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Méltóságteljes ünnep

(Folytatás a 3. oldalon)Born Miklós, Kováts Tibor, Debreczeni Dezsõ és Széplaky Endre özvegye

� Méltóságteljes ünnep

� Fórum Jaminában

� Új jegyzõ Békéscsabán

� 418 lakás lesz korszerûbb

� Párbeszéd az ifjúsággal

� A hónap mûtárgya

� Száz éve történt

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóság-
teljes volt március 15., nemzeti ünnepünk. A gyönyö-

rû idõben sokan jöttek ünnepelni, szinte mindenki kabát-
ján ott volt a kokárda, és néhány embernél a magyar zász-
ló. A programok helyszíneit nem kellett kordonnal elválasz-
tani a nézõktõl, széles nemzeti színû szalagok jelezték, ho-
va lehet menni, és melyik területet kell szabadon hagyni a
zászlófelvonás, a fellépõk vagy a koszorúzás miatt. A gyü-
lekezõk közül néhányan hazatelefonáltak, hogy szóljanak,
bátran el lehet indulni a gyerekekkel. Csaba békésen ün-
nepelt.

� Ökumenikus istentisztelet
A program ökumenikus istentisztelettel indult a református temp-
lomban, ahol Marti Miklós református lelkész, Németh Mihály
evangélikus lelkész és Kovács Péter katolikus plébános kérte
Isten áldását a határainkon innen és túl élõ magyarságra. Ott a
templomban mindegy volt, ki honnan jött, melyik felekezethez
vagy akár melyik párthoz tartozik, az istentisztelet után pedig
ki-ki nyugalommal és belsõ békével indulhatott ünnepelni.
� Díszünnepség a városházán
A díszteremben került sor a városi kitüntetések átadására. A Bar-
tók Béla szakközépiskola növendéke, Hodozsó György (felké-
szítõje Csontos József) virtuóz zongorajátéka után Józsa Mihály
elõadómûvész, az ünnepségek levezénylõje üdvözölte a ven-
dégeket, majd Köles István szólt a díjazottakhoz. „Örülök, hogy

életetek ezen kitüntetõ kegyelmi pillanatában köszönthetlek ben-
neteket. Eötvös azt mondta, ifjabb korunkban a tapasztalat hi-
ányzik, idõsebb korunkban pedig, amikor a tapasztalat már meg-
van, az erõ. Nektek sikerült, hogy együtt legyen mindkettõ, és
olyat tegyetek, ami igazán elismerésre méltó” – mondta az al-
polgármester. A kitüntetéseket eredetileg Vantara Gyula adta
volna át, de március 14-én édesanyja örökre elment, a rendez-
vényeken a gyászoló polgármestert Köles István helyettesítette.
A közgyûlés döntése értelmében Békéscsaba díszpolgára lett
Ónodi Henrietta, aki 15 esztendeje Barcelonában, lóugrásban,
a helyi sportegyesület színeiben nyert olimpiai bajnoki címet,
és számos jelentõs nemzetközi sporteredményt tudhat magáé-
nak. Kiemelkedõ sportsikereinek köszönhetõen városunk nevé-
vel sokan az õ teljesítménye által ismerkedtek meg. Tekintettel
arra, hogy Ónodi Henrietta anyai örömök elé néz, a kitüntetést
várhatóan idén augusztusban veszi át. Békéscsabáért kitünte-
tést kapott Born Miklós táncos, koreográfus, aki 1949-tõl 1989-
ig volt a Balassi Táncegyüttes mûvészeti vezetõje, ez idõ alatt
együttese 18 ország hatvan fesztiválján vett részt fergeteges si-
kerrel. Legtöbbet táncolt koreográfiája az 1953-ban készült Csa-
bai fonó, és nevéhez fûzõdik a néptáncos szakma rangos meg-
mérettetése, az Aranysarkantyús és Aranygyöngyös szólótánc
fesztivál is. Békéscsaba Kultúrájáért posztumusz kitüntetést ka-
pott a tavaly novemberben elhunyt Széplaky Endre színmûvész,
akinek portréját ott láthattuk a díszteremben; a díjat felesége vet-
te át. Széplaky Endre Aradon született, Kolozsváron gyerekeske-
dett, Kecskemét és Pécs után a csabai Jókai színházban lépett
fel, a mi városunkban alapított családot. 123 szerepet játszott el
Békéscsabán, mesterségpróbáló alakításai emlékezetesek ma-
radnak a színházat szeretõ közönség számára. Békéscsaba
Sportjáért kitüntetéssel ismerte el a testület a 33 éves Debrecze-
ni Dezsõ, a világ legeredményesebb kick-boxosa, 17 éve ma-
gyar válogatott teljesítményét. A József Attila Lakótelepi SE több-
szörös világ- és Európa-bajnok sportolójának felkészítõje máig
Gregor László. Debreczeni Dezsõ sportágában ötször érdemel-
te ki az Év sportolója címe, és kilencszer lett az Év Békés me-
gyei sportolója. Békéscsaba Sportjáért elismerést vehetett át
Kováts Tibor, aki földrajz-testnevelés szakos tanárként végzett,
tanított a 10-es iskolában, a József Attila iskolában, és dolgozott
az Elõre Spartacus SC szakmai elnökhelyetteseként. Tanítvá-
nyai kiemelkedõ eredményeket értek el sportversenyeken. 1997-
tõl a Békés Megyei Diáksport Tanács titkára, munkája elismeré-
seként Magyar Sportért Érdemérmet és Magyar Diáksportért Ér-
demérmet kapott.

Rendkívül megható pillanatok voltak, amikor a díszünnepség
végén felvételrõl hallhattuk, ahogyan Széplaky Endre énekelte:
„Szeressük egymást gyerekek... az élet úgyis tovaszáll”.F
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Rendkívül nagy érdeklõdés kísérte a jaminai fórumot, s ez arra
ösztönöz minket, hogy folytassuk az ilyen rendezvények szer-

vezését. A jövõben más témákban, s további városrészekben, kerü-
letekben is hasonló lakossági összejöveteleken kell megvitatni a fel-
merülõ kérdéseket, így az emberek nem fogják úgy érezni, hogy a
fejük felett születik döntés, s nem számít a véleményük – fogalma-
zott Hanó Miklós alpolgármester, a jaminai lakossági fórum kezde-
ményezõje azon a sajtótájékoztatón, melyen egyebek mellett ezt az
eseményt értékelték.

Ugyanitt dr. Ferenczi Attila képviselõ – aki maga is részt vett a fó-
rumon – elmondta: örömteli tény, hogy a jelenlévõ városvezetõk, út-
ügyi és városfejlesztési szakemberek, valamint a helybeliek között
elõremutató, õszinte párbeszéd alakult ki. Az emberek bátran mond-
ták el véleményüket, akár ellenérzéseiket is, az illetékesek pedig azon
nyomban válaszolhattak, megvédhették álláspontjukat, így a felek
közelebb kerültek egymáshoz. Nekem az volt az érzésem, hogy a
fórum résztvevõinek többsége korrekt választ kapott kérdéseire, s
megértõ volt – vélekedett dr. Ferenczi Attila.

Hanó Miklós végezetül hozzátette: Békéscsaba új városvezeté-
se nyitottságra törekszik minden területen. Ennek volt egyik jó pél-

dája az erzsébethelyi fórum, amit az emberek jól fogad-
tak, éltek a lehetõséggel, egyértelmû tehát a folytatás.

G. E.2

� FOGADÓNAP. Március 30-
án Vantara Gyula polgármester,
április 6-án dr. Benedek Mária
jegyzõ, április 16-án Szedlacsek-
né dr. Pelle Beatrix aljegyzõ, áp-
rilis 20-án Köles István alpolgár-
mester tart fogadónapot a Város-
házán 8 és 12 óra között. Van-
tara Gyula fogadónapjára szíves-
kedjenek elõre bejelentkezni, az
523-801 telefonszámon, vagy
személyesen a titkárságán.

� TÁRSASTÁNC BAJNOK-
SÁG. Március 31-én 15 órai kez-
dettel 38. alkalommal ad otthont
az Országos ”A” Osztályos Tár-
sastánc Bajnokságnak és elsõ
ízben a Páros Kûr Magyar Baj-
nokságnak a Békéscsabai Sport-
csarnok. Újdonság a különleges
látványt ígérõ kûr bajnokság, me-
lyen a táncosok standard és la-
tin tánc kategóriában saját zené-
re saját koreográfiát adnak elõ.

� KÖZGYÛLÉS. Március 31-
én, szombaton 15 órakor rende-
zik meg a Lisztérzékenyek Bé-
kés Megyei Közhasznú Egyesü-
lete Közgyûlését. Az esemény
helyszíne az Arany János Mûve-
lõdési Ház (Mezõmegyer, Kos-
suth u.1.).

� KIÁLLÍTÁS A JANKAY GA-
LÉRIÁBAN. Virág Éva békés-
csabai festõmûvész alkotásai-
ból nyílik kiállítás április 13-án,
pénteken 15 órakor a Jankay
Gyûjtemény és Kortárs Galériá-
ban, a Csaba Center (Andrássy
út 37–43.) harmadik emeletén.
A május 10-ig látogatható tárlatot
Dr. Szemenyei Sándor, a Szent-
Györgyi Albert Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium mûvé-
szeti vezetõje nyitja meg.

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

� ÖNKÉNTESEKET VÁR-
NAK. Az Otthon Segítünk Ala-
pítvány Békéscsabai Szolgálata
ingyenes képzést szervez leen-
dõ önkénteseinek. A szolgálat
kisgyermekes családoknak nyújt
ingyenes segítséget. Sok sza-
badidõvel rendelkezõ, segítõ-
kész, lelkes szülõket, nagyszü-
lõket várnak csapatukba. Továb-
bi információ: Szántó Anna 06-
30/606-2156, szh_anna@free-
mail.hu.

� KORTÁRS MÛVÉSZEK AL-
KOTÁSAI. Festmények, kerámi-
ák, bronz kisplasztikák, tûzzo-

Ingyenes városi lap, Békéscsaba
Felelõs szerkesztõ:

Fábián Tamás
Tipográfia: Gécs Béla

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala

Felelõs kiadó:
dr. Benedek Mária jegyzõ

Szerkesztõség: Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. I/26.

Telefon: 523-855,
telefon/fax: 523-842

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

Megjelenik kéthetente,
28 100 példányban

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

E-mail:
csabai.merleg@bekescsaba.hu

ISSN 1588-3892

máncok lesznek láthatók azon
a kiállításon, amely április 2-án,
hétfõn 15 órakor nyílik a Város-
háza (Szent István tér 7.) közép-
sõ udvarában található Mokos
Teremben. A tárlat, amit Szegedi-
né Kozák Mária, a Jankay Gyûj-
temény és Kortárs Galéria igaz-
gatója nyit meg, április 6-áig te-
kinthetõ meg munkanapokon
9–16 óráig.

MATRIKULA

Majorosi Tímea és Gózon Mi-
hály, Sebestyén Viktória és Csík
László, Lengyel Hajnal és Sza-
bó Krisztián.

Markóczy Tamás és Wolf Tün-
de leánya Fruzsina, Kovács Szi-
lárd és Orodán Melinda fia Mi-
lán, Nánási László és Gyõrffy
Andrea leánya Rebeka Zoé, Fé-
sûs Attila és Kocsa Katalin fia
Attila, Kovács Sándor és Erdõs
Valéria fia Olivér, Andrej Tamás
és Vandlik Adrienn Éva fia Bá-
lint Balázs, Szegedi Alex és Hor-
váth Andrea leánya Fanni Regi-
na, Jass Attila és Andó Éva fia
Nándor, Pallag Lajos és Fekete
Mónika fia Levente.

SZÜLETÉS

HÁZASSÁG

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Sikeres fórum – nyitott városvezetés

Jelentõsen átalakulhat
a jaminai közlekedés
ÚJ ÁTJÁRÓK ÉS BENZINKÚT A TERVEK KÖZÖTT

Zsúfolásig megtelt az erzsébethelyi általános isko-
la ebédlõje március 13-án koraeste, amikor is a

városvezetõk hívták lakossági fórumra a Jaminában
élõket. A hozzászólásokból egyebek mellett kiderült,
hogy nem mindenki örül a létesítendõ benzinkútnak,
a körforgalom is okoz némi bosszúságot a jaminaiak
egy részének, ám a hídfelújítást egyöntetûen helyes-
lik a kertvárosiak.

A fórum felvezetéseként Bánfi Ádám, a polgármesteri hivatal város-
üzemeltetési irodavezetõje az Orosházi út és Gyár utca sarkán lé-
tesítendõ benzinkút építésérõl adott tájékoztatót, a befektetõ cég je-
lenlévõ képviselõi pedig arról igyekeztek meggyõzni a fórum részt-
vevõit, hogy az új üzemanyagtöltõ állomás a legkorszerûbb és leg-
biztonságosabb technikával lesz felszerelve, s a környék közlekedé-
sét nem bonyolítja majd tovább.

Mint ismeretes itt található az a körforgalom is, melyet baleset-
megelõzési szempontok miatt építettek ki, ám a környezõ, Ludwig,
Reviczki és Mikszáth utcán élõk kihajtását csak kerülõ úton teszi le-
hetõvé. Az itt fennálló forgalmi rend a környék üzlettulajdonosainak
is okoz némi problémát – derült ki a hozzászólásokból. Néhányan
azt is megkérdõjelezték: szükség van-e egyáltalán az Orosházi úti
benzinkútra, hiszen a híd túl oldalán egymást érik a töltõállomások.
Az illetékesek válaszaiból kiderült: a volt barneváli terület magánkéz-
be került, s a befektetõt nem lehet kötelezni arra, hogy esetleg Ja-
mina egy másik pontján építse fel a benzinkutat.

Pozitív fogadtatása volt viszont azon tervek ismertetésének, me-
lyek az EU-s támogatással megvalósuló vasútfejlesztés Erzsébethe-
lyet is érintõ pontjait vették sorra. E szerint remény van arra, hogy
a MÁV közremûködésével a Szerdahelyi utcai aluljáró (a luk – a
szerzõ.) megfelelõ átépítés után a személy és kerékpáros forgalom
mellett személygépkocsi közlekedésre is alkalmas lesz. A tervek sze-
rint felújítják, kiszélesítik, és fedetté teszik a Repülõhidat, az Oroshá-
zi úti felüljárón pedig négy sávot alakítanak ki. Ugyancsak a hosszú
távú elképzelések között szerepel, hogy a vasútállomáson olyan alul-
járó rendszer épül ki, mely a vágányok biztonságos megközelítése
mellett, a gyalogos és kerékpáros forgalmat is átvezeti Jaminába
egészen a Ludwig utcáig.

G. E.



Breznyik András elmondása szerint tavaly több esetben fog-
tak el kerékpár tolvajokat, graffiti-seket, gyújtogatókat, de volt el-
fogásuk rablás és gépkocsi-feltörés ügyében is. Az idei tanév
kezdetétõl a Jaminai Polgárõr Egyesület önkéntesei az Oroshá-
zi úti felüljáró elõtti gyalogátkelõhelynél segítették az iskolás gyer-
mekek átkelését a roppant forgalmú úttesten.

„Szeptember közepétõl, a különbözõ tiltakozó demonstrációk
miatt, sûrítettük a szolgálatot, hogy az addigiaknál is több idõt
tölthessünk az utcákon” – tette hozzá Breznyik András. Emellett
októberben és novemberben a temetõk fokozott ellenõrzését
tûzték ki fõ célul.

