezentációt az adó
1 százalékának felajánlási és fogadási lehetõségeirõl.

Az esemény támogatói: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi
Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Fõosztálya, Békés Megyei Mûvelõdési
Központ

BALLA BÚTOR
Békéscsaba, Lázár u. 2. • Telefon: 445-740

20%
kedvezmény

minden március 31-ig megrendelt

szekrényre



AJÁNLATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(Békéscsaba, Szent István tér 7. • Tel.: 452-252 • Fax: 523-804)

ajánlatot kér
beton járdalap (40 x 40 x 6 cm) beszerzésére.

Versenyeztetés típusa: nyilvános eljárás.

A teljesítés határideje: I. ütem 5000 db 2007. május 31.
II. ütem 5000 db 2007. augusztus 3.

Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:
2007. március 30., 10 óra, Városüzemeltetési Osztály

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Ajánlati kötöttség: a beadási határidõtõl számított 30 nap.

Ajánlattételi felhívás megtekinthetõ és átvehetõ 2007. március 29-
ig Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüze-

meltetési Osztályán (5600 Békéscsaba, Szent István tér
7.). Telefon: 452-252, fax: 523-840.

A dokumentáció díja ingyenes, biztosítékadás nincs.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése
KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETÕ ÉS KÜLKAPCSOLATI

BIZOTTSÁGA

pályázati felhívása
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt
helyez a nemzetközi együttmûködésre, melynek alapján a testvér-
városi kapcsolatok képezik.

A Kisebbségi, Érdekegyeztetõ és Külkapcsolati Bizottság pályáza-
tot hirdet helyi közösségek, intézmények, egyházak részére a meg-
lévõ testvérvárosi kapcsolat fenntartására, és újabb együttmû-
ködési formák és kapcsolatok kialakítására, amelyek elõsegítik
városunk társadalmi, gazdasági fejlõdését, versenyképességét és
az uniós szellemiség elterjedését.

Pályázati keretösszeg: 1 200 000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 6.

Elbírálás a pályázat benyújtását követõ KÉK Bizottsági ülésen, az
alapítványok esetében a rákövetkezõ közgyûlésen.

A bizottság a pályázatokat hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adat-
lap (megegyezik a civil szervezetek adatlapjával) és kiegészítõ in-
formációk alapján tudja értékelni. A támogatás felhasználásáról a
program befejezését követõ 30 napon belül kell elszámolni, szám-
lával, egyszerûsített számla, hitelesített kivonat másolatával. Az ere-
deti számlán fel kell tüntetni, hogy „a rendezvény a KÉK Bizottság
által nyújtott támogatásból valósult meg”. Az elszámolásnál az 1998.
évi LXVI. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény és az 1995. évi CXVII.
törvény elõírásait kell figyelembe venni.

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:
Kisebbségi, Érdekegyeztetõ és Külkapcsolati Bizottság
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Pályázati ûrlapok a Társadalmi kapcsolatok és a nemzetiségi refe-
rensnél igényelhetõk, valamint a http://www.bekescsaba,hu honlap-
ról letölthetõk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

pályázatot hirdet
oktatási-nevelési intézmények vezetõi állására

ÓVODÁK

• Napsugár Integrált Óvoda
Békéscsaba, Pásztor u. 70. ..................................... óvodavezetõ

• Kertvárosi Óvoda
Békéscsaba, Szegfû u. 87–89. ................................ óvodavezetõ

ISKOLÁK

• Petõfi Utcai Általános Iskola
Békéscsaba, Petõfi u. 1. .................................................. igazgató

• József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Békéscsaba, Pásztor u. 17. ............................................. igazgató

• Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Zeneiskola
Békéscsaba, Szabadság tér 4. ....................................... igazgató

Képesítési és egyéb feltételek az Oktatási Közlönyben megjelentek
szerint.

Az álláshely elfoglalásának idõpontja: 2007. augusztus 1.

Beküldendõ:
– szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképze-

lések;
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Beküldési határidõ:
az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 nap.

Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzõ
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

HIRDETÉS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni
a következõ ingatlanait,

a Békéscsaba, Franklin utca, Báthori utcák mögött
található 11 db építési telkét.

Helyrajzi számok:
20552/23., 20552/38., 20552/55., 20552/57. hrsz.-ú 4 db építési te-
lek, terület: 633 m²/telek; 20552/27., 20552/34., 20552/59. hrsz.-ú
3 db építési telek, terület: 774 m²/telek; 20552/48., 20552/51. hrsz.-ú
2 db építési telek, terület: 606 m²/telek; 20552/50. hrsz.-ú 1 db épí-
tési telek, terület: 605 m²; 20552/80. hrsz.-ú 1 db építési telek, te-
rület: 647 m².