A Békéscsaba Jaminai Polgárõr Egyesület tavaly
775 ezer forintból gazdálkodott. Tagjaik szabadide-
jüket feláldozva 6987 órát töltöttek szolgálatban –
ebbõl 240 órát a rendõrséggel közösen. 3

(Folytatás az 1. oldalról)

Évet értékeltek a jaminai polgárõrök

Közszolgálatért
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� Határtalan az Élet

A városháza elõtt sok felnõtt és gyerek várta a Körös-parti Vas-
utas Fúvós Koncertzenekar, a Grácia mazsorett csoport produk-
cióját, a Kentaur lovasainak és a Balassi Táncegyüttes táncosa-
inak látványos felvonulását, amelyet az országzászló felvonása
követett. A menet a Szent István térrõl a Kossuth térre vonult,
ahol az eddigiektõl eltérõen nem az úttesten, hanem a Kossuth
szobor mellett állították fel a színpadot, háttérben az Evangé-
likus gimnázium növendékei által készített különleges zászlóval.
Elkezdõdött a Március van, s határtalan az Élet címû zenés iro-
dalmi mûsor, amelyet Józsa Mihály szerkesztett és rendezett, az
elõadók között pedig neves színmûvészek, egykori és mai Csa-
bai Színistúdiósok voltak. „Miénk itt a tér” – énekelték, és ekkor,
a mûsorba beékelve mondta el ünnepi beszédét Köles István.
„A miénk, békéscsabaiaké városunk talán legszebb tere, ahová
barátsággal, békével és boldogan jöttünk ünnepelni. Békéscsa-
bán miénk a Kossuth tér” – hangsúlyozta az alpolgármester,
majd emlékezett azokra a hõsökre, akik a magyar történelem
csataterein áldozták életüket a szabadságért. Idézett Széche-
nyitõl, aki azt mondta, múltunkon nyugszik a jelen, jelenünkön
pedig a jövõ – az ingatag jelen nem bír el stabil jövõt. „Miénk itt
a tér vesztett csatáink, elbukott forradalmaink jogán, és hogy be-
teljesítsük elõdeink, köztük a márciusi ifjak álmait: legyen béke,

szabadság, egyetértés, ahogyan az megtörtént 1848. március
15-én, amikor szinte az egész magyar nép teljes egyetértésben
cselekedett. Emlékezzünk békében, szabadságban és egyetér-
tésben, csak így leszünk méltók hozzájuk” – mondta Köles Ist-
ván. A zenés irodalmi mûsor tovább folytatódott, majd békésen
lezajlott a koszorúzás is.

Budapesten az emberek külön ünnepeltek, a gyerekeket fél-
tették, a központi rendezvényektõl többnyire távol tartották szü-
leik. Voltak rengetegen, akik zászlóval, kokárdával, de olyan is
akadt, aki tojással, paradicsommal ment „emlékezni”. Békéscsa-
ba megõrizte a nemzeti ünnep méltóságát.

MIKÓCZY ERIKA

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehet-
te át március 14-én, az Országházban N. Krausz Tamás, a Ma-
gyar Távirati Iroda Békés megyei tudósítója. A békéscsabai
újságíró a közszolgálati újságírásért kapta a magas állami elis-
merést a március 15-ei Szabad Sajtó Napján a köztársasági
elnöktõl. A 20 esztendeje az újságírói pályán lévõ N. Krausz Ta-
más hat éve az MTI megyei tudósítója. Munkája legfontosabb
elemének a tényszerûséget és a hitelességet tartja. Az interjú-
készítést, a beszélgetéseket ugyanakkor hiányolja, erre ugyan-
is jelenlegi munkája során nincs lehetõsége – árulta el lapunk-
nak a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt büszke tulaj-
donosa, N. Krausz Tamás.

Magas rangú állami kitüntetést kapott
március 14-én tizenhat évi polgár-

mesteri munkájának elismeréseként Pap
János. A Közszolgálatért érdemjel ezüst
fokozatát megyénkben öten vehették át,
Pap János mellett Ambrus Attiláné volt
kondorosi és Földes György volt bucsai
polgármester, valamint Karsai Andrásné
és Bálint Lajos köztisztviselõk.

– Elgondolkodtató, mennyi mindent
tettek a kitüntetésben részesülõk azért,
hogy településük jobbá, élhetõbbé vál-
jon. Pap János 1990-ben került a megyeszékhely élére, sokan
tamáskodva nézték, mit tud tenni ennyire fiatalon a városért. Ma
el kell ismerni, hogy polgármestersége alatt Békéscsaba a me-
gye meghatározó gazdasági és kulturális centrumává vált. Igazi
kerek életmû ez a tizenhat év, amelyet nem lehet lezárni a kitün-
tetéssel, beleíródik a város, a térség történelmébe. Ki kell emel-
ni a tettrekészséget, az elhivatottságot, és azt a szerénységet,

Méltóságteljes ünnep

Sokan kilátogattak a békéscsabai megemlékezésre

Pap János

amellyel a jutalmazottak megélték életük magas horizontú pá-
lyáját. Jólesõ érzés, hogy az önkormányzati miniszter megbízá-
sából olyan embereknek adhatok át kitüntetést, akiknél közszol-
gálatuk során a hazafiság kifejezõje maga a cselekvõ munka
volt – mondta munkahelyén dr. Pataki István, a Dél-alföldi Regi-
onális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének ve-
zetõje. A kitüntetések átadására ugyanis nem a számos ünnepi
rendezvény valamelyikén került sor, hanem egészen szûk kere-
tek között, dr. Pataki István irodájában...

(M. E.)

Évértékelõ közgyûlést tartott a napokban a Békéscsaba Jami-
nai Polgárõr Egyesület – tájékoztatta lapunkat Breznyik And-

rás elnök. Elmondása szerint 2006-ban is folytatták munkájukat
a lakosság biztonsága, valamint a bûncselekmények számának
csökkentése érdekében. A jaminai polgárõrök – azon túl, hogy
helyszínbiztosítással, illetve forgalomirányítással segítették a
rendõrség munkáját – különbözõ rendezvényeken is tevéke-
nyen részt vettek. Tagjaik ott voltak a labdarúgó mérkõzéseken,
a Jaminálison, de a Tégla Közösségi Házban tartott rendezvé-
nyeken, a Sör- és Kolbászfesztiválon, vagy a március 15-ei és
augusztus 20-ai nemzeti ünnepi megemlékezéseken is.



Március 14. óta dr. Gurzóné dr. Benedek Mária Békéscsaba új
jegyzõje, aki amellett, hogy a város történetének elsõ nõi jegy-

zõje, már a negyedik személy az utóbbi két évben, aki betöltheti ezt
a pozíciót. A megyeszékhely nem volt mindig ilyen „falánk” a jegy-
zõket illetõen, hiszen 1990-tõl egészen 2005-ig dr. Simon Mihály lát-
ta el a jegyzõi feladatokat, de utána valami gyökeresen megválto-
zott. 2005 februárjában Dr. Kurucz Ferenc váltotta elõdjét a jegyzõi
székben, de még ezen év februárjában fel is állhatott, mert mint ki-
derült nem rendelkezett a munka ellátásához szükséges közigaz-
gatási gyakorlattal. Õt dr. Nagy Mátyás, városunk legutóbbi jegyzõ-
je követte 2006-ban, de most februárban neki is távoznia kellett, hi-
szen a képviselõ-testület szakmailag alkalmatlannak tartotta a poszt
betöltésére. Az önkormányzati képviselõk többségének véleménye
szerint dr. Nagy Mátyás felkészületlenségével gyakran hátráltatta a
testület hatékonyabb mûködését.

Annak érdekében, hogy a grémium minél elõbb folytathassa az
eredményes munkát, úgy döntöttek, hogy a szokásosnál kicsivel
gyorsabban próbálnak megfelelõ embert keresni a jegyzõi állás be-
töltésére. Olyan komoly és sürgetõ feladatok, mint a polgármeste-
ri hivatal teljes átalakítása, vagy a kórházzal kapcsolatos kérdések
mielõbbi elemzése mellett a testület nem engedhette meg magá-
nak, hogy nélkülözze egy szakmailag helytálló jegyzõ munkáját. Dr.
Nagy Mátyás menesztése után rögtön megjelent a Belügyi Közlöny-
ben a pályázati kiírás Békéscsaba megyei jogú város jegyzõi állásá-
nak betöltésére. A jelölteknek nem sok, mindössze tizenöt nap állt
rendelkezésükre ahhoz, hogy minden dokumentumot és informáci-
ót beszerezzenek pályázatuk benyújtásához. A beadási határidõig,
vagyis március 5-ig összesen öt pályázat érkezett a polgármesteri
hivatalba, amelybõl késõbb egyet írásban visszavont az egyik pá-
lyázó. Így maradt még négy versenyben lévõ jegyzõ-jelölt, akiknek
meghallgatását végül – az egyik jelölt külön kérésére, amit ilyen ese-
tekben bármelyik pályázó kérvényezhet – zárt ülésen bonyolította le

a képviselõ-testület.
A jelöltek meghallgatását megelõzte az Ügyrendi Bi-

zottság rendkívüli, szintén zárt ülése március 9-én, ahol a
bizottság tagjai formai és alaki szempontból ellenõrizték

a benyújtott pályázatokat. Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke la-
punknak elmondta, hogy tartalmi szempontból nem vizsgálták a je-
löltek beadványait, csupán azt ellenõrizték minden egyes pályázat-
nál, hogy az mindenben eleget tesz-e a pályázati feltételeknek. Ide
tartoznak azok a kötelezõen csatolandó dokumentumok, amelyek
feltételként szerepeltek a kiírásban (pl. erkölcsi bizonyítvány, állam
és jogtudományi doktori képesítés igazolása, jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga meglétének igazolása stb..). Ezek mellet a jelöltek
szakmai önéletrajzot és a hivatal mûködtetésével kapcsolatos elkép-
zeléseiket is mellékelték pályázatukhoz. Vrbovszki Viktor elmondta
azt is, hogy a bizottságból mindenki részt vett az ülésen, de nem
mindenki vette fel az ellenõrzésre váró pályázatokat, amelyeket a
személyzeti osztályon vehettek át személyesen a bizottsági tagok.
Ennek ellenére a grémium eleget tudott tenni feladatának és tizen-
öt-húsz perces tanácskozás után mind a négy pályázatot a kiírás-
nak megfelelõnek tartotta.

Ezután következett a közgyûlés meghallgatása, amelyre zárt ülé-
sen, március 13-án került sor. A jelölteket ABC-sorrendben, egyen-
ként hallgatta meg a képviselõ-testület, akik szóban kiegészíthették
pályázatukat és válaszolhattak a képviselõk kérdéseire. A négy je-
lölt meghallgatása után rövid szünet következett, amikor a frakciók
félrevonultak és felkészültek a döntéshozatalra. A szavazás, csak-
úgy, mint a meghallgatás, ABC-sorrendben történt, s már az elsõ je-
löltnél megszületett a kétharmados többségû döntés. A 27 tagú kép-
viselõ-testületbõl 18-an voksoltak igennel dr. Gurzóné dr. Benedek
Mária kinevezésére. A szavazáson nem vett részt az üléstõl távol
maradó három szabad demokrata képviselõ, az MSZP frakció tag-
jai pedig bár jelen voltak a meghallgatáson, sõt kérdéseket is fel-
tettek a jelölteknek, amikor a szavazásra került sor, nem nyomták
meg egyik gombot sem.

Vantara Gyula Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy nem
érti a szocialista frakció hozzáállását, hiszen minden, a megfelelõ
döntéshez szükséges információ birtokában voltak, s mégsem sza-
vaztak. Ennek ellenére a gyors döntést szükségesnek, a kétharma-
dos többséget pedig megnyugtatónak találta, s hangsúlyozta, hogy
a képviselõ-testület szakmai szempontból tovább nem halogatható
és szakmai feltételekhez igazodó döntést hozott.

Dr. Gurzóné dr. Benedek Mária korábban már munkatársa volt a
békéscsabai polgármesteri hivatal egészségügyi irodájának. Leg-
utóbbi munkahelye a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóságnál volt, március 14-tõl pedig már Békéscsaba elsõ jegyzõ-
asszonya.

KÁRÁSZ PÉTER

Ismét jegyzõt választott Békéscsaba képvi-
selõ-testülete. Dr. Nagy Mátyás, aki jelen-

leg felmentési idejét tölti, 2006. szeptem-
ber 1-jétõl dolgozott Békéscsabán jegyzõ-
ként, a közgyûlés idén februárban döntött
úgy, hogy közszolgálati jogviszonyát alkal-
matlanságra hivatkozva megszünteti. Dr.
Nagy Mátyás a bírósághoz fordult, reméli,
hogy visszahelyezik a hivatalba. A jegyzõi
teendõket az átmeneti idõszakokban min-
den alkalommal Szedlacsekné dr. Pelle Be-
atrix aljegyzõ asszony látta el. 2007. márci-
us 14-tõl újra van jegyzõje Békéscsabának.
A közgyûlés által kiírt pályázatra öten jelentkeztek, közülük egyvala-
ki idõközben visszalépett. A képviselõ-testület négy jelöltet hallga-
tott meg, 18 szavazattal a gyulai dr. Gurzóné dr. Benedek Máriát vá-
lasztották Békéscsaba új jegyzõjévé.

– Megnyugvással tölt el bennünket, hogy megoldódott az a hely-
zet, amely súlyos szakmai problémák következtében lépett fel a pol-
gármesteri hivatalban. A közgyûlés az új jegyzõ megválasztásakor
a szakmaiság mellett tette le a voksát. Különösen fontos ez most,
mert olyan feladatok következnek, amelyek gyors megoldást kíván-
nak – mondta a döntést követõen Vantara Gyula. A polgármester
hozzátette, az SZDSZ három képviselõje a rendkívüli közgyûléstõl
igazoltan maradt távol. A tényt tudomásul vették, de nem értik, miért

nem éltek döntési jogukkal a szabaddemokraták, amikor a pályáza-
ti kiírásban mindennek megfelelõ jelentkezõt választhattak volna.

– Nagy megtiszteltetés, hogy a közgyûlés bizalmat szavazott ne-
kem, és ilyen felelõsségteljes, komoly szakmai munkát tett a kezem-
be. Célom az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás megvalósítása,
amely emberközpontú, hatékony, költségtakarékos, és figyelembe
veszi a megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyokat – folytatta
dr. Gurzóné dr. Benedek Mária. A jegyzõ asszony szerint a korábbi
hivatali munkát úgy lehetett jellemezni, hogy az ügyintézõ csak ült és
határozatokat hozott, ezen gyökeresen változtatni szeretne. Elvárá-
sa, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói az ügyfeleket partnerként
kezeljék, a problémákra a jogszabályi kereteket figyelembe véve, az
ügyféllel együtt találjanak megoldást. Javítani szeretné a kommuni-
kációt az egyes szakterületek között, és intenzívebbé szeretné ten-
ni a bizottságok és a közgyûlés felé.

(M. E.)