Beépíthetõség: a telkeken a szabályozási terv elõírásainak megfe-
lelõ lakóházak építhetõk. A beépíthetõség feltételeirõl a Polgármes-
teri Hivatal Építésihatósági Osztályán lehet érdeklõdni.

Közmûvesítettség: A közmûvezetékekre csatlakozási lehetõségek a
szomszédos közterületeken megtalálhatók. A csatlakozási pontok-
tól a bekötõvezetékek megépítése a vevõk feladata és költsége. A
telkek vételára a burkolt út és járda építésének költségét nem tar-
talmazza, azt lakossági összefogással kell megvalósítani.

Egyéb feltételek: Egy természetes személy csak egy telek tulajdon-
jogát szerezheti meg. Az árverésen jogi személyek nem vehetnek
részt. Az Önkormányzat azonos licit esetén elõvásárlási jogot bizto-
sít azok számára, akik önkormányzati bérlakásból költöznek ki, és
annak kiürítését két éven belül vállalják.

Beépítési kötelezettség: 4 év

A telkek kikiáltási ára: bruttó 3700 Ft/m².

A telkek építési engedély alapján, a szabályozási terv felhasználá-
sával építhetõk be. Aki az árverésen részt kíván venni, annak az ár-
verés megkezdéséig bruttó 223 850 Ft-ot letétbe kell helyezni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába. Az
egy telek után befizetett letéti összeg bármelyik értékesíteni kívánt
telek árverésén való részvételre, de csak egy telek tulajdonjogának
megszerzésére jogosít. A befizetett összeg annál, aki az árverésen
a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árve-
résen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiál-
tási ártól lefelé licitálni nem lehet. Az adásvételi szerzõdést az árve-
rést követõ 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes
a szerzõdést ki nem menthetõ okból nem köti meg, úgy a letétbe
helyezett összeg bánatpénznek minõsül, azt az eladó visszafizetni
nem köteles. Az árverésen kialakult vételárat a szerzõdés aláírásá-
tól számított 8 napon belül kell egy összegben megfizetni. A vétel-
ár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerzõdéstõl
egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegbõl.

Az árverés idõpontja: 2007. március 27., 11 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalóterme.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.
Telefonszám: 452-252/1222.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
Kisebbségi, Érdekegyeztetõ és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

pályázatot hirdet
Békéscsabán mûködõ egyházi ingatlanok

felújításának támogatására.

Támogatásban részesülhetnek:
• azok az egyházi közösségek, amelyek tulajdonában vagy kezelé-

sében egyházi ingatlanok vannak,
• akik városképi szempontból védelemre érdemes épület felújítását,

illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtható belsõ tér „eredeti”
állapotára való visszaállítását, megõrzését tervezik.

Az igényelt támogatás összege mellett kérjük megjelölni a saját erõ-
bõl elvégzendõ munka értékét.

Pályázati keretösszeg: 3 000 000 Ft.

A pályázathoz pályázati ûrlapot kell kitölteni.

Benyújtási határidõ: 2007. április 6.

Elszámolási határidõ: 2008. március 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
Kisebbségi, Érdekegyeztetõ és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

pályázatot hirdet
Békéscsaba

közigazgatási területén tevékenykedõ
önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése elismeri és támogatja
azt a tevékenységet, amelyet a városban élõ vagy dolgozó polgá-
rok önszervezõdõ közösségei végeznek az önkormányzati felada-
tok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a telepü-
lés fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók
támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása a lakosság mûve-
lõdése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlõ-
ség megteremtése érdekében.

Pályázhat minden civil szervezet, amely tevékenységét a városban
fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintõ programot valósít meg, és
eleget tett a 2006. évi elszámolás kötelezettségének. (Nem minõsül
civil szervezetnek politikai párt és helyi szervezete, szakszervezet,
munkástanács, biztosítótársaság.)

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
A: Civil szervezetek pályázható összeg: 2 900 000 Ft
B: Nemzetiségi szervezetek pályázható összeg: 1 600 000 Ft
C: Nyugdíjas szervezetek pályázható összeg: 1 200 000 Ft
D: Polgárõr csoportok pályázható összeg: 1 000 000 Ft

A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. április 6.

Elbírálás:
a pályázat benyújtását követõ KÉK-bizottsági ülésén, az alapítvá-
nyok esetében a következõ közgyûlésen.

A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adat-
lap és kiegészítõ információ alapján tudja értékelni. A 2007. évi tá-
mogatás felhasználásáról 2008. március 30-ig kell elszámolni, szám-
lával, egyszerûsített számla, hitelesített kivonat másolatával. Az ere-
deti számlán fel kell tüntetni a következõ szöveget: „A rendezvény
a KÉK-bizottság által nyújtott támogatásból valósult meg.” Az elszá-
molásnál az 1998. évi LXVI. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény és
az 1995. évi CXVII. törvény elõírásait kell figyelembe venni.

A KÉK-bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati ke-
retösszeg egészét megfelelõ pályázat hiányában nem osztja ki.

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi,
Érdekegyeztetõ és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Pályázati ûrlapok a társadalmi kapcsolatok és nemzetiségi referen-
sénél igényelhetõk, és a http://www.bekescsaba.hu honlapról is le-
tölthetõk.
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HIRDETÉS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni
a Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti, 225. hrsz.-ú,
1189 m² területû, „lakóház, udvar, gazdasági épület”

megnevezésû, forgalomképes, per-, teher-
és igénymentes ingatlanát.

Kikiáltási alapár: 58 000 000 Ft.
(Áfafizetési kötelezettség nem keletkezik, mert a lakóingatlan értéke-
sítése tárgyi adómentesség alá tartozik.)
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!)

Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé-
lyezett tevékenységnek megfelelõen átalakítást igényel.

Árverés idõpontja: 2007. március 28. (szerda) 11.00 óra.

Az árverés helye:
Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló (I. emelet)
Békéscsaba, Szent István tér 7. szám

A 225. hrsz.-ú ingatlan (volt orvosi rendelõ) árverésen kialakult vé-
telárát a szerzõdéskötéssel egyidõben, egyösszegben készpénz-
ben kell kifizetni, illetve átutalni.

A szerzõdéskötésre nyitva álló idõ: az árverést követõ 30 nap.

Az árverésen való részvétel feltételei:
A kikiáltási alapár 10%-ának (azaz: 5 800 000 Ft-nak) letétbe he-
lyezése 2007. március 28-án, (szerdán) 9.00 órától 10.45 óráig a
Polgármesteri Hivatal pénztárában. A letétbe helyezendõ összeg
nagysága miatt készpénzben befizetni csak az árverés napján le-
het. Ha a letéti összeget átutalással kívánja az árverésen résztve-
võ rendezni, akkor azt úgy kell megtennie, hogy a letéti összeg –
legkésõbb az árverés napján – igazolhatóan megjelenjen a Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP-nél vezetett
11733003-15345008 jelû számláján. Ez esetben a letéti összeg visz-
szafizetése is átutalással történik. A befizetés tényét igazoló pénz-
tárbizonylatot, illetve az átutalási megbízást az árverés helyszínén
be kell mutatni.

Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevõ által letétbe helyezett ösz-
szeg a vételárba beszámít, a többi résztvevõ részére a letétbe he-
lyezett összeg az árverés befejezését követõen visszafizetésre vagy
visszautalásra kerül.

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

Az ingatlan megtekinthetõ:
a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály
Vagyonkezelési Csoportjával egyeztetett idõpontban.

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ:
Az árverés tárgyát képezõ ingatlan Békéscsaba központjában, ter-
mészetvédelmi övezetben található. Jól megközelíthetõ, az infrast-
rukturális ellátottsága teljes körû. Az ingatlanon álló fõépület a múlt
század elsõ felében villaszerû polgárháznak épült. Az utóbbi évek-
ben orvosi rendelõként mûködött. Az ingatlan mûszaki állapota jó.
A 225. hrsz.-ú ingatlan telekhatárán egy szennyvízcsatorna húzó-
dik, amely a dr. Becsey Oszkár utcai ingatlan szennyvizét vezeti el
a gyûjtõ csatornába. A szennyvízcsatorna elhelyezése miatt az in-
gatlan használatát korlátozó teher (szolgalmi jog) az ingatlan nyil-
vántartásba bejegyzésre nem került. Az ingatlan felújítását, illetve
az abban folytatandó és engedélyezett tevékenységnek megfelelõ
átalakítását követõen alkalmas többféle, lakóövezetben folytatható
tevékenység végzésére.

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idõ-
ben a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyon-
kezelési Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.), vagy tele-
fonon a 452-252/1223-as melléken kérhetõ.

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



FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
elsõ lakás megvásárlásához vagy építéséhez kamatmentes

kölcsön támogatás nyújt békéscsabai lakosok részére.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2007. április 10.
Az elbírálás idõpontja: 2007. április 16.

Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fszt. 5.) kérhetõ.

Telefon: 452-252/4019-es mellék

A kérelemnyomtatvány letölthetõ a www.bekescsaba.hu
honlapról is.
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HIRDETÉS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni
a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti,

2911. hrsz.-ú, 1016 m² területû, kollégium megnevezésû,
helyi védelem alatt álló, forgalomképes, per-, teher-

és igénymentes ingatlanát.

Kikiáltási alapár: bruttó 130 000 000 Ft.
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!)

Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé-
lyezett tevékenységnek megfelelõen átalakítást igényel.

Az árverés idõpontja: 2007. április 11. (szerda) 11.00 óra.