Dr. Benedek Mária jelenleg Gyulán él, 15 éves fiát egyedül neveli,
sokat tartózkodik Békéscsabán, ideiglenes lakcímén. Szakmai élet-
útja a következõ: 1987-tõl szakoktató a gyulai kórházban; 1994–
1995-ben a békéscsabai polgármesteri hivatal egészségügyi iro-
dáján egészségügyi fõmunkatárs, bizottsági titkár; 1995-ben ápo-
lástudományt oktat az egészségügyi fõiskolán, 1996–1997-ben
Gyulán, a polgármesteri hivatal intézmény-felügyeleti osztályán lát-
ja el az egészségügyi és szociális intézmények szakmai felügyele-
tét; 1997–2003-ig Gyulán az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
vezetõje; 2002-ben a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál
lát el jogi képviseletet; 2003-tól 2007-ig a Körös-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársa; 2007. március 14-tõl
Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzõje.
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Új jegyzõ Békéscsabán – már
a negyedik két év alatt

Dr. Benedek Mária

Az elsõ nõi jegyzõ



Békési Úti Közösségi Házak
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17.

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

� Komiszár János festõmûvész kiállítása március 30-ig látogatható
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)

� Balogh Gáborné kézmûves kiállítása március 21-én nyílik
a Meseházban (Békési út 17.), saját tervezésû textilmunkáiból.
A kiállítás április 15-ig látogatható.

� JAZZ-koncert a Békési Úti Közösségi Házak Jazz-klubjának szer-
vezésében március 23-án, pénteken 20 órától. Fellép a Pataj
György Trio. Helyszín: Békési út 24. A belépés ingyenes.

� Március 31-én, szombaton 14 órai kezdettel Apáról fi-
úra – családi hagyományõrzõ délután a Húsvét jegyé-
ben. Tojásfestés, raffia kosárka készítése. Aprók tán-
ca a Berbécsekkel.
Fõtt tojást mindenki hozzon magával!
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Amárcius 14-ei lapszámban beszámoltunk az egészség-
ügyi miniszter kórházi ágyszámokra vonatkozó dönté-

sérõl. Akkor dr. Szabó Terézia, a békéscsabai Réthy Pál
Kórház-Rendelõintézet fõigazgató-fõorvosa és Vantara Gyu-
la polgármester értékelte a kialakult helyzetet. Ezúttal a
képviselõ-testület frakcióinak véleményeit közöljük az ágy-
számokról. Értékelésre kértük a képviselõcsoportokat a
március 13-ai jegyzõ-választással kapcsolatban is, össze-
állításunkban ezt is olvashatják.

„Örülünk, hogy dr. Gurzóné dr. Benedek Mária személyében sikerült
olyan jegyzõt választanunk, aki tud és akar Békéscsabáért tenni.
Megválasztásával célunk egy nyitottabb, polgárbarátabb, a város
fejlõdését jobban elõsegítõ, szolgáltató hivatal kialakítása” – mond-
ta dr. Ferenczi Attila a jegyzõválasztásra reagálva. Mint azt a frakció-
vezetõtõl és Hanó Miklós alpolgármestertõl megtudtuk, kizárólag
szakmai alapon döntöttek, semmilyen politikai vagy egyéb ok (pél-
dául lakóhely) nem volt szempont. A képviselõk nehezményezték,
hogy a szabaddemokraták nem voltak jelen azon a rendkívüli köz-
gyûlésen, amikor lehetõségük lett volna megfelelõ jegyzõt válasz-
tani. A szocialisták ott voltak, de nem szavaztak, viszont az MDF és
az EBE képviselõinek támogatásával így is meglett a kétharmados
többség. A Fidesz bízik abban, hogy a jegyzõ asszony a testülettel
együttmûködve segíti majd az önkormányzati célok megvalósítását.

A képviselõk szerint az ágyszámleépítést tekintve a megye leg-
nagyobb vesztese a Réthy Pál kórház, ahol 510-rõl 352-re csökkent
az aktív ágyak száma. A krónikus ágyak számát emelték, azonban
itt a finanszírozási feltételek (melynek szabályait folyton módosítják)
még nem tisztázottak, az ezzel kapcsolatos szerzõdéseket április-
ban kötik meg. Ahogy dr. Ferenczi Attila fogalmazott, a fenntartónak
kötelessége garantálni a betegek megfelelõ színvonalú ellátását,
ezért is különösen fájó, hogy Csabán a szemészeti osztály megszû-
nik, a betegeknek utazniuk kell, ha ilyen ellátásra szorulnak. A kór-
házban dolgozó szakemberekre – akik magas színvonalon látják el
munkájukat – egyre nagyobb teher hárul, és hosszú várólisták ala-
kulhatnak ki. „Deklaráljuk, hogy a kórházat nem kívánjuk eladni! A
színvonalat a szûkülõ gazdasági lehetõségek mellett is szeretnénk
megtartani, méghozzá úgy, hogy minden eddig meglévõ osztály to-
vább mûködhessen. Nem értünk egyet azzal, hogy egy gazdasági-
lag jól mûködõ kórházat meg kell csonkítani” – hangsúlyozta dr. Fe-
renczi Attila. Hanó Miklós elmondta, annak ellenére, hogy ezt sem-
milyen formában nem támogatják, már voltak érdeklõdõk a kórház
üzemeltetésére. Az alpolgármester leszögezte, azt szeretnék, ha a
csabai kórház a csabaiaké maradna, továbbra is ellátva a szarvasi
kistérséggel együtt mintegy 180 000 embert.

(M. E.)

� � �

Az MSZP békéscsabai képviselõcsoportja a rendkívüli közgyûlés na-
pirendjének tárgyalásában, a pályázók meghallgatásában részt vett.
A képviselõcsoport kérte a jegyzõ választás elhalasztását, mivel dr.
Nagy Mátyás jegyzõ munkaügyi pere még nem záródott le. A kérést
a közgyûlés többsége elutasította, ezért, bár több alkalmas jelölt is
volt a pályázók között, a szocialisták végül nem vettek részt a szava-
zásban.

A megválasztott jegyzõnek gratulálunk, munkájához sok sikert és
kitartást kívánunk.

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
békéscsabai

képviselõcsoportja

� � �

A múlt heti volt az októberi választások óta a negyedik rendkívüli
közgyûlés. Korábban évente legfeljebb egy, vagy annyi sem volt. Ez
önmagában arra utal, hogy a polgármester úr nehezen tudja meg-
szervezni a közgyûlési munkát. Jelen esetben azonban más okokat
is feltételezhetünk a háttérben.

A jegyzõi pályázatban megjelenített irreálisan rövid határidõ (a
megjelenéstõl számított 15 nap) és a rendkívüli ülés összehívása arra
utal, hogy a polgármester úr fontosabbnak tartotta a gyors döntést,
mint az alaposságot.

A gyors döntés mellett szóló egyik érv valószínûleg az, hogy a
korábbi jegyzõ által kezdeményezett munkaügyi per tárgyalása, íté-
lete elõtt legyen kinevezett jegyzõ, így õ, pervesztés esetén se le-
gyen visszahelyezhetõ az állásba. Ez logikusnak tetszik, ugyanakkor

számunkra nem szimpatikus, mert lényegében elõre közli, hogy egy
esetleges pervesztés esetén sem akarja tiszteletben tartani a bíró-
ság ítéletét. A korábbi jegyzõ leváltásával én is egyetértettem, az-
zal azonban nem, hogy a bíróság ítéletét (legalább elsõfokú) meg
sem várva, döntsünk.

A gyors döntés mellett szóló másik érv általában az szokott len-
ni, hogy a többség által kívánt személy így is megválasztható. Ez
utóbbi feltevést mind a megválasztott jegyzõ, mind a polgármester
úr cáfolta, de persze akkor is cáfolták volna, ha igaz lenne.

A megválasztott jegyzõnek gratulálunk. Õszintén reméljük, hogy
gyorsan megszerzi, pótolja azokat a pályázata alapján megfogal-
mazható hiányosságokat, bizonytalanságokat, melyek egy ekkora
és ilyen összetett jogi feladatot jelentõ hivatal vezetésére alkalmas-
sá teszik. Nagyon bízunk abban, hogy nemcsak a szavak, hanem a
tettek szintjén is a pártalapú politikától függetlenül, szakmai alapon
a teljes önkormányzat és az egész város érdekében fog tevékeny-
kedni! Munkájához sok sikert kívánunk.

VELKEY GÁBOR
frakcióvezetõ

Szabad Demokraták Szövetsége

� � �

Összességében – és a körülményekhez képest – Békéscsaba nem
jár rosszul az ágyszám-csökkenéssel járó változásokkal – nyilatkoz-
ta lapunknak Szilvásy Ferenc, az önkormányzat Egészségügyi, Szo-
ciális és Lakásügyi Bizottságának szocialista tagja. A képviselõ, aki
a Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet felügyelõ bizottságában is dol-
gozik, elismerte: aktív ágyakat veszített az egészségügyi intézmény,
a krónikus ágyakat tekintve azonban nõttek a lehetõségek. A sze-
mészeti osztály megszûnésére vonatkozóan kifejtette: az elmúlt öt
esztendõ statisztikai adatait figyelembe véve kijelenthetõ, hogy a Bé-
késcsabán megmaradt szemészeti szakrendelés maradéktalanul el
tudja látni a csabaiakat. Szilvásy Ferenc szerint az ágyszámok csök-
kenése miatt a kórházban létszámcsökkentésre nincs szükség, fej-
leszteni lehet azonban a járóbeteg-ellátást. A szemészetért cseré-
be ráadásul új lehetõségekhez jutott a Réthy Pál kórház: egyrészt
megvalósul a stroke központ, amely – megítélése szerint – nagyobb
jelentõséggel bírhat térségünkben a szemészetnél, másrészt a szük-
séges akkreditáció elnyerésével olyan beavatkozásokat is elvégez-
het a jövõben az intézmény, melyekre eddig nem volt lehetõsége.
Szilvásy Ferenc kiemelte, hogy bár a közbeszéd folyamatosan csak
a kórházi ágyszám csökkenésérõl szól, a kórházi ellátással kapcso-
latban mégsem ez a legfõbb probléma, hanem a finanszírozás. Ele-
gendõ ágy a csökkentés után is lesz, a lényeges, hogy vajon a be-
avatkozásokért mennyit fizetnek majd a jövõben? 10-12 százalékkal
már megemelték azt a szorzót, ami alapján finanszírozzák a beavat-
kozásokat – tájékoztatott a politikus. A kérdés az, marad-e az eddi-
gi volumenkorlát, vagyis hogy csak bizonyos számú beavatkozást
fizet az egészségbiztosítási pénztár. Információi szerint a jövõben
változás várható; nem ágyszámhoz lesz kötve ez a finanszírozás,
hanem a kórház ellátási körzetének nagyságát veszik majd figye-
lembe. Szilvásy Ferenc végül példaértékûnek nevezte, ahogyan a
békéscsabai kórházban a vizitdíj szedésével felmerülõ problémákat
kezelték.

eFTé



tékválság a fiatalokhoz is begyûrûzik, többen rossz megoldáshoz, nar-
kotikumokhoz nyúlnak. Minél több olyan lehetõséget kell teremteni szá-
mukra, amely fejleszti képességeiket, sikerélményt ad számukra, ame-
lyekben megmutathatják a bennük rejlõ kincseket.

– Egy minisztériumi felmérés szerint példaértékûen mûködnek köz-
mûvelõdési intézményeink. Biztosítottak lesznek a feltételek ebben az
évben is?

B. D. P.: – Nem lehet olyan szegény egy önkormányzat, hogy elha-
nyagolja ezt a területet. Példaként a Békési Úti Közösségi Házak nálunk
a hagyományõrzésben, a mezõmegyeri mûvelõdési központ az ott élõk
széles körû kiszolgálásában alkot maradandót, a Lencsési Közösségi
Ház pedig a maga nemében szinte teljes körûen felöleli a lakótelep
rendezvényeit – ezeket támogatni kell. Az ifjúsági házból végre kivonult
az oktatási intézmény, bízom benne, hogy ezután azok használhatják
a létesítményt, akiknek való. Rendkívül sok rendezvény van a városban,
jobb marketing munkával ezek híre több emberhez jutna el. Büszke
vagyok arra, hogy elkészítettük a közmûvelõdési koncepciót, amely-
ben szerepel a különbözõ városrészek e téren történõ fejlesztése is.
Úgy gondolom jó utat nyitottunk, amin érdemes továbbmenni.

K. T.: – Mindent, ami jó volt, szeretnénk folytatni, és persze vannak
és lesznek új ötleteink. Rendezni kívánjuk a közalapítványok helyzetét,
és kiemelten fontosnak tartjuk, hogy nemzeti ünnepeinket emelkedet-
ten, színvonalasan ünnepeljük, ahogy ez március 15-én történt. Ebbe a
vérkeringésbe szeretnénk bekapcsolni a civil szervezeteket, jó, ha egy-
mástól távol esõ városrészekben hasonló témájú rendezvények vannak.
A szürke hétköznapokat az ünnepek teszik elviselhetõbbé, elfogadha-
tóvá, szeretnénk, ha Békéscsaba egy kicsit vidámabb város lenne.

– Az elõzõ ciklusban megújultak sportlétesítményeink, rangos sport-
eseményeknek adott otthont a város. Hogyan tovább?

B. D. P.: – Elõször a tárgyi feltételeket teremtettük meg, aztán azt
is bebizonyította Békéscsaba, hogy nyugodtan lehet idehozni nemzeti,
vagy akár nemzetközi sporteseményeket is. Elismerve a számos szer-
vezõ és sportember érdemeit, külön ki kell emelnem Szigeti Csaba mun-
káját, aki magas szinten dolgozott minden rendezvényért. Elkészült a
sportkoncepció és a sportfinanszírozási terv. Nem vitatva a versenys-
port jelentõségét, fontosnak tartom a tömegsportot és a diáksportot.
Ki kell nyitni az iskolák sportpályáit, hogy ott mozoghasson mindenki.

K. T.: – Elismerésre méltó mindaz, ami az elmúlt idõszakban meg-
valósult, most mégis kicsit más oldalról közelíteném meg ezt a kérdést.
Elõttem a sportoló testesíti meg mindazt, ami becsülendõ, követendõ,
a kitartást, a küzdeni tudást, a sok-sok lemondást a cél érdekében.
Csak meg kell néznünk például a múlt nyáron itt járt vízilabdacsapat
tagjait (azon dolgozunk, hogy idén is eljöjjenek), akik a sport mellett
egyetemet végeznek, tanulnak vagy tanultak és példás életet élnek. A
létesítményeket, a koncepciót lélekkel és élettel a sportemberek töltik
meg. Döntöttünk arról, hogy kosárpalánkokat helyezünk el azokra a
helyekre, ahol sok fiatal él, és remélhetõleg megoldható lesz, hogy egy-
egy hétvégén nyitottak legyenek a sportpályák. Ebben az igen széles
területet átfogó bizottságban sokat dolgozunk, ezúton is köszönöm va-
lamennyi tag munkáját, szakértelmét. Remélem, a ciklus végéig az ed-
digiekhez hasonló jó hangulatban folyik majd a munka, hiszen a közös
célunk, hogy minél többet tegyünk a városért.

B. D. P.: – Megköszönve az elõzõ és mostani bizottsági tagok mun-
káját, véleményem szerint érdemes megvizsgálni, kellõen átgondolt-e
egy ilyen nagyságrendû bizottság mûködtetése. Az oktatás egy ekko-
ra városban külön bizottságot érdemelne. Elismerésem az elnök úrnak,
aki próbál ebben a dzsungelben rendet tenni. Ameddig a munka tar-
talmi része nem sérül, számíthat az együttmûködésemre.

MIKÓCZY ERIKA
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EGY ASZTALNÁL...

oktatásról, közmûvelõdésrõl, sportról

Benkóné Dudás Piroska a Zwack szakképzõ iskola igazgatója, 2003-
ban munkája elismeréseként megkapta a Békéscsaba Kiváló Pe-

dagógusa kitüntetést. 1994-tõl tagja az oktatási bizottságoknak, az elõ-
zõ ciklusban a közmûvelõdési, ifjúsági és sportbizottság elnöke, a ket-
tes számú választókerület egyéni képviselõje volt. Kiss Tibor a Trefort
szakképzõ iskola tanára, 2002–2006-ig az ügyrendi és ellenõrzési, va-
lamint az oktatási bizottságban tevékenykedett. Õsz óta a közmûvelõ-
dési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság elnöke, a nyolcas választóke-
rület egyéni képviselõje.

– Pedagógusként mindkettõjüket érinti az intézményi integráció, és
érezhetik a négy százalékos leépítés hatásait. Hogyan élik meg és mit
várnak ettõl?

B. D. P.: – Az oktatási bizottságban tizenharmadik éve kísérem vé-
gig a városban zajló folyamatokat, ezen keresztül váltam szakmapoli-
tikussá. A gyerekszám csökkenése tény, látható volt, hogy ez elõbb-
utóbb gondot okoz. Békéscsabán az elmúlt idõszakig jól kihordott, jól
elõkészített integrációk történtek jó oktatási koncepció mentén, fejlesz-
tési tervekkel párhuzamosan. Mindig büszke voltam és vagyok arra,
hogy Békéscsaba iskolaváros, a lelkemben most mégis bizonytalan-
ság van, mert párhuzamosan zajlik a pénzkivonás a rendszerbõl, és az
átszervezés, racionalizálás. Köles István alpolgármester úr elismerte,
hogy a mi iskolánkban a szakmai munka színvonalas, pénzügyileg jól
szervezetten mûködünk, mégis egyedüli intézmény vagyunk, amely a
csökkenõ normatívát sem kapja meg. Rengeteget pályázunk, így tu-
dunk fejleszteni. Nem értek egyet a bázis alapú költségvetési szemlé-
lettel, a feladat-finanszírozás ösztönözhetne mindenkit, hogy a lehetõ
legoptimálisabban szervezze az intézmény mûködését. A szakképzés-
ben dolgozom 28 éve, a terület ma erõn felüli munkát, módszertani
megújulást, szemléletváltást kíván. Áll a Közép-békési Térségi Integrált
Szakképzõ Központ, ez a gyöngyszem az, amely a gazdaság szerep-
lõivel együttmûködve a jövõ útja lehet. Az összevonás módja zavar, a
szülõktõl, diákoktól tudom, hogy féltik a bensõséges légkört, féltik a
megteremtett értékeket.

K. T.: – A bizonytalanságot, a feszültséget nem mi okozzuk. Elvo-
násokkal kell szembenéznünk, emellett energia-áremelés és infláció
nehezíti az intézmények mûködését. Válsághelyzetben a legfontosabb
dolgunk az értékek mentése. A középiskolákban van némi tartalék, ahol
nyugdíjas pedagógusokat alkalmaztak, ahol az órabank lehetõvé teszi,
próbálják ezek áttekintésével megoldani a spórolást. Az óvodákban
fõleg technikai dolgozókat küldenek el, viszont az általános iskolák
több alkalmazottól kénytelenek megválni. Ez mindig borzasztóan ne-
héz, nagy empátiára van szükség ahhoz, hogy a lehetõ legkevesebb
fájdalommal történjenek a leépítések, és hogy a diákok, pedagógusok
minél kevésbé érezzék az intézkedések negatív hatásait. Az integráció
sosem volt álmaim netovábbja. Alapfilozófiám, hogy csak az olyan in-
tegrációt lehet támogatni, amelyet az élet kényszerít ki. Felelõs szak-
politikusokként most a lehetõ legjobb megoldást kell megtalálnunk.
Dolgozunk azon, hogy az integrált szakképzõ központ megteljen élet-
tel, és olyan lehetõségeket biztosítson a szakmát tanulni vágyóknak,
amit a környéken sehol másutt nem kaphatnak meg. Az értékek úgy
gondolom megõrizhetõk, sõt bõvíthetõk is az integráción belül.

– Mit tud tenni az önkormányzat ma az ifjúságért?
K. T.: – Az elmúlt idõszakban számos munkahely szûnt meg Bé-

késcsabán, a fiatalok pedig akkor telepednek le itt, ha megélhetést,
életcélt találnak, ebben nagy az önkormányzat felelõssége. Fontosnak
tartom, hogy olyan lehetõségeket kínáljunk, amelyekben megmutathat-
ják, mit tudnak, amelyekben erõsödhet az önbizalmuk. Ha elérjük, hogy
életük egyik alappillére a tudás legyen, egy sokkal értelmesebb élet le-
hetõségét kínáljuk fel. Országos szinten égetõ gond, hogy a nyolcadi-
kosok egyötöde funkcionális analfabéta. Az én értékrendem szerint kell
a tehetséggondozás, de különösen értékes annak a pedagógusnak a
munkája, aki a hátrányokkal, részképesség zavarokkal küszködõt hoz-
za fel egy átlagos szintre. Óriási jelentõségû a belsõ értékek hangsú-
lyozása, ha valaki lélekben erõs, azzal hegyeket lehet megmozgatni.

B. D. P.: – Az önkormányzat eddig megragadta a kínálkozó lehetõ-
ségeket, a fiatalok lakáshoz jutását segíti a két ifjúsági garzonház és az
Erzsébet lakópark, de a gazdaság fejlõdése is kell ahhoz, hogy vissza-
jöjjenek. Uniós pályázatok révén remélhetõleg mód nyílik a mikro- és

középvállalkozások támogatására, a bankmûveleti központ
idetelepülése új munkahelyteremtõ beruházásokat vonzhat.
Elkészült az ifjúságkutatás, meg kell alkotni az ifjúsági kon-
cepciót, amely körvonalazza a feladatokat. A társadalmi ér-6



Dr. Albert Royaards, ahogyan önmagát nevezi: az „õrült holland” évek
óta jótékonysági mozgalmak megálmodója, alapítványok segítõje.

– Míg más nyugdíjas éveiben horgászik, vagy olvasgat, addig én a vi-
lág különbözõ pontjain igyekszem jobbá tenni a dolgokat. Voltam már
az USA-ban, Franciaországban, több Közép-európai országban, de
Szingapúrban is. Minél „nehezebb” egy ország, én annál jobban élve-
zem a munkát – magyarázta el a holland jogász válaszul arra, mit ke-
res éppen hazánkban, mi vitte arra, hogy magyar kórházak gyermek-
osztályait támogassa.

A Mosolygó Kórház Alapítvány – melynek alapítója Csáky Bornemi-
sza Éva grófnõ, kuratóriumának elnöke pedig dr. Albert Royaards – az-
zal a céllal jött létre, hogy a magyar kórházakban ápolt beteg gyerme-
keken segítsen. Hitvallásuk szerint, a kórházban ápolt gyermekek han-
gulatát, közérzetét javítják az élõ zenei, vagy kulturális elõadások, ezért
az alapítvány ezeket szervezi és szponzorálja.

Mint azt Albert Royaards elmondta: mostani látogatása során talál-
kozott a békéscsabai Jókai Színház igazgatójával, s ennek eredménye-
ként sikerült megszervezni, hogy az intézmény mûvészei közül hárman
részt vegyenek a programban. A tervek szerint a mûvészek, vidám pro-
dukciójukkal több alkalommal is megajándékozzák majd a Réthy Pál
Kórház gyermekosztályán fekvõ kis betegeket.

– Alapítványunk amellett, hogy az adományokból korszerû techni-
kai eszközöket, berendezéseket vásárol az egészségügyi intézmények
számára, arra is törekszik, hogy javítsa a beteg gyermekek kórházi kö-
rülményeit, elviselhetõbbé tegye a kényszerû kezeléseket. Ezért is dön-
töttünk úgy, hogy ezúttal vidám mûsorral támogatjuk a gyó-
gyító munkát helyi mûvészek közremûködésével – fogal-
mazott a magyar gyermekekért munkálkodó holland úr.

G. E.

mint a Nagy Mihályt, a Penza-lakótelep 1. számú önálló társasház kö-
zös képviselõjét. Vantara Gyula beszélt arról, hogy Békéscsaba késõn
kapcsolódott be a 2001-ben indult programba, csak az utóbbi két év-
ben élt a város ezzel a lehetõséggel. 2005-ben három épület (142 la-
kás), 2006-ban 7 lakótömb (276 lakás) energiatakarékos korszerûsíté-
sére pályáztak sikeresen a társasházak és az önkormányzat. A prog-
ram lényege, hogy a felújítási költségek egyharmadát (lakásonként ma-
ximum 400 000 forintot) adja vissza nem térítendõ támogatás formájá-
ban az állam, egyharmadát adja az önkormányzat és egyharmadát a
lakóközösség. A pályázat lehetõvé teszi az önkormányzat és a lakókö-
zösség által fizetendõ hányad kölcsönös megállapodás szerinti módo-
sítását. Ilyen módon tehát lehetõség van arra, hogy lakásonként 1,2 mil-
lió forintból valósuljon meg a külsõ homlokzatok hõszigetelése, a nyí-
lászárók cseréje, a fûtési rendszer korszerûsítése; ezzel a fûtési költsé-
gek mintegy 30 százalékos csökkentése.

Békéscsabán az önkormányzat kezdetben visszatérítendõ kamat-
mentes kölcsön nyújtásával, múlt év közepétõl pedig a lakástulajdono-
sok által felvett pénzintézeti hitel kamatainak átvállalásával, lakásonként
maximum 200 000 forint vissza nem térítendõ kamattámogatással se-
gíti a lakótömbök felújítását. A polgármester nem bíztatott azzal, hogy
a jövõben ez az összeg a duplájára nõne (vagyis elérné az összkölt-
ség egyharmadát), de hangsúlyozta, hogy terveik között szerepel en-
nek a rendszernek az átdolgozása. A programban szereplõ lakótöm-
bök az Andrássy út 55–57., a Petõfi utca 8–10., 12–14., a Bartók Béla
út 67–69., a Lepény Pál utca 1–3., a Wlassics sétány 9–11., 12–14.,
13–15., 17–23. és a Penza-lakótelep 1. szám alatt találhatók. A 418 la-
kás tervezett teljes felújítási költsége összesen 313,4 millió forint, ebbõl
a lakástulajdonosok önereje 127 millió forint az önkormányzati támo-
gatás 89,9 millió, az állami támogatás 95,9 millió forint. Hozzá kell ten-
ni, hogy az Andrássy úti épület (az ismert garzonház vagy színészház)
önkormányzati tulajdonban van, itt nem kértek a lakóktól hozzájáru-
lást, így az épületre 70,6 millió forint az önkormányzati támogatás. Kö-
zös tulajdonban van a Lepény Pál utcai épület, amelynél az önkormány-
zati támogatás 19,3 millió forint.

A pályázaton nyertes lakások felújítása április-májusban kezdõdik.
Hogy mi lesz a többi lakótömbbel, az nagymértékben függ a város
pénzügyi kondícióitól és a pályázati feltételektõl.

(M. E.)
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418 lakás lesz korszerûbb

Mosolyt fakasztani
a beteg gyerekek ajkára
AZ „ÕRÜLT HOLLAND” PROGRAMOT SZERVEZ
A CSABAI KÓRHÁZBAN

Ez a Lepény Pál utcai épület is megújul
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Alig néhány évtizede családok százai költöztek be életük elsõ önálló
lakásába, valamelyik új paneltömbbe. A lakásokból lassanként iga-

zi otthonokat teremtettek, az akkor született gyerekek azóta már felnõt-
tek, sokan elköltöztek és jöttek új lakók. Az épületek egy része az idõk
során elavult, a burkolatok nem megfelelõ minõségûek, néhány helyen
egész faldarabok váltak le. A nyílászáróknál, ablakoknál szökik a meleg,
képtelenség takarékoskodni, hiába magasak az energiaárak. Városunk-
ban közel 9000 lakás épült iparosított technológiával (panel és blokk
falazatúak), ebbõl mintegy 6000 már több mint harminc éves. A békés-
csabaiak negyven százaléka lakótelepeken él, a városvezetés kiemelt
célja az itt élõk életkörülményeinek javítása.

Múlt csütörtökön a panelprogram 2005–2006. évi pályázatainak ered-
ményérõl tartott beszámolót a városházán Vantara Gyula polgármes-
ter, Palotai Magdolna pályázati ügyintézõ, és azon üzemeltetõk a társa-
ságában, akik érintettek a korszerûsítésben. A részvevõk közt láthattuk
Kozma Jánost, a Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. igazgatóját, Békési Al-
bert elnököt és Laczó Mária fõkönyvelõt a Békéscsabai Lakásszövet-
kezet részérõl, Jambrich Mihály ügyvezetõ igazgatót és Árvai Ferenc fõ-
mérnököt a Csabai Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. képviseletében, vala-

Idén május 10–13. között immár tizenötödik alkalommal rendezik meg
a Csaba Expo Nemzetközi Kiállítást és Vásárt a békési megyeszék-

hely Sportcsarnokánál. A szervezõk képviseletében Váradi Zoltán, az
ExpoTeam Kft. ügyvezetõje a napokban a vásári elõkészületekrõl tá-
jékoztatta a sajtót. Mint elmondta, az évek múlásával, a jelenlegi gaz-
dasági környezetben egyre nehezebb megtalálni az új kiállítókat, meg-
tartani a régieket, de az összeszokott szervezõ gárdának köszönhe-
tõen idén is színvonalas, színes kiállítást láthassanak a békéscsabai-
ak és az ide érkezõ vendégek. Az Expo megmarad általános jellegû
kiállításnak, de a Békés Bau Szakkiállításon elsõsorban az építõipari
és lakberendezéssel kapcsolatos termékek jelennek meg. A szakmai
programról annyit tudtunk meg, hogy ezek idén a Nemzeti Fejleszté-
si Terv régiónkat érintõ részeit, illetve a békéscsabai városfejlesztési
projekteket mutatják be, a kulturális programokon pedig a térség elõ-
adói kapnak lehetõséget. A vásárokon egyre inkább a forgalmazók
jelennek meg kiállítóként, nem pedig a gyártók, így egy standon több
cég termékei is helyet kapnak – tette hozzá Váradi Zoltán, aki kiemel-
te: örül annak, hogy rendezõdik a viszony a város és az Expo között,
ami leginkább az új testületnek köszönhetõ. Ugyanakkor nehezíti a
szervezést, hogy a korábbi városvezetés eladta a Sportcsarnok mel-
letti területet, ami jelentõsen beszûkíti a kinti standállítás lehetõségeit.
Ezzel kapcsolatban a sajtótájékoztatón jelenlévõ alpolgármester, Hanó
Miklós kijelentette: õ maga sem tartotta jó ötletnek eladni a szóban for-
gó területet, s annak idején ellene szavazott. Hozzátette: a városveze-
tés minden olyan rendezvényt támogat, mely az itt élõk érdekeit, a
gazdaság felpezsdítését szolgálja, márpedig a nagy hagyományokkal
rendelkezõ Csaba Expo ezek közé tartozik.