Az árverés helye:
Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló (I. emelet)
Békéscsaba, Szent István tér 7. szám

A nem lakás célú ingatlan (volt kollégium) árverésen kialakult vétel-
árának 50%-át a szerzõdéskötéssel egyidõben kell kifizetnie, illetve
átutalnia a vevõnek. A vételárból még fennmaradó részt (a második
50%-ot), a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül kell kifizetnie az
árverési vevõnek.

A szerzõdéskötésre nyitva álló idõ: az árverést követõ 60 nap.

Az árverésen való részvétel feltételei:
A kikiáltási alapár 5%-ának (azaz: 6 500 000 Ft-nak) a letétbe he-
lyezése. A letétbe helyezendõ összeg nagysága miatt a letéti ösz-
szeget csak átutalni lehet, oly módon, hogy a letéti összeg – legké-
sõbb az árverés napján – igazolhatóan megjelenjen a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Rt-nél vezetett
11733003-15345008 jelû számláján. Az átutalási megbízást az árve-
rés helyszínén be kell mutatni.

Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevõ által letétbe helyezett ösz-
szeg a vételárba beszámít, a többi résztvevõ részére a letétbe he-
lyezett összeg az árverés befejezését követõen visszautalásra kerül.

Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követõ 60 na-
pon belül nem köti meg az adásvételi szerzõdést, vagy az árveré-
sen kialakult vételár 50%-át – az árverés megkezdése elõtt letétbe
helyezett összeg figyelembe vételével – a szerzõdéskötéssel egy-
idõben, átutalással nem fizeti meg, illetve a vételárból még fennma-
radó részt, a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül nem rendezi,
az önkormányzat egyoldalú jognyilatkozattal eláll az adásvételi szer-
zõdéstõl. A letétbe helyezett összeg bánatpénznek minõsül, azt az
önkormányzat nem köteles visszafizetni.

Az ingatlan megtekinthetõ: a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesz-
tési Osztály Vagyonkezelési Csoportjával egyeztetett idõpontban.

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ:
Az árverés tárgyát képezõ ingatlan a belvárosban, a város fõterén,
a Szabadság téren található. Ez a város közigazgatási központja, a
régi, legbelsõ városmag része. A környék infrastrukturális ellátottsá-
ga és megközelíthetõsége kiváló. Az épület az elmúlt század elsõ
harmadában épült. Az alaprajzi elrendezés csak kevéssé módosult,
így az épület többféle funkció ellátására is alkalmas lehet. (Minden
olyan célra átalakítható, amelyet a helyi építési szabályzat lehetõ-
vé tesz, pl: kulturális tevékenység folytatására, kiállító vagy bemu-
tató terem, magas színvonalú, igényes szórakoztató központ, vagy
irodaház céljára is alkalmassá tehetõ az ingatlan).

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idõ-
ben a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyon-
kezelési Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.), vagy tele-
fonon a 452-252/1223-as melléken kérhetõ.

HIRDETÉS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni
a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti,

3067/1. hrsz.-ú, 2048 m² területû, Óvoda megnevezésû,
forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát.

Kikiáltási alapár: 125 000 000 Ft + áfa (azaz: bruttó 150 000 000 Ft)
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!)

Az árverés tárgyát képezõ 3067/1. helyrajzi számú ingatlan kerítése
jelenleg a szomszédos közterületen (Petõfi liget) áll. A kerítés telek-
határra történõ visszahelyezése a vevõ feladata és költsége.
Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé-
lyezett tevékenységnek megfelelõen átalakítást igényel.

Az árverés idõpontja: 2007. április 25. (szerda) 11.00 óra.

Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló (I. emelet)
Békéscsaba, Szent István tér 7.

A nem lakás célú ingatlan (volt óvoda) árverésen kialakult vételárá-
nak 50%-át a szerzõdéskötéssel egyidõben kell kifizetnie, illetve át-
utalnia a vevõnek. A vételárból még fennmaradó részt (a második
50%-ot), a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül kell kifizetnie az
árverési vevõnek.

A szerzõdéskötésre nyitva álló idõ: az árverést követõ 60 nap.

Az árverésen való részvétel feltételei:
A kikiáltási alapár 5%-ának (azaz: 6 250 000 Ft + áfa) letétbe he-
lyezése. A letétbe helyezendõ összeg nagysága miatt a letéti össze-
get csak átutalni lehet, oly módon, hogy a letéti összeg – legké-
sõbb az árverés napján – igazolhatóan megjelenjen a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Rt.-nél vezetett
11733003-15345008 jelû számláján. Az átutalási megbízást az árve-
rés helyszínén be kell mutatni.

Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevõ által letétbe helyezett ösz-
szeg a vételárba beszámít, a többi résztvevõ részére a letétbe helye-
zett összeg az árverés befejezését követõen visszautalásra kerül.

Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követõ 60 na-
pon belül nem köti meg az adásvételi szerzõdést, vagy az árveré-
sen kialakult vételár 50%-át – az árverés megkezdése elõtt letétbe
helyezett összeg figyelembe vételével – a szerzõdéskötéssel egy-
idõben, átutalással nem fizeti meg, illetve a vételárból még fennma-
radó részt, a szerzõdéskötést követõ 60 napon belül nem rendezi,
az önkormányzat egyoldalú jognyilatkozattal eláll az adásvételi szer-
zõdéstõl. A letétbe helyezett összeg bánatpénznek minõsül, azt az
önkormányzat nem köteles visszafizetni.

Az ingatlan megtekinthetõ: a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesz-
tési Osztály Vagyonkezelési Csoportjával egyeztetett idõpontban.

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ:
Az árverés tárgyát képezõ ingatlan a belvárosban, a város fõutcá-
ján, a kereskedelmi és gazdasági központban (Csaba Center, piac
közelében) található. A környék infrastrukturális ellátottsága és meg-
közelíthetõsége kiváló. Az épület 1896-ban nagypolgári lakóháznak
épült, többször átalakították. Az ingatlan felújítását és átalakítását
követõen alkalmas többféle tevékenység folytatására (pl. banki-, ke-
reskedelmi-, kulturális- vagy irodai célra).

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idõ-
ben a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyon-
kezelési Csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.), vagy tele-
fonon a 452-252/1223-as melléken kérhetõ.

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



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
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A tükör többé nem ellenség!

A jó idõ közeledtével elõkerülnek a lengébb ru-
hadarabok. Sokan szembesülnek a problémá-
val, hogy alakjuk nem tökéletes.

A tél során felszedett kilókat sajnos a fürdõruha
nem palástolja, de Mátyás Piroska kozmetikus
remek megoldást kínál vendégeinek:
– vákuumasszázs,
– ultrahang,
– testtekercselés,
– és az újdonságnak számító SPA méregtele-

nítés.

A testkezelések kombinációjával tökéletes ered-
ményt érhetünk el.

Nem csak a fölös kilóknak, hanem a petyhüdt,
laza kötõszöveteknek és narancsbõrnek is bú-
csút inthetünk.

További információ vagy bõvebb felvilágosítás:

PIROSKA KOZMETIKA
„A tükör többé nem ellenség.”

PIROSKA ARC- ÉS TESTKOZMETIKA
Békéscsaba, Berthóty udvar 5.

Telefon: 66/441-685, 06-70/636-6487
(x)

NYÍLT HETEK A SZLOVÁK ÓVODÁBAN

A Szlovák Óvoda értesíti a kedves szülõket, hogy a 2007/
2008-as nevelési évben az óvodába jelentkezõ gyermekek
és szüleik számára 2007. március 19–30-ig, nyílt hetek ke-
retében bemutatja tevékenységét.
Az óvoda címe: Békéscsaba, Jilemnicky u. 1.

(a kórház mentõbejáratával szemben)
Óvodánk szeretettel várja a szülõket és a gyermekeket, hogy
megismerkedhessenek intézményünk óvodapedagógusai-
val, az óvodában folyó nyelvi programmal, a nevelõmun-
kával és körülményeinkkel. A Szlovák Óvoda – a férõhelyek
függvényében – Békéscsaba egész területérõl várja az óvo-
dába jelentkezõket.

NYÍLT HETEK: 2007. március 19–30-ig

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

Termoakopresszúrás masszázságy
Ingyenes használati lehetõség.
Vásárláskor kedvezményes hitelt biztosítunk. Vérnyomás, cukor,
allergiák, csontritkulás, szürkehályog, depresszió stb.
Fehér pólót, nadrágot, 2 db fehér lepedõt, vizet hozzon magával!

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 2007. április 2-án, 16 órakor

Helyszín: Békéscsabai, Ifiház

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

ÁRGARANCIA... Szerzõdésben garantáljuk,
hogy a tanfolyamdíjak 1 évig NEM EMELKEDHETNEK!

Színvonalas oktatás olcsón! TThheerrmmááll AUTÓSISKOLA!

További információ: 66/457-442, 06-30/9-388-981

A békéscsabai Mentálhigiénés Egyesület fenntartásában mûködõ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Békési út 40.)

készségfejlesztõ foglalkozásokat indít
szenvedélybetegek és pszichiátriai problémával élõk

számára.

– Hétfõn 15–18 óráig: szocioterápiás önismereti csoport.
– Kedden 13–16 óráig: filmklub.
– Szerdán 14–16 óráig: színjátszócsoport.
– Csütörtökön 14–16 óráig: kézügyességfejlesztõ csoport.
– Pénteken 14–16 óráig: angol klub.

Klubtagjaink számára
az ingyenes számítógép- és internet-használat biztosított.

Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését személyesen 8 és 16 óra
között, vagy a 66/631-254-es telefonszámon.

perfekt

5 évtizede a felnõttképzésben!
Tavaszi tanfolyami
kínálatunk:

– Ingatlanközvetítõ
– Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
– Mérlegképes könyvelõ
– Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
– Számítógép-kezelõ
– Adótanácsadó
– Minõségirányítási belsõ auditor

valamint továbbképzések
(regisztrált mérlegképes könyvelõi)

Bõvebb ajánlatunkat
keresse honlapunkon!

Válassza ki az Önnek megfelelõ szakmai képzést
és tájékozódjon a kedvezményekrõl

információs vonalunkon!

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

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



�
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

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!

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
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AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, D, E KATEGÓRIÁS KÉPZÉSEK

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

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

Telefon: 06-20/944-7000, 06-20/944-8000

Sok szeretettel várunk
légkondicionált szórakozóhelyünkön,

színvonalas környezetben,
rendkívül kedvezõ italárakkal.

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

bulira foglalj asztalt, különtermet
vagy akár az egész Elefántot!

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

Telefon: 06-30/854-44-48

ELEFÁNT SÖRÖZÕ
Blues est

(N
y.

sz
.: 

04
-0

05
6-

06
.)

A PETRÓ Security E. C.
ISO 9001

személy- és vagyonõr,
valamint

biztonságszervezõ I., II.

tanfolyamokat indít
modulrendszernek megfelelõ

képzéssel,
részletfizetési lehetõséggel.

Telefon:

06-30/6559-125
06-20/9527-012

2007. október 19–23.
Most válassza ki,

és októberben nevezze be

a legjobb kolbászt
az idei fesztivál kolbászversenyére!

A fõdíj 100 000 Ft.

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
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• Üzlethelység (64 m²) – irodának
is kiadó – a Lázár utcán (a volt
AVON-bolt). Tel.: 06-30/445-4463.

• Békéscsaba belvárosában 1315
m² területen álló polgári ház
melléképülettel, nagy kerttel el-
adó. Telefon: 06-70/335-0915.

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

• Gyula belvárosában 53 m² alap-
területû, összkonfortos házrész
eladó a fürdõhöz közel. Érd.:
06-30/474-4409, illetve munkaidõ-
ben: 527-390.

• Békéscsabán téglablokkos la-
kás eladó. Tel/: 06-30/661-3319.

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

• Csaba Center III.  emeletén 35
m²-es berendezett iroda kizáró-
lagos teraszhasználattal kiadó.
Érdeklõdni a 06-20/943-8261-es
telefonszámon.

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

• Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, hom-
lokzatfestést, hõszigetelést, ne-
mesvakolatok készítését válla-
lom. Lestyán Pál, Gorkij u. 16. Te-
lefon: 436-225, 06-30/481-8071.

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

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

• Könyvelés egyéni és társas vál-
lalkozóknak teljes körû ügyin-
tézéssel. 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:
433-079, 06-30/359-8560.

• 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.

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

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

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

• 60 órás személyiségfejlesztõ,
önismereti tréning indul pszi-
chodráma módszerrel. Jelent-
kezés és információ: 06-70/773-
5690.

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

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

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

• Saját tollából, pelyhébõl paplant
és párnát készítünk. Ugyanitt
mûszálas töltött paplanok, pár-
nák kaphatók termelõi áron. Vál-
laljuk még franciaágy-takarók
gyártását is. HO-VI Kkt., Békés-
csaba, Gyöngyösi u. 112. Telefon:
630-891, 06-20/970-8990. Nyitva
hétfõtõl péntekig 8–14 óráig, vagy
telefonon történt elõzetes egyez-
tetés után hétvégén is.

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

• Matematikakorrepetálás közép-
iskolásoknak, fõiskolásoknak.
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-30/
855-7105.

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

• Átlag feletti jövedelem, elegáns
munka, PSZÁF-regisztráció, pénz-
ügyi intelligencia, OKJ-s szakirá-
nyú végzettség, telefon, rugalmas
idõbeosztás, team-munka. Köve-
telmény: minimum érettségi, vál-
lalkozói forma. Idõpontegyezte-
tés: 06-30/8599-724.

• Céltudatos, ambíciózus, gya-
korlattal, kapcsolatokkal ren-
delkezõ üzletkötõt keresünk. Ki-
emelkedõ jövedelem. Gépjármû,
vállalkozói forma szükséges. Idõ-
pontegyeztetés: 06-30/8599-724

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

• Konyhakész csirke rendelhetõ.
Telefon: 06-30/311-4590.

• Május eleji Adriai kirándulás
(buszos) szabad helyeire je-
lentkezõket várunk. Tel.:
06-70/334-0841.

• Négyütemû rotakapa,
fûnyíróadapterrel
eladó: 326-307.

AKKREDITÁLT FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2007. április 2-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.

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

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

Új akció
a Suzuki Ankers Kft.-nél!