G. E.

Gõzerõvel készülnek a Csaba Expóra



Újdonság volt az ifjúsági parlament történtében a szakképzés-
ben produktumokat, termékeket készítõ iskolák bemutatkozási le-
hetõsége. Így a Kós Károly Szakképzõ Iskola fényképésztanulói fo-
tókiállítás keretén belül, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium tablók segítségével, az „Esély” Pedagógiai
Központ Speciális Szakiskolája virágkötészeti bemutatóval, míg a
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola a
résztvevõk számára készített ebéddel mutatták be tudásukat.

A Városi Ifjúsági Parlament sikere a résztvevõ diákok aktivitása
mellett az Ifjúsági Ház Patent Diákirodája, a Diákönkormányzat Se-
gítõ Pedagógusok Munkaközössége és a békéscsabai diákönkor-
mányzatok közös munkájának köszönhetõ, valamint a termékeiket
bemutató iskoláknak, továbbá kiemelten az oktatási intézmények-

nek, melyek vezetõi elengedték a diákokat a tanítási órák-
ról és a DÖK-segítõ pedagógusok pedig felkészítették
õket.

VARGA TAMÁS8

Vendégünk volt a DARFT

Az elsõ játszótéri program

Március 10-én, az „Unokáink is használni fogják” játszótér-örökbefogadási
program keretén belül – többnapos takarítás után – a Kézmûves Szakiskola
szervezett programot a Tégla sori játszótéren. A gyerekek, felnõttek és ka-
maszok közremûködésével papírforgót, fûzfavesszõkbõl ostort készítettek,
célbadobtak, frízbiztek.

Békéscsabán tartotta rendkívüli ülését március 14-én
a Dél-alföldi Regionális Tanács, melyen egyebek mel-
lett az egyedi, kiemelt projektek elõkészítésérõl vitáz-
tak a jelenlévõk.

Domokos László a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke-
ként vett részt az ülésen, s azt követõen kérdésünkre elmond-

ta: megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a legfontosabb napi-
rendhez kapcsolódóan elõterjesztett anyagból több olyan, kieme-
lésre javasolt projekt is hiányzott, melyek Békés megye szempont-
jából rendkívül fontosak lennének. Ide tartozik egyebek mellett a tu-
rizmus, melyet a megye zászlóshajójaként emlegetnek, ám a kiemelt
projektek között hiába kerestük – emelte ki Domokos László.

Szintén nem szerepelt az elõterjesztésben Békés megyét érintõ
egészségügyi, illetve a szakoktatást támogató projekt, ugyanakkor
három általános iskola rekonstrukciója megtalálható az anyagban.
A munkaerõ piaci szempontok, a magasan képzett szakmunkások
iránti igény viszont épp a szakoktatás fejlesztését tenné indokolttá
– fogalmazott Domokos László, majd felsorolta azokat a Békés me-
gyét érintõ további projekteket, melyeket a regionális fejlesztési ta-
nács a vitát követõen a kiemelten kezelendõk közé ajánlott.

Ezek között van a gyógyfürdõfejlesztést tartalmazó SPA program,
öt települést érintõen ipari park, illetve inkubátorház építés, három
általános iskola rekonstrukciója, Békéscsaba központjának város-
képi rekonstrukciója, valamint a négy és öt számjegyû utak felújítá-
sa, mely Békésben közel 100 kilométernyi szakaszt érintene.

Március 21-én, 180 diák, ifjúságsegítõ, fiatalokért tenni akaró szak-
ember gyûlt össze az Ifjúsági Házban, hogy a tavaszi Városi If-

júsági Parlamenten (VIP) a békéscsabai ifjúság jelenérõl és jövõjé-
rõl tanácskozzanak. Túl a hangzatos célon, az egész napos érdemi
munka után sok új ismerettel gazdagabban, vélemények, javaslatok
megfogalmazásával tették tartalmassá a rendezvényt a résztvevõk.

Vantara Gyula polgármester megnyitójában hangsúlyozta, hogy az
ifjúságról beszélni, értük tenni lehet a megkérdezésük nélkül, de
nem sok értelme van. A város kiemelt figyelmet szentel az ifjúsági
korosztálynak: rendezvényeket, programokat, kezdeményezéseket,
intézményeket támogat. Ennek apropóján említette meg a mûfüves
pályák létesítésére indított Ollé országos programot, melyhez Bé-
késcsaba is kapcsolódik és kérte a résztvevõket, hogy ötleteikkel
segítsenek a – munkacímen – ifjúsági játszóterek létrehozásának ki-
találásában: hol, milyen eszközökkel, milyen ifjúsági szerepvállalás-
sal létesüljenek ilyen terek.

Ezt követõen Tóth Nóra a Békéscsabai Diákönkormányzat elnö-
ke számolt be az elõzõ VIP óta történt eseményekrõl, majd az Eu-
rópai Unió által meghirdetett Fiatalok lendületben 2007–2013 pályá-
zati lehetõségrõl tartott tájékoztatót Gergely Emõke megyei és Var-
ga Tamás városi ifjúsági referens.

Ezután a fiatalok szekcióüléseken vettek részt, ahol több, korosz-
tályukat érintõ kezdeményezést ismerhettek meg, fejthették ki azok-
ban véleményüket. Így részletesebben megismerték az önkéntes
munka és a kortárssegítés lényegét, betekintést nyertek a kreatív ta-
nulás módszereibe, rendszerébe, vitatkoztak a békéscsabai ifjúsági
élet erõsségeirõl, gyengeségeirõl, a nem csabai Békéscsabán tanu-
ló diákok problémáiról, valamint az újságírás alapjainak áttekintése
után elkészítették a nap eseményeit, híreit tartalmazó újságot.

A záró plenáris ülésen elhangzott beszámolók, észrevételek, ötle-
tek eljutnak a város vezetõihez, a Polgármesteri Hivatal érintett osz-
tályaihoz, hogy a javaslatok megvalósítási lehetõségeit áttekintsék.

KEDVES SZÜLÕK ÉS GYERKEKEK!
Az EURÓPAI UNIÓ támogatásával létrejött JÁTSZÓHÁZBA

szeretettel várunk minden kisgyermekes érdeklõdõt.

JÁTSZÓHÁZUNK barátságos környezetben nyújt lehetõséget arra,
hogy: amíg Ön ügyeit intézi vagy képzésen vesz részt, munkahe-
lyét látogatja vagy állásinterjúra készül, gyermeke felkészült gondo-
zónõk, pedagógusok segítségével, támogatásával tevékenykedhes-
sen, megismerhesse a közösség, az együttjátszás örömeit; gyerme-
ke számára a napszaknak megfelelõ étkezést igényelhet; igényeik
szerint változatos játékeszközökkel játszhassanak együtt; nevelési,
gondozási területen esetlegesen felmerült kérdéseire választ kap-
jon; álláskereséssel kapcsolatosan segíthetünk önéletrajz készíté-
sében, interjúra való felkészülésben. Nyitva: hétköznapokon 8 órá-
tól 17 óráig. Szolgáltatásunk elérhetõ áron (150 Ft/óra) áll rendelke-
zésükre a Belvárosi Bölcsõde épületében, a Békéscsaba, Wlassich
sétány 4. szám alatt (telefon: 66/430-331).

Párbeszéd az ifjúsággal

Tartalmas munkát hozott a tavaszi ifjúsági parlament



• 1,1 m³-es hulladékgyûjtõ edényzet:
– megrendelõ edényzetébõl 1 710,0 Ft/ürítés 2 052 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl* 1 890,0 Ft/ürítés 2 268 Ft/ürítés

• Zsákos hulladékgyûjtés 143,5 Ft/ürítés 172 Ft/ürítés

• Zsák ára 55,9 Ft/db 67 Ft/db

• 5 m³-es edényzet, ürítés heti kétszer,
szolgáltató edényzetébõl
szükség szerinti mosással 7 225,0 Ft/ürítés 8 670 Ft/ürítés

Közületi hulladékszállítás

• 110 l-es hulladékgyûjtõ edényzet
– megrendelõ edényzetébõl 533,9 Ft/ürítés 641 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl 639,0 Ft/ürítés 767 Ft/ürítés

• 120 l-es hulladékgyûjtõ edényzet
– megrendelõ edényzetébõl 533,9 Ft/ürítés 641 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl 657,1 Ft/ürítés 789 Ft/ürítés

• 240 l-es hulladékgyûjtõ edényzet
– megrendelõ edényzetébõl 680,7 Ft/ürítés 817 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl 842,6 Ft/ürítés 1 011 Ft/ürítés

• 1,1 m³-es hulladékgyûjtõ edényzet:
– megrendelõ edényzetébõl 2 043,7 Ft/ürítés 2 452 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl 2 553,7 Ft/ürítés 3 064 Ft/ürítés

• 5 m³-es konténer
szolgáltatási díj 4 483,2 Ft/ürítés 5 380 Ft/ürítés
– Edényhasználati díj 3 126,0 Ft/hó/db 3 751 Ft/hó/db

• Edényzettel nem rendelkezõ
közületek (kisvállalkozók)
hulladékszállítási díja 583,6 Ft/ürítés 700 Ft/ürítés

Hulladékelhelyezés és -kezelés

• Törmelék 429,8 Ft/t 516 Ft/t

• Nyesedék, lom 429,8 Ft/t 516 Ft/t

• Lakosság által beszállított
nyesedék, lom 380,0 Ft/t 456 Ft/t

• Kommunális hulladék 5 723,9 Ft/t 6 869 Ft/t

• Lakosság által beszállított
kommunális hulladék 5 466,4 Ft/t 6 560 Ft/t

• Termelési hulladék 6 863,9 Ft/t 8 237 Ft/t

• Föld (maximum: 20%
törmeléket tartalmazhat) díjtalan díjtalan

2. számú melléklet

Folyékony településihulladék-szállítás és -elhelyezés
közszolgáltatás díjai

2007. évi díjak
Nettó Bruttó

20% áfát tartalmaz

• Szállítási és elhelyezési díj:
a) lakossági megrendelésnél,

a szennyvízcsatornával
nem rendelkezõ területrõl
történõ szállítás esetén 719 Ft/m³ 863 Ft/m³

b) lakossági megrendelésnél,
a szennyvízcsatornával
rendelkezõ területrõl
történõ szállítás esetén 825 Ft/m³ 990 Ft/m³

c) egyéb megrendelés esetén 906 Ft/m³ 1 087 Ft/m³

• Kerti WC tisztítás, szállítás: 4 212 Ft/db 5 054 Ft/db

• Lakossági állattartásból származó hígtrágya:
– Elhelyezési díj: 866 Ft/m³ 1 039 Ft/m³
– Szállítási díj: 728 Ft/m³ 873 Ft/m³

9

DÖNTÉS UTÁN

CSABAI

KÖZLÖNY

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a köztisztaság fenn-
tartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételérõl szóló, a
38/1999. (XII. 16.), a 20/2000. (V. 11.), a 47/2000. (XII. 14.), a 11/2001.
(III. 29.), a 33/2001. (XII. 13.), a 20/2002. (V. 2.), a 32/2002. (XII. 19.),
a 11/2003. (III. 27.), a 34/2003. (XII. 11.), a 37/2004. (XII. 16.), a
42/2005. (XII. 15.) és a 33/2006. (IX. 14.) számú önkormányzati ren-
delettel módosított 31/1998. (XII. 17.) számú önkormányzati rendele-
tét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2.,
3. és 4. számú mellékletei lépnek.

2. §

A rendelet 6. § (7) bekezdés az alábbiakkal egészül ki:
„Gazdálkodó szervezetek számára a tevékenységükkel összefüg-
gésben keletkezett hulladéka tekintetében a közszolgáltatás igény-
bevétele kötelezõ a 2000. évi XLII. törvény 23. § (h) bekezdése alap-
ján szabályozottak szerint.”

3. §

A rendelet 7. § (8) bekezdése a következõ szerint módosul:
„A kötelezõ közszolgáltatás keretén belül a szolgáltató évi két alka-
lommal – külön díjazás nélkül – köteles lomtalanítási akciót szer-
vezni.

4. §

A rendelet 9. § (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„A közszolgáltató a lakosságnál keletkezõ zöldhulladékot külön dí-
jazás és mennyiségi korlátozás nélkül a rendszeres heti zöldhulla-
dék szállítás keretében köteles elszállítani.”

5. §

A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

1. számú melléklet

Szilárd településihulladék-szállítás
közszolgáltatás díjai

2007. évi díjak
SZOLGÁLTATÁS Nettó Bruttó

20% áfát tartalmaz

Lakossági szemétszállítás

• 120 l-es hulladékgyûjtõ edényzet:
– megrendelõ edényzetébõl 190,0 Ft/ürítés 228 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl 210,0 Ft/ürítés 252 Ft/ürítés

• 240 l-es hulladékgyûjtõ edényzet:
– megrendelõ edényzetébõl 380,0 Ft/ürítés 456 Ft/ürítés
– szolgáltató edényzetébõl 420,0 Ft/ürítés 504 Ft/ürítés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének
51/2006. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások
kötelezõ igénybevételérõl szóló, többször módosított

31/1998. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

* A díj a 3/2007. (I. 29.) számú önkormányzati rendelettel lép
életbe.
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Kéménytípus
Kéménytisztítás

Kéményvizsgálat, szakvélemény adása

szilárd- és olajtüzelés
esetén

gáztüzelés esetén
végleges elõzetes

Áfa nélküli
díj Áfa Bruttó

díj
Áfa nélküli

díj Áfa Bruttó
díj

Áfa nélküli
díj Áfa Bruttó

díj
Áfa nélküli

díj Áfa Bruttó
díj

Egyedi kémény 353
Ft/db

71
Ft/db

424
Ft/db

1171
Ft/db

234
Ft/db

1405
Ft/db

2343
Ft/db

469
Ft/db

2812
Ft/db

1171
Ft/db

234
Ft/db

1405
Ft/db

Egyedi tartalékkémény8 – – – 1478
Ft/db

296
Ft/db

1774
Ft/db – – – – – –

Csõ a csõben turbókémény
nyomásveszteség-mérése – – – – – – 6000

Ft/eset
1200
Ft/eset

7200
Ft/eset – – –

LAS-rendszerû gyûjtõkémény
égéstermékösszetétel-mérése – – – 3590

Ft/eset
718

Ft/eset
4308
Ft/eset

3590
Ft/eset

718
Ft/eset

4308
Ft/eset – – –

Egyesített falú gyûjtõkémény 234
Ft/szint

47
Ft/szint

281
Ft/szint

3513
Ft/db

703
Ft/db

4216
Ft/db

5856
Ft/db

1171
Ft/db

7027
Ft/db

3513
Ft/db

703
Ft/db

4216
Ft/db

Egyesített falú gyûjtõkémény,
tartalék9 – – – 4048

Ft/db
810
Ft/db

4858
Ft/db – – – – – –

Mellékcsatornás gyûjtõkémény 529
Ft/szint

106
Ft/szint

635
Ft/szint

7028
Ft/db

1406
Ft/db

8434
Ft/db

7028
Ft/db

1406
Ft/db

8434
Ft/db

7028
Ft/db

1406
Ft/db

8434
Ft/db

Mellékcsatornás gyûjtõkémény,
tartalék10 – – – 3513

Ft/db
703
Ft/db

4216
Ft/db – – – – – –

Üdülõk kéményei11 1108
Ft/db

222
Ft/db

1.330
Ft/db

1478
Ft/db

296
Ft/db

1774
Ft/db

3273
Ft/db

655
Ft/db

3928
Ft/db

1478
Ft/db

296
Ft/db

1774
Ft/db

Központi üzemi 132
Ft/fm

26
Ft/fm

158
Ft/fm

3513
Ft/db

703
Ft/db

4216
Ft/db

5856
Ft/db

1171
Ft/db

7027
Ft/db

3513
Ft/db

703
Ft/db

4216
Ft/db

Gyárjellegû12 234
Ft/fm

47
Ft/fm

281
Ft/fm

234
Ft/fm

47
Ft/fm

281
Ft/fm

353
Ft/fm

70
Ft/fm

423
Ft/fm

234
Ft/fm

47
Ft/fm

281
Ft/fm

3. számú melléklet 2. számú táblázat

Megrendelésre végzett kéménytisztításnak és szakvélemény adásának szolgáltatási díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város
közigazgatási területén 2007. évre7

2. Megrendelt kéménytisztítási, kéményellenõrzési, kéményvizsgálati tevékenység (SZJ 74.70.15.0 • Áfa: 20%)

A központi üzemi és gyárjellegû kéménytípushoz tartozó füstcsatorna, valamint a koromgyûjtõ akna tisztítási díja megegyezik a kémény
tisztítási díjával, azaz egységár x folyóméter. Kiszállási díj 0–2 km távolságig: ............... Ft + áfa, 2–5 km távolságig: ............... Ft + áfa,
5 km távolságon túl: ............... Ft + ............... Ft/km +áfa.

3. számú melléklet 1. számú táblázat

A kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén1

1. Kéménytisztítási, ellenõrzési tevékenység, mûszaki vizsgálat (SZJ 74.70.15.0 • Áfa: 20%)

Folyamatosan kötelezõ munkák éves díja (az évestõl eltérõ gyakoriság az adott munkáknál jelölve)

A 8. és 9. pont alatti kéménytípushoz tartozó füstcsatorna, valamint a koromgyûjtõ akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával, azaz
egységár x folyóméter. Az 1., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelezõ felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák.

Kéménytípus

Kéménytisztítás és -ellenõrzés, + aknatisztítás + összekötõ elemek ellenõrzése, tisztítása,
4 éves kéményvizsgálat + tömörségvizsgálat + égéstermékösszetétel-mérés

Szilárd- és olajtüzelésû Gáztüzelésû
Áfa nélküli díj Áfa 20% Bruttó díj Áfa nélküli díj Áfa 20% Bruttó díj

1. Egyedi kémény
(60 kW-nál kisebb összteljesítményû)

892
Ft/db/év

178
Ft/db/év

1070
Ft/db/év

775
Ft/db/év

155
Ft/db/év

930
Ft/db/év

2. Csõ a csõben turbókémény2 (4 évente) – – – 6000
Ft/db/4 év

1200
Ft/db/4 év

7200
Ft/db/4 év

3. Csõ a csõben turbókémény3

(égéstermék-méréssel) – – – 4565
Ft/db/év

913
Ft/db/év

5478
Ft/db/év

4. Egyesített falú gyûjtõkémény 652
Ft/szint/év

130
Ft/szint/év

782
Ft/szint/év

606
Ft/szint/év

121
Ft/szint/év

727
Ft/szint/év

5. LAS-rendszerû gyûjtõkémény – – – 974
Ft/bekötés/év

195
Ft/bekötés/év

1169
Ft/bekötés/év

6. Mellékcsatornás gyûjtõkémény 1302
Ft/szint/év

260
Ft/szint/év

1562
Ft/szint/év

1184
Ft/szint/év

237
Ft/szint/év

1421
Ft/szint/év

7. Egyedi tartalékkémény 656
Ft/db/év

131
Ft/db/év

787
Ft/db/év – – –

8. Egyesített falú tartalék gyûjtõkémény 630
Ft/szint/év

126
Ft/szint/év

756
Ft/szint/év – – –

9. Központi üzemi kémény
(60 kW-nál nagyobb összteljesítményû)4

133
Ft/fm/eset

27
Ft/fm/eset

160
Ft/fm/eset

133
Ft/fm/eset

27
Ft/fm/eset

160
Ft/fm/eset

10. Gyárjellegû kémény (4096 cm²-nél nagyobb)5 262
Ft/fm/eset

52
Ft/fm/eset

314
Ft/fm/eset

262
Ft/fm/eset

52
Ft/fm/eset

314
Ft/fm/eset

11. Égéstermék-összetétel mérés6 (4 évente) – – – 3590
Ft/készülék/4 év

718
Ft/készülék/4 év

4308
Ft/készülék/4 év

12. Kéményégetés 1933
Ft/eset

387
Ft/eset

2320
Ft/eset – – –



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

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

� Március 31-én, szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a Mo-
hácsy Mátyás 125. címû emlékkötet bemutatójára. A megjelen-
teket Takács Péter, a közösségi ház igazgatója köszönti. A ren-
dezvényt megnyitja Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere. Elõadást tart dr. Surányi Dezsõ agrobotani-
kus-mûvelõdéstörténész Békés megye Európában – Kertészkedõ
õsöktõl Mohácsy Mátyásig címmel. Szabó István, a Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal fõigazgatójának tájékoztatója Aktua-
litások a magyar kertgazdaságban címmel. Az emlékkötetet be-
mutatja dr. Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója.
Beszélgetõtársai: dr. Timon Béla, dr. Mõcsényi Mihály és dr. Sicz
György, az emlékkötet alkotója és szerkesztõje. A szakmai ren-
dezvényt sajt- és borbemutató zárja.
� Április 4-én, szerdán 16–18 óráig Húsvéti játszó-
ház. Asztali és fali virágdíszek készítése húsvétra hí-
mes tojással és rügyezõ ágakkal. A foglalkozást Ujj Éva
vezeti.
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4. számú melléklet

A nem Békéscsabáról származó hulladékok
Békéscsabai Hulladékkezelõ mûben történõ elhelyezésének szabályozásáról

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétõl eltérõ te-
rületrõl a Békéscsabai Hulladékkezelõ-mûben kizárólag közszol-
gáltatás keretében gyûjtött települési szilárd hulladék helyezhetõ
el az adott településen közszolgáltatást végzõ szervezet által.

2. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék Békés-
csabai Hulladékkezelõ-mûben történõ elhelyezésének 2007. évi
legalacsonyabb díja:

5724 Ft/tonna + 20% áfa = 6869 Ft/tonna.
3. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék a le-

rakás elõírt dokumentálása mellett helyezhetõ el, az önkormány-
zat képviselõje és az általa megbízott mûszaki ellenõr jogosult a
beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának
ellenõrzésére.

4. A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezésérõl – a Hul-
ladékkezelõ-mûben kiállított mérési jegyzõkönyvön túl – külön

nyilvántartást kell vezetni településenkénti bontásban, a tárgyév-
ben elhelyezett hulladék mennyiségérõl az üzemeltetõ minden év
december 15-ig köteles az önkormányzatot tájékoztatni.

5. Az egyes települések beszállítási igényérõl az üzemeltetõ folya-
matosan a beszállítás megkezdése elõtt köteles az önkormány-
zatot tájékoztatni. Az üzemeltetõnek a beszállítások elõtt az érin-
tett önkormányzat nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy a tele-
pülés önkormányzati rendeletében, közszolgáltatási, illetve egyéb
szerzõdéseiben elõírt feltételekkel a Békéscsabára történõ szál-
lítás nem ellentétes.

6. A nem Békéscsabáról származó hulladékok jelen mellékletben
meghatározott díja és a közszolgáltató által érvényesített díj kö-
zötti különbözet 50%-ából beruházási és környezetvédelmi ala-
pot kell képezni, melynek felhasználását a közszolgáltató és az
önkormányzat évente egyszer egyezteti.

Magyarázat a táblázatokhoz:

1 A díjak tartalmazzák a kiszállási díjat is.
2 Az új rendelet megjelenése után végzendõ.
3 Az új rendelet megjelenéséig évente végzendõ.
4 Rendelet által meghatározott gyakorisággal végezve.
5 Az új rendelet megjelenése után esetlegesen nem lesz a kötelezõ tevékenység

része.
6 Az új rendelet megjelenése után végzendõ.

7 A táblázatban szereplõ díjakon túlmenõen kiszállási díj is felszámításra kerül.
8 Az új rendelet megjelenése után végzendõ.
9 Az új rendelet megjelenése után végzendõ.

10 Az új rendelet megjelenése után végzendõ.
11 A rendeletmódosítás után végzendõ tevékenység esetén.
12 A rendeletmódosítás után estlegesen nem lesz a kötelezõ tevékenység

része.

DUPLÁN FONTOS

Érdemes rendelkezni az adó 1%-áról

Sajátos hungarikum, a világon egyedülálló ötlet volt az a tör-
vény, amely a nonprofit szférának egy új támogatási lehetõ-

séget hozott. Az 1996. évi – azóta többször módosított – úgyne-
vezett 1%-os törvény lehetõséget teremt arra, hogy az adófizetõ
állampolgár közvetlenül is beleszólhasson a központosított ja-
vak újraelosztásába, vagyis önmaga dönthet befizetett adója egy
százalékának felhasználásáról, amelyet az általa választott nonp-
rofit szervezet javára ajánlhat fel. Hazánk példája nyomán a tör-
vényt 2001-ben Szlovákiában, 2002-ben Litvániában, 2003-ban
pedig Lengyelországban és Romániában is elfogadták, s más or-
szágok is érdeklõdnek iránta.

Sokan azt gondolják, hogy az egy százalékokból származó támoga-
tás elhanyagolható segítség, de ez nem így van: az APEH adatai
alapján 2006-ban egy nyilatkozat átlagosan 5954 Ft-ról rendelkezett,
egy kedvezményezett szervezetre átlagosan 299 930 Ft-ra jutott.

1997-tõl lehet egy százalékot felajánlani civil szervezeteknek, az-
óta folyamatosan nõ a felajánlott összeg nagysága. 1997-ben ez 2
milliárd forint volt, a 2006. évi 1%-os felajánlásokból viszont a civil
szervezetek javára felajánlott összeg már meghaladta a 7 milliárd
700 millió forintot. Ebbõl az összegbõl tavaly 141 270 301 forint fel-
ajánlás érkezett Békés megyei civil szervezetek részére.

Duplán fontos a civileknek felajánlott 1 százalék. Az állam a Nem-
zeti Civil Alapprogramon keresztül ugyanis ugyanakkora összeggel
támogatja a civil szervezeteket, mint amekkora támogatáshoz az
elõzõ évre vonatkozó személyi jövedelemadó egy százalékának fel-
ajánlásából jutnak az adott évben. A Nemzeti Civil Alapprogramba
tehát nem az adózók által fel nem ajánlott „maradék” egy százalék
kerül, hanem az adózók által a szervezeteknek közvetlenül felaján-
lott 1 százalékokkal megegyezõ összeg. Az állam ezzel a civil tár-
sadalmat kívánja erõsíteni, a civil szervezetek társadalmi szerepvál-
lalását segíteni, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri
viszonyt és munkamegosztást elõmozdítani az állami, önkormány-
zati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása persze
akkor segítség, ha az valóban célba is ér. Nagyon fontos ezért, hogy
az adózók tisztában legyenek a felajánlás szabályaival. Íme a leg-
fontosabb tudnivalók a leggyakrabban elõforduló hibalehetõségek
elkerülése érdekében:

– a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát
és tartalmazhatja a szervezet nevét is.

– csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton ado-
mányhoz juttatni és a befizetett adó 1 százalékáról csak teljes
egészében lehet rendelkezni.

– az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolato-
san külön, a befizetett adó további 1 százalékának tekintetében
lehet nyilatkozni.

– az adófizetõ összesen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy non-
profit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szerveze-
tek) és egy egyház/kiemelt költségvetési irányzat javára is felajánl-
hatja adója egy százalékát (1+1%).

HAJNAL EDIT

Segítse Ön is a helyi nonprofit szervezeteket! Ajánlja fel adója egy
százalékát a Békéscsabán dolgozó civileknek! Lapunk a Polgármes-
teri Hivatallal karöltve úgy tudja segíteni ezeket a szervezeteket, hogy
a város honlapján (www.bekescsaba.hu) megjelenteti az egy száza-
lékos felajánlás fogadására jogosult egyesületeket, alapítványokat. A
fogadásra jogosultakról a Csabai Civilek Irodájában (Ifjúsági Ház,
Derkovits sor 2.) is kaphatnak felvilágosítást.



PÁ LYÁZAT I F E LH Í VÁS
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK KÖZMÛVELÕDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

pályázatot hirdet
a 2007. évi közmûvelõdési és mûvészeti céltámogatás elnyerésére.

A pályázat célja: A békéscsabai állampolgárok és mûvelõdõ közös-
ségeik kulturális tevékenységének támogatása.

A békéscsabai lakosságnak szóló programok prioritást élveznek.

A pályázók köre:
– egyéni pályázók (alkotó- és elõadómûvészek);
– nyugdíjasklubok;
– egyesületek, alapítványok, szervezetek;
– rendezvényszervezõk;
– egyházak, gyülekezetek;
– Békéscsabán mûködõ közmûvelõdési intézmények.

(Kivéve a külön döntés alapján támogatott programok és rendez-
vények.)

Kategóriák:

A kategória: Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportos
mûvészeti tevékenység, mûvészeti alkotások létrehozása és/vagy
bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése.

1. Irodalom
2. Színházmûvészet
3. Zenemûvészet
4. Tánc- és mozdulatmûvészet
5. Képzõmûvészet
6. Fotómûvészet
7. Film- és videomûvészet

B kategória: Közmûvelõdési rendezvények szervezése.

A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei:
Támogatást kaphatnak a közmûvelõdési és mûvészeti szakterüle-

tek pályázói kizárólagosan

2007. március 1. és 2008. március 31. között

megvalósuló kulturális céljaikra.

Egy pályázó 2 kategóriában élhet a pályázati lehetõséggel, egy ka-
tegóriában 2 pályázat benyújtására van mód. Ugyanazzal a prog-
rammal csak egy kategóriában lehet pályázni.
Kérjük, a borítékra írják rá a kategóriát!

A pályázati úton elnyerhetõ összeg maximális összege: 150 000 Ft.

A közmûvelõdési intézmények külön elbírálás alá tartoznak.

A pályázat elbírálásánál elsõbbséget élveznek:
– a már mûködõ alkotók, kulturális közösségek;
– a városlakók körében nagyobb érdeklõdésre számot tartó mû-

vészeti, közmûvelõdési igényeiket nagyobb mértékben kiszolgá-
ló kulturális rendezvények, programok.

A pályázathoz pályázati ûrlapot szükséges kitölteni.

Pályázati határidõ: 2007. április 20.

Elbírálás: 2007. május 31.

A pályázatokat a Közmûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizott-
ság bírálja el. A döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. A
bizottság a pályázatot hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és
kiegészítõ információk alapján tudja értékelni.

(Támogatást az nyerhet, aki az önkormányzattól a bármikor kapott
közmûvelõdési támogatással elszámolt.)