Suzuki Varázslat
Csak az elsõ 49 vásárlónak!

–10% engedmény
vagy

300 000 Ft beszámítási felár
vagy

1,99 THM fix hitel

Akciós készlet már csak 20 db



Ez év augusztusában lesz 15 esztendeje, hogy egy békéscsa-
bai (akkor még szinte) kislány, Barcelonában olimpiai baj-

noki címet nyert. Ónodi Henrietta lóugrásban bizonyult a föld-
kerekség legjobbjának. Bajnoki címe azért oly értékes vala-
mennyiünk számára, mert bár több Csabáról elszármazott spor-
toló is átélhetett ehhez hasonló sikert, nincs rajta kívül más, aki
helyi sportegyesület színeiben lett részese ily nagy diadalnak.

Heni elképesztõen eredményes pályafutása
elõtt tisztelgett Békéscsaba város közgyûlé-
se, amikor ez év januárjában – éppen az
olimpiai aranyérem tizenötödik évfordulójá-
nak okán – úgy döntött: díszpolgárává avat-
ja valaha élt legeredményesebb sportolóját.

– Óriási meglepetés volt a díszpolgári cím
– nyilatkozza lapunknak nagy lelkesen a je-
lenleg az Egyesült Államokban élõ Ónodi
Henrietta. – Az „elõkészületekrõl” ugyanis
semmit sem tudtam. Azután kaptam egy e-mailt a békéscsabai
városházáról, amelyben Vantara Gyula polgármester úr nevében
tájékoztattak a cím odaítélésérõl, és gratuláltak hozzá. Ezt köve-
tõen folyamatosan csörgött a telefonom, érkeztek az e-mailek ott-
honról anyukámtól, a klubtól, hívott az egykori „edzõházaspá-
rom”: Unyatyinszki Misó és Julika, és keresni kezdtek az újság-
írók is. Természetesen rendkívül nagy megtiszteltetésnek tartom,
hogy ilyen rangos elismerésben részesítettek.

A minden jelentõs világversenyen aranyérmet szerzett Ónodi
Heni arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy neve egy márvány-
táblára kerül Kossuth Lajossal, Jókai Mórral, Schéner Mihállyal,
s a város többi díszpolgárával, ennyit mond:

– Nagyon büszke vagyok rá! Több elismerésben részesültem
már, de – és ezt nem a kötelezõ protokoll miatt mondom – ez a

kitüntetés sokkal közelebb áll a szívemhez, mint bár-
melyik eddigi. Hiszen mégiscsak a szülõvárosomról
van szó! S bár az Egyesült Államokban élek a csalá-
dommal, azért én mindig békéscsabai leszek!

A város kitüntetési rendelete értelmében március 15-én, a vá-
rosi ünnepségen kellene átvennie Ónodi Heninek a díszpolgári
címet, ám ebben az idõpontban aligha lehet jelen a bajnoknõ...

– Március végére, április elejére várjuk a második gyermekün-
ket. Ám ha most március 15-én nem is lehetek ott, még ebben
az esztendõben mindenképpen hazalátogatok – ígéri.

Heni férjével, a kiropraktikus orvos, Jumbo Haley-vel az Olim-
pikonok Világszövetségében ismerkedett meg (csak érdekesség-
képpen: Jumbo tagja volt a barcelonai olimpián részt vett ame-
rikai öttusa csapatnak), jelenleg Floridában élnek. Heni minden-
napjait az éppen egyéves Annabella nevelgetése tölti ki, de a
férje munkahelyén, a klinikán is besegít, adminisztrátorként.

Nehéz elképzelni, hogy a „kis Heni” felnõtt, s lassanként két
gyermek édesanyja lesz. „Bár komolyodni kell, az alaptermésze-
tem az azért szerintem, megmaradt olyannak, amilyennek ott-
hon mindenki megismert. Csak a kihívások mindig mások...”

S hogy mikor láthatjuk, köszönthetjük idehaza városunk új-
donsült díszpolgárát? Konkrét idõpont nincs még, de az au-
gusztus hónap nagyon valószínûnek látszik. A díszpolgári cím
átadásának idõpontja és helyszíne egyelõre tehát nem ismert.
De aki ott volt azon a bizonyos Szent István téri, 15 évvel ezelõt-
ti hátborzongatóan megható ünnepségen, amikor is Henit a vá-
ros lakossága a városháza elõtt köszöntötte, bizonyára eszébe
jut, méltó helyszín lenne...

– Ma is kiráz a hideg, ha eszembe jut az a nap. – nyilatkoz-
za ma a bajnoknõ. Búcsúzásképpen megegyezünk, rövidesen
tehát személyesen is köszönthetjük.

– Igen, amint lehet, utazunk haza, az egész családdal. A „ha-
za” nekem mindig is Békéscsaba volt, s ez nem is fog megvál-
tozni. Hiszen mondtam már: élhetek a Föld túloldalán is, én csa-
bai lány maradok...