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Osztály
Közmûvelõdési Csoportja,
Hudák Regina
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Pályázati ûrlapok is itt igényelhetõk, illetve letölthetõk a www.be-
kescsaba.hu weboldalról.
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PÁ LYÁZAT I F E LH Í VÁS
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

pályázatot hirdet
a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet fõigazgató (egyszemélyi felelõs igazgató) függetlenített munkakör betöltésére.

A fõigazgató ellátja a kórház-rendelõintézet fekvõbeteg gyógyintéz-
mény és járóbeteg-ellátás egyszemélyi felelõs vezetõi teendõit, alá-
rendelt igazgatói (orvos igazgató, gazdasági igazgató, ápolási igaz-
gató) szakmai segítségével. A fõigazgató további fõ feladata a kór-
ház – önkormányzati közgyûlés által elfogadott – középtávú stra-
tégiai programjának menedzselése, a struktúra átalakításban való
tulajdonosi döntés végrehajtása.

Pályázati feltételek:
• (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû végzettség;
• büntetlen elõélet;
• magyar állampolgárság;
• legalább ötéves vezetõi gyakorlat;
• egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesí-
tés (illetve a megbízástól számított 5 éven belül a képesítés meg-
szerzésének vállalása);

• az öt évi határozott idõtartamú magasabb vezetõi megbízás kizá-
rólag fõállásban látható el, további munkaviszony, egyéb munka-
végzésre irányuló jogviszony nem létesíthetõ.

Elõnyként értékelendõ:
• legalább három év egészségügy területén szerzett vezetõi

gyakorlat,
• orvosi szakképesítés.

A pályázathoz csatolandó:
• a szükséges végzettséget, szakképesítést igazoló okmány(ok)

másolata;

• orvos jelentkezõ esetén OONY-ba vételrõl igazolás,
MOK tagsági igazolás;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• részletes szakmai önéletrajz;
• vezetõi koncepció, szakmai program.

Illetmény, egyéb információk:
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és vég-

rehajtási rendeletei szerinti alapilletmény + vezetõi pótlék (továb-
bá megegyezés szerint);

• magasabb vezetõi megbízás 5 évi határozott idõre szól;
• a magasabb vezetõi megbízás 2007. június 1-jétõl adható.

A pályázatokat véleményezõ bizottság a kiírt feltételeknek megfele-
lõ pályázókat személyesen hallgatja meg.

A pályázat elbírálásáról a Közgyûlés a véleményezõ bizottság dön-
tését követõ ülésén dönt.

Pályázat beérkezésének határideje:
az Egészségügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított
30. nap.

A pályázat az következõ címre nyújtandó be:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vantara Gyula polgármester
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A borítékra kérjük ráírni: Fõigazgatói pályázat

A pályázattal kapcsolatban dr. Kovács Zoltán egészségügyi osztály-
vezetõ ad felvilágosítást a 66/523-835-ös telefonszámon.



Békéscsabai ifjú rejtvényfejtõk

Rengeteg versenyzõ részvételével, nagyon jó hangulatban zajlott az
idei Városi Keresztrejtvényfejtõ Verseny Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Osz-
tálya és a 2. sz. Általános Iskola közös szervezésében.

A megmérettetésre Köles István alpolgármester megnyitó beszé-
dét követõen a 2. sz. Általános Iskolában került sor 12 általános is-
kola 187 tanulójának részvételével március 12-én, hétfõn. A program
kistérségi rendezvénnyé bõvült, mivel Telekgerendásról is érkeztek
gyermekek a versenyre.

A jelentkezõk népes száma bizonyítja, hogy a tanulók megked-
velték a szabadidõ eltöltésének ezt a formáját. A rejtvényfejtés fej-
leszti a gondolkodási képességet, a szókincset, a helyesírási képes-
séget, edzi és erõsíti az értelmet, szinten tartja és fejleszti az általá-
nos mûveltséget.

A díjazottak jutalomkönyveket és oklevelet vehettek át.
A rejtvényeket Schmidt János, a Füles munkatársa, Magyaror-

szág legtermékenyebb rejtvénykészítõje biztosította a szervezõk szá-
mára. A beltartalom mellett a rejtvényeinek legnagyobb érdeme,
hogy ékezethelyesek.

Eredmények: 4. osztály: 1. Lipták Brigitta (Szabó Pál Téri Általá-
nos Iskola), 2. Krizsán Attila (Savio Szent Domonkos Katolikus Álta-
lános Iskola), 3. Halász Száva (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola és Diákotthon); 5. osztály: 1. Andó Dávid (Szabó Pál
Téri Általános Iskola), 2. Seben Nikolett (Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény), 3. Dénes Martin (Savio Szent Domon-
kos Katolikus Általános Iskola); 6. osztály: 1. Ujszigeti Martina (2.
sz. Általános Iskola), 2. Pacsika Viktória (Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon), 3. Nyíri Renáta (Erzsébethe-
lyi Általános Iskola); 7. osztály: 1. Nagy Bianka (2. sz. Általános Is-
kola), 2. Zahorán Lilla (2. sz. Általános Iskola), 3. Lipták Lilla (2. sz.
Általános Iskola); 8. osztály: 1. Takács Donát (Szabó Pál
Téri Általános Iskola), 2. Bogár Nikolett (Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon), 3. Kurilla
Boglárka (Erzsébethelyi Általános Iskola).

Lapunk korábbi számaiban olvashattak a József Attila településrészi
önkormányzat megalakulásáról, amelynek testülete december 6-án
tartotta alakuló ülését. Ezután januárban ülésezett a hattagú grémi-
um, ahol idõ elõtt elfogadták a részönkormányzat szervezeti és mû-
ködési szabályzatát, amire egyébként hatvan nap állt rendelkezé-
sükre, emellett meghatározták a fõbb célkitûzéseket. A munka ezt
követõen a településrészen mûködõ civil- és más szervezetek, illet-
ve önkormányzati intézmények vezetõinek meghallgatásával folyta-
tódott. Ezzel az új részönkormányzat számára a pontosabb célmeg-
határozás és a hatékonyabb mûködés válik lehetõvé, a városrész in-
tézményeinek és a lakosságnak pedig helyben nyílik lehetõség prob-
lémáik vagy javaslataik felvetésére. A testület február 28-án és már-
cius 21-én is ülésezett, ahol intézményvezetõk beszámolóit hallgat-
ták meg. A részletekrõl a részönkormányzat vezetõjét, dr. Ferenczi
Attilát kérdeztük.

„Február 28-án a Szabó Pál téri Általános Iskola igazgatója, Szlo-
vák Jánosné, valamint Klampeczki Béla a József Attila Általános Is-
kola igazgatója tartott tájékoztatót az intézmények mûködésérõl. A
március 21-ei ülésen a Napsugár Integrált Óvoda és a Lencsési-la-
kótelepi Óvoda vezetõi vettek részt, ez utóbbi intézmény helyettes
vezetõje egyébként a testület egyik tagja, Vida Szûcs Eszter. Meg-
hívtuk Bánfi Ádámot, a városüzemeltetési iroda vezetõjét is.”

Dr. Ferenczi Attila kiemelte, hogy fontos cél egy közös gondol-
kodási folyamat elindítása, amelyet szeretnének mindenki számára
természetessé tenni egy szintén közös cselekvési program megva-
lósításának érdekében. Arra a kérdésre, hogy a részönkormányzat
kezdeményezései milyen visszajelzéseket eredményeznek intézmé-
nyi, vagy lakossági szinten, a következõket válaszolta:

„Annak ellenére, hogy a lakosság tájékozottsága a településré-
szi önkormányzat mûködésével kapcsolatban még korántsem teljes,
pozitív visszajelzéseket kapunk. Tudni kell, hogy a részönkormány-
zat nem lakossági kezdeményezésre jött létre. Létrehozása a város
egy korábbi pályázatának feltételeként szerepelt, amit aztán sikere-
sen megnyertünk. Nem alulról induló kezdeményezésrõl van tehát
szó, ezért nagyon fontos a lakossági igények felmérése, a partner-
kapcsolat kialakítása a területünkön (3. és 4. számú választókörzet)
mûködõ intézményekkel, civil szervezetekkel. Amit pedig az egyik
legfontosabb feladatunknak tartok, hogy végre sikerüljön az embe-
reket és a város önkormányzatát közelebb hozni egymáshoz, hiszen
mi közvetlenül tudjuk tájékoztatni a lakosságot az aktualitásokról,
de ugyanakkor be is gyûjtjük a véleményüket és javaslataikat, amit
továbbíthatunk az anyaönkormányzat felé.”

A József Attila településrészi önkormányzat a jövõben javaslato-
kat tesz majd a város költségvetésével kapcsolatban, de akár év-
közben is segíti az anyaönkormányzat mûködését a lakossági igé-
nyek rangsorolásánál.
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József Attila VIII. Országos vers-,
énekelt vers és- prózamondó verseny

Közös gondolkodás és cselekvés
BEINDULT A MUNKA A LENCSÉSI RÉSZÖNKORMÁNYZATNÁL

„Zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved” – énekelte a Tûzmenedék
együttes Áprily Lajos: Március címû versében a József Attila orszá-
gos verseny Békés megyei elõdöntõjén.

A március 10-én a Munkácsy Emlékházban megrendezett ese-
mény résztvevõi gyönyörû környezetben hódolhattak a versmondás-
nak, színvonalas elõadásokat hallhattak a 14 évesektõl a 77 éves
korosztályig.

A Fehér Éva elõadómûvész, beszédtechnikus, Gali László rende-
zõ és Dr. Pap István, a Békés Megyei Mûvelõdési Központ nyugal-
mazott igazgatója összeállítású zsûri két produkciót juttatott tovább
az április 5–6–7-én megrendezésre kerülõ országos döntõre, mely-
nek Tatabányán a Közmûvelõdés Háza ad otthont.

A két fordulóból álló verseny elsõ körében mindenki szabadon
választhatott a három hozott versébõl, a meghallgatás után hat sza-
valót újabb megmérettetésre hívtak vissza, közülük került ki a két

továbbjutó. A harmadik helyen holtversenyben végzett két fiatal pe-
dig felkerült az országos várólistára.

A verseny díjazottjai:
1. Grosz Nikolett (vers) – Mezõberény
2. Tûzmenedék együttes (énekelt vers) – Gyomaendrõd
3. Berényi Ildikó (vers) – Bucsa
3. Pásztor Tibor (vers) – Sarkad
különdíj: Hajtman Ildikó és Szák Kocsis Péter (énekelt vers)

– Békéscsaba
különdíj: Komlósi Szilvia (énekelt vers) – Gyula
különdíj: Rácz Zsuzsanna (vers) – Békés
különdíj: Szekerczés Tímea (vers) – Újkígyós
különdíj: Szûcs László (vers) – Gyomaendrõd

ZS. PILLÁR ANDREA

Hajtman Ildikó és Szák Kocsis Péter



Immár 29. alkalommal rendezte meg a Városi Gyermekrajz Ki-
állítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Osztálya, valamint a Munká-
csy Mihály Múzeum.

A kiállításnak idén a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
adott otthont a Munkácsy Múzeumban folyó átalakítások miatt.
A pályázat idén is sikeres volt, hiszen 13 iskolából közel 650 pá-
lyamunka érkezett. A kiállítás megnyitóján Zátonyiné Fazekas
Erzsébet, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium igazgató-
nõje és dr. Szatmári Imre, a múzeum igazgatója köszöntötte az
egybegyûlt gyermekeket és tanáraikat. A tárlatot Köles István
alpolgármester nyitotta meg, aki gratulált a díjazottaknak és át-
adta számukra az elismeréseket. A háromtagú zsûri (Dr. Pataj Pál,
nyugalmazott iskolaigazgató, Koszecz Sándor, tanár és Boldog
Gusztáv, fotográfus, természetvédõ) 38 díjazott és 200 kiállítás-
ra kerülõ rajzot választott ki. A zsûri saját tiszteletdíját is felaján-
lotta a gyermekek javára, ennek eredményeként kaphatott díjat
50 diák. A kiállítás helyszíne a Belvárosi Általános Iskola és Gim-
názium galériája volt március 7–23. között.
Dijazott rajzok:
� Evangélikus Gimnázium – Csoportos díj: Takács Orsolya,

Tóth Krisztina, Schlitt Andrea, Kovács Orsolya, Fabulya Kitti,
Galbicsek Nóra, Vicskó Luca, Lázár Tímea, Lukovicz-
ki Réka, Galbicsek Rita, Krizsán Nikolett, Horváth Kit-
ti. Csoportos díj: Nagy Viktória, Vaszkán Dóra, Szujó

A 20. század többször megtörte
a magyar társadalmi élet folyto-
nosságát (1920, 1945, 1949, 1956,
1990). Az egymást követõ hatal-
mi fordulatok minden esetben el-
söpörték a múltat a felszínrõl –
általában egyoldalú ítélettel bé-
lyegezték meg, megpróbálták le-
hetetlenné tenni a szembenézést,
a reális értékelést. Hogy mindez
sohasem járhatott teljes sikerrel, erre jó példa a szocializmus
idején az emlékezetbõl is kitörölni igyekezett Horthy-korszak –
számos eleme felbukkant 1990 után. Jó példa rá az 1956-os for-
radalom és szabadságharc is, amelynek történéseit páratlan erõ-
feszítésekkel igyekeztek az ellenforradalom kategóriájába beil-
leszteni. A magyar társadalom egyik legfájóbb emléke a közvet-
len politikai tartalommal bíró 1956. Egy tisztességes értelmisé-
ginek nem elbújnia kell a felelõsségvállalás elõl, hanem legjobb
tudása és hite szerint kell szolgálnia az igazságkeresést.

Dr. Dányi László hatalmas munkával elkészült és sok tekin-
tetben úttörõ jelentõségû, A Kazinczy utcai fiúk. Forradalom és
megtorlás Békés megyében 1956 címû könyve átfogja a 20. szá-
zad Békés (vár)megyei történéseit, egyik legnagyobb erénye a
történések emberi oldalának bemutatása, a sokfajta életút meg-
ismertetése. A kötet leggazdagabb fejezete a szocializmus rend-
szerének kialakításáról és 1956-ról, illetve az azt követõ idõszak-
ról szól. A Kazinczy utcai fiúk minden eddigi feldolgozásnál dif-
ferenciáltabb képet mutat a szembenálló erõkrõl. Legnagyobb
érdeme, hogy emberi közelségbe hozza az eseményeket, meg-
ismerhetjük a bennük részt vett személyeket; különös értéke,
hogy olyan történelmi problémák sokaságát veti fel, amelyek ez
idáig szóba sem kerül(het)tek.

DR. KÖTELES LAJOS
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Rajztehetségek kiállítása a Belvárban

Március Jankay hónapja. 1899-
ben március 24-én látta meg a
napvilágot és 1994-ben március
20-án köszönt el végleg. Ezért
erre a hónapra egy stílusában
és témájában is jellegzetes Jan-
kay munkát választottunk. Ennél
a munkánál most eltekintenék a
mûelemzéstõl és a mû valószí-
nûleges keletkezésének ecse-
telésétõl, hogy „beszélhessen”
most az alkotó maga. A hagya-
ték leltározása során ráakadtunk
festõnk feljegyzett mûvészeti hit-
vallására, ezúttal ezt szeretném a
kép mellé útravalóul bocsátani.