SZ. CS.

� Jelentõsebb nemzetközi sporteredményei: olimpia bajnok, vi-
lágbajnok, Európa-bajnok, Világkupa-gyõztes. Kétszeres világ-
válogatott, 78-szoros magyar válogatott. Megszámlálhatatlan
magyar bajnoki cím birtokosa. Négy alkalommal volt az év
tornásza.

� Kitüntetései: A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje,
Békéscsabáért kitüntetés, Békés Megyéért kitüntetés, Köztár-
sasági Elnöki Aranyérem, Békéscsaba Díszpolgára.16

világbajnoki ezüstérmes, kétszeres világbajnoki bronzérmes,
nyolcszoros Euróba-bajnok, kétszeres Európa-bajnoki ezüstér-
mes, háromszoros Európa-bajnoki bronzéremes. 17 esztendeje
válogatott, több alkalommal kiérdemelte sportágában az év ver-
senyzõje címet. Már négy esztendeje a profi (WAKO-PRO) világ-
bajnoki cím védõje light-contact 57 kg-ban. Debreczeni Dezsõ
pedagógusként dolgozik, s – bár még aktív versenyzõ – most
már edzõként is tevékenykedik.

A „Békéscsaba Sportjáért” elismerést veheti át március 15-én
Kováts Tibor is. A Békéscsabán született földrajz-testnevelés sza-
kos tanár diplomája megszerzése után visszatért szülõvárosába,
ahol a 10. számú Általános Iskolában kezdett el dolgozni. Már
munkája kezdetén sikereket ért el tanítványaival a különbözõ di-
áksport versenyeken. Két alkalommal is tevékenykedett a Békés-
csabai Elõre Spartacus SC szakmai elnökhelyetteseként. Munka-
társaival megszervezték, és eredményesen mûködtették a szak-
osztályok sportiskola rendszerû utánpótlás-nevelését. Az elért
eredmények alapján az OTSH a 20 kiemelten támogatott klub
közé sorolta az Elõre Spartacus SC-t. Kováts Tibor testnevelõ-
ként dolgozott a Padrah Lajos Általános Iskolában, majd a Jó-
zsef Attila Általános Iskola testnevelõ tanáraként munkatársaival
1996-ban megkapták a „Békéscsaba Sportjáért” kollektíva-kitün-
tetést. 1997-tõl a Békés Megyei Diáksport Tanács titkára. Szabad-
idõs sporttevékenység bõvítése érdekében új versenyformát dol-
gozott ki, mely ma már az országos versenykiírásban is szerepel.
Munkája elismeréseként két kitüntetést kapott: a Magyar Sport-
ért Érdemérmet és a Magyar Diáksportért Érdemérmet.

eFTé

(Folytatás az 1. oldalról)

Szólótánc-fesztiválnak több mint 20 éven át szakmai rendezõ-
je. 1989-ben megalapította a Viharsarok Néptánc Szövetséget,
amelynek ma is tiszteletbeli elnöke. Ezzel hazánkban elsõként
egy olyan megyei együttmûködést indított el, amely példa érté-
kû. Born Miklós nyugdíjasként is aktív, a Balassi Táncegyüttes
Õszülõ Halánték Senior Csoportjának vezetõje. Szabadidejében
helytörténeti kutatásokkal foglalkozik, õ írta a Balassi Táncegyüt-
tes 50 éve címû könyvet.

„Békéscsaba Kultúrájáért” posztumusz kap elismerést Szép-
laky Endre színmûvész. Az Aradon született mûvész 1948-ban
kapta meg színész diplomáját az Országos Színészegyesület
színiiskolájában. Pécs, Kecskemét, majd ismét Pécs teátrumai-
ban lépett fel, majd 1962-ben szerzõdött Békéscsabára. Igazi he-
lyét a Békés Megyei Jókai Színházban, s Békéscsaba városban
találta meg. Százhuszonhárom szerepet játszott el városunkban,
melyek jelentõs része mesterségpróbáló volt. Az ötvenedik szín-
házi évad ünnepén kollégáival õ is együtt emlékezett, egy mos-
tani bemutatón pedig szerepet szántak neki, ehhez azonban már
nem volt ereje. Békéscsabán hunyt el 2006. november 5-én.

A „Békéscsaba Sportjáért” kitüntetéssel ismeri el a békéscsa-
bai közgyûlés Debreczeni Dezsõ eddigi sportteljesítményét. A 33
éves fiatalember 23 esztendeje sportol, a világ valaha volt leg-
eredményesebb kick-boxosa. Hatszoros világbajnok, egyszeres

DÍSZPOLGÁR LETT AZ OLIMPIAI BAJNOKNÕ

Heni mindig csabai marad

Békéscsabáért