„Minden izmust az énem nyi-
tott kapuja fogadta be – soha
nem zárkóztam el semmi elõl
sem, ami nagy szabadságérzetet adott. Az egyéniségem szûrõ-
jét alkalmaztam és lettem az, ami vagyok.

Minden mûvész lelki palántáját annak megfelelõ lelki talajba
igyekezett beültetni.

Mindenki származik valahonnan.
A munkáimban megjelenõ változásokat az elégedetlenség

hozza létre, ami mozgatórugója elõre haladásomnak.
Hiszek egy magasabb rendû felsõbbségben.”
Jankay Tibor, ezeket a sorokat élete vége felé vetette papír-

ra, körülbelül a festménnyel egy idõben, így azt a mûvészi- és
életutat mindkettõ mögött tudhatjuk, amit addigra már bejárt,
megtapasztalt és megtanult.

VÁN HAJNALKA
mûvészettörténész

A HÓNAP MÛTÁRGYA

JANKAY TIBOR:

Szerelmespár madarakkal

KÖNYVAJÁNLÓ

a Kazinczy
utcai fiúk

Jankay Tibor:
Szerelmespár madarakkal.
1980-as évek, 127 x 97 cm,

olaj, vászon, fa

Nóra, Tóth Erika. Egyéni díjazottak: Sprõber Sára, Fabriczy Tek-
la, Tóth Emese, Szabó Kinga.

� 10. sz. Általános Iskola – Illyés Nikolett, Szabó Korinna, Plás-
tyik Viktória, Váradi Endre, Kondacs Judit.

� 10. sz. Általános Iskola, PRO ARTE – Nagy Nikolett, Király
Mónika, Liu Yang, Szûcs Barbara, Gyõri Dávid.

� Szent László Utcai Általános Iskola – Fodor Zsombor.
� Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diák-

otthon – Tóth Eszter, Bíró Máté Milán, Bánszki Dániel, Sza-
kács Tünde, Gyõri Tibor, Gyucha Gergõ.

� Gerlai ÁMK, Általános Iskola – Kalmár Anett, Nagy Anita,
Gábor Ramóna, Bagi Márk.

� Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola – Sze-
bellédi Anna, Vozár Katalin.

� 2. sz. Általános Iskola – Diósi Diána, Szikora Attila, Fábián
Viktória, Seres László.

� Erzsébethelyi Általános Iskola – Friderikusz István, Kiss Éva.
� Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium – Szabó Liliána.

HUDÁK REGINA

Fotópályázati kiállítás
Csak tiszta forrásból... címmel ötödik alkalommal hirdették meg
a Kárpát-medencében élõ és alkotó magyar fotósok számára
azt a fotópályázatot, melynek zsûrizett alkotásaiból nyílik kiállítás
március 15-én a Lencsési Közösségi Házban (Féja Géza tér 1.).
Az április 18-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig megtekinthetõ
tárlatot dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselõ, a Lencsési La-
kótelepi Részönkormányzat vezetõje nyitotta meg március 15-én.
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Április 2., 15 óra: DÖK-tréning. 18.30 óra: Gazdálkodj okosan – In-
ternetes kereskedelmi és üzleti találkozó. � Április 3–4., 8.30–12.30
óráig: Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum � Április 6., 21 óra: Party-
zóna a Casinóban Dj Hlásznyikkal. � Április 7., 9 óra: Ne hagyjuk
lenni, mint a befõtt címû dél-alföldi diákprojekt képzése. 22 óra:
Pofavizti, a Csaba Rádió partyja a Casinóban � Április 11.,  8–16
óráig: Gazdálkodj okosan! – Kedvezményes cipõvásár. 16 óra: A
Költészet Napján a Csabai Színistúdió versmondó ver-
senye Gyóni Géza verseibõl a Munkácsy Emlékházban
� Április 12., 20 óra: mostTIZENéltek – középiskolai
amatõr zenekarok bemutatkozása a Casinóban.

HIRDETÉS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni
a következõ ingatlanát

Békéscsaba, Sziklai Sámuel utca, Szarvasi út
keresztezõdése mellett található telkeit.

Helyrajzi számok: 6295/4., 6302., 6303.
Területek: 5074 m², 325 m² és 753 m².

Beépíthetõség: A Szabályozási Terv által engedélyezett létesítmé-
nyek valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételeirõl a Polgár-
mesteri Hivatal Városépítészeti Osztályán tájékozódni kell.

Parkolóépítés: A vonatkozó elõírások szerinti parkolószám megépí-
tése kötelezõ, melyet telken belül kell megoldani.

Közmûvesítettség: Az ingatlanok közelében a teljes közmûhálózat
megtalálható, a rácsatlakozás lehetõségeirõl a közmû-üzemeltetõk-
kel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbõvítés, illetve közmûvek-
re való rácsatlakozás költségei a vevõt terhelik. A közmûfejlesztési
hozzájárulásokat is a vevõnek kell megfizetni.

Egyéb feltételek: A három terület csak együttesen vásárolható meg.
A vevõ köteles az ingatlanokon megtalálható közmûveket a saját
költségén közterületre, vagy a belsõ úthálózatra áthelyezni. A vevõ
köteles a magántulajdonú 6313., és 6314. hrsz.-ú ingatlanok meg-
közelítési és közmûvesítési lehetõségét a saját tulajdonában lévõ te-
rületen keresztül térítésmentesen biztosítani. Amennyiben az átépí-
tés érdekében szolgalmi jog alapítására is szükség lesz, úgy a ve-
võ köteles ezt térítésmentesen a szolgáltatók részére biztosítani. A
vevõ köteles a Szarvasi út kiszélesítéséhez szükséges 1101 m² te-
rületet az Önkormányzat részére a saját tulajdonú területébõl, kikiál-
tási áron tulajdonba adni.

A telkek kikiáltási ára: bruttó 6000 Ft/m².

A terület építési engedély alapján a szabályozási terv felhasználá-
sával építhetõ be. Aki az árverésen részt kíván venni, annak az ár-
verés megkezdéséig 3 100 000 Ft-ot azaz hárommillió-százezer fo-
rintot letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába. A befizetett összeg annál, aki az árve-
résen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az
árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A ki-
kiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet. Az adásvételi szerzõdést az
árverést követõ 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vé-
telárát az adásvételi szerzõdés aláírásától számított 8 napon belül
kell kifizetni. 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. A vételár késedel-
mes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerzõdéstõl egyolda-
lúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegbõl.

Az árverés idõpontja: 2007. április 5., 11 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalóterme.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonke-
zelési csoportja szolgál. Telefonszám: 66/452-252/1222.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
Közmûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága

pályázatot hirdet
IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Pályázók köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén mûködõ
általános, középiskolai és diákotthoni diákönkormányzatok, gyer-
mek- és ifjúsági szervezetek, ezért a korosztályért tevékenykedõ ön-
szervezõdõ közösségek, civil szervezetek, intézmények

Pályázati témakörök:
A kategória: Békéscsabán mûködõ diákönkormányzatok részére.
Tanítási órán kívül esõ szabadidõs tevékenységekre (diákrendezvé-
nyek, közösségfejlesztõ programok, programsorozatok, képzések
megvalósítása), iskolaújság, rádió mûködésére.
B kategória: Békéscsabai székhelyû, gyermek- és ifjúsági korosz-
tályért tevékenykedõ civil szervezetek, önszervezõdõ közösségek,
intézmények részére. A korosztály önmegvalósítását biztosító, a kö-
zösséghez tartozás élményét erõsítõ – iskolán kívüli – gyermek és
ifjúsági szabadidõs (elsõsorban kulturális, mentálhigiénés, preven-
ciós) programok, rendezvénysorozatok megvalósítása
C kategória: Ifjúsági célú civil szervezet (egyesület, alapítvány) lét-
rehozására. A pályázati idõszakban ifjúsági szolgáltatást végzõ, mû-
ködési területét kiemelten e korosztályra összpontosító civil szerve-
zet létrehozására, alapítási, mûködési költségeire, a létrejött szerve-
zet tevékenységének elkezdésére. Feltétel: a megalakuló szervezet
tagságának 80%-a 35 év alatti személy legyen.

A pályázathoz pályázati ûrlapot kell kitölteni.

Pályázati ûrlap a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmûvelõdési és
Sport Osztályánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) igényelhetõ, il-
letve a www.bekescsaba.hu honlapon letölthetõ.

Pályázati keretösszeg: 1 800 000 Ft

A pályázat megvalósulásának határideje:
2007. április 1. – 2008. március 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 20.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. május 31.

A bizottság csak a hiánytalanul kitöltött és a kiegészítõ információ-
kat tartalmazó pályázatokat tudja értékelni. Nem támogatható azon
pályázók kérelme, amelyek az elõzõ évben kapott összeggel nem
számoltak el!

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelõdési és Sport
Osztály (Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás Varga Tamás ifjúsági refe-
renstõl kérhetõ. (Telefon: 66/452-252/2482 mellék, e-mail: vargat@
bekescsaba.hu)
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Sikeres csabai hegedûoktatás

Nagyszerûen szerepeltek a Békés Megyei Zeneiskolák Hegedûver-
senyén a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, Zeneiskola diákjai. A március 9-ei esemé-
nyen az intézmény növendékei az alábbi elismeréseket szerezték:

Az elõkészítõ korcsoportban különdíjat kapott Gulyás Luca és
Tokár Laura. Az 1. korcsoport elsõ helyezettje Major Gyula lett. A 3.
korcsoport versenyének gyõztese lett Czinege Lilla, a harmadik he-
lyet pedig Bátkai Mirjam szerezte meg. Ugyancsak elsõ lett korcso-
portjában, a 4. korcsoportban Sztojka Zoltán. Az 5. korcsoport fõ-
díját Kõvári Emese kapta, míg az elsõ helyezésért járó elismerést
Kovács Csilla vehette át. A Továbbképzõ Korcsoport mezõnyében
Szabó Sára lett az elsõ helyezett, különdíjban részesült Borsi Anna.

Kiemelt Felkészítõ Tanári Különdíjban részesült Hrabovszkiné
Nagy Kornélia és Dr. Paral Attiláné. Tóth István Felkészítõ Tanári Kü-
löndíjat kapott.

A Békés Megyei Zeneiskolák Hegedûversenyén részt vevõ diá-
kok felkészítõ tanárai Kovácsné Kerekes Dalma, Hrabovszkiné Nagy
Kornélia, Dr. Paral Attiláné, Újházy Lászlóné és Tóth István voltak.

A diákokat zongorán Farkas András és Csontos József Attila kí-
sérte.



H I RDE TMÉNY

AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRÕL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az
érintett szülõket, hogy a 2007/2008-as nevelési évben az óvodai
ellátást igénylõ gyermekek nyilvántartásba vétele az Ifjúsági Ház
és Általános Társaskör nagytermében (Békéscsaba, Derkovits
sor 2.) (Mezõmegyeren és Gerlán az óvodában) történik

A jelentkezés ideje:
2006. május 2. (szerda) 8.00–18.00 óra
2006. május 3. (csütörtök) 8.00–18.00 óra
2006. május 4. (péntek) 8.00–18.00 óra

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint békéscsabai
lakhelyû kisgyermek, aki 3. életévét 2007. december 31. napjáig be-
tölti. A közoktatásról szóló törvény értelmében köteles óvodába
beíratni gyermekét a szülõ abban az évben, amelyben az 5.
életévét betölti. Amennyiben a szülõ a fenti idõpontban nem él az
óvodába jelentkezés lehetõségével, úgy választási lehetõsége a
szabad férõhellyel rendelkezõ óvodákra korlátozódik.

A jelentkezés elõtti idõszakban az óvodák szeretettel várják a szü-
lõket és gyermekeket, hogy megismerkedhessenek az óvodapeda-
gógusokkal, az óvodában folyó nevelõmunkával, az épülettel. Az
óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szó-
ló ismertetõ a város honlapján, www.bekescsaba.hu címen, vala-
mint az óvodákban megtalálható.

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
valamint a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, lakcímiga-
zoló igazolványa szükséges.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, össze-
gyûjtése történik. Az összesített létszám ismeretében a fenntartó
határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról. Ezt kö-
vetõen, a férõhelyek ismeretében az óvoda vezetõje dönt a jelent-
kezés elfogadásáról vagy elutasításáról (más óvodába való irányí-
tásáról), melyrõl 7 napon belül értesíti a szülõket.

PiaNo klub
Megváltozott az Egyensúly Szabadidõ klub által fenntartott PiaNo klub
helyszíne. A régi és új klubtagokat a Szarvasi út 32. sz. alatt várják. Ér-
deklõdni a 06-20/565-9677 számon lehet. A PiaNo Klub vendégei már-

cius 30-án 17 órától megtudhatják, hogyan segítenek régi
idõk bölcs mondatai napjainkban. Április 13-án, ugyancsak
17 órai kezdettel Zsíroskenyér Partit rendeznek, melyen vicc-
börzét is rendeznek, a legjobb viccet pedig díjazzák.16

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

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

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

Telefon: 06-20/944-7000, 06-20/944-8000 (N
y.

sz
.: 

04
-0

05
6-

06
.)

FESTÉKKERESKEDÉS
5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 2. • Telefon/fax: 66/635-775

EGÉSZ ÉVEN ÁT 10 000 Ft felett 5%,
20 000 Ft felett 10% ENGEDMÉNY!

KICSI A BOLT, DE ERÕS!
Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–12 és 13–17, szombaton 8–12 óráig.

BE I R AT KOZÁS
TISZTELT SZÜLÕK! KEDVES GYEREKEK!
Értesítjük Önöket, hogy a katolikus iskolában a be-
iratkozás 2007. április 26-án és 27-én lesz, 8 és 18
óra között.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy intézményünk nem körzeti, ezért a
város bármely részébõl, sõt vidékrõl is lehet jelentkezni. Örömmel fo-
gadunk és várunk mindenkit családias, szeretet- és tudásközpontú,
szép, új iskolánkba!

Címünk: Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
Tel.: 66/323-524 • Fax: 66/444-065

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



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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ÚJ, HATÉKONY LEHETÕSÉG AZ EGÉSZSÉG MEGÕRZÉSÉRE
ÉS A FIZIKAI ÁLLAPOT JAVÍTÁSA TERÜLETÉN

a Piroska kozmetikában!
Bolygónk történetében manapság az eddigi legnagyobb mennyi-
ségû mérgezõ anyagot bocsátjuk ki, éppen ezért a rendszeres mé-
regtelenítés feltétlenül szükséges az egészség megõrzése és a be-
tegségek elkerülése érdekében. A vér minden szervünkhöz elszál-
lítja a mérget, ami károsítja a kiválasztó szerveket. Ha valamelyik
szerv nem mûködik jól, a mérgezõ anyagok bent rekednek, meg-
gyengítik a szervezetet, elveszítjük energiánkat, vitalitásunkat. Fel-
dúsulnak, lerakódnak szöveteinkben, szerveinkben a méreg- és sa-
lakanyagok, túlterhelve ezzel kiválasztó szerveinket és az immun-
rendszert. Ez az állapot számos panasz és betegség forrása, ezért
még az egészséges embereknek is jót tesz a szervezet rendszeres
negatív ionos méregtelenítése. A kezelések elsõ, érezhetõ eredmé-
nyeként a kezelt személynek javul a közérzete, könnyedebbnek és
felszabadultabbnak érzi magát. Bizonyított tény, hogy a testünkben
felhalmozódott salak- és méreganyagok fájdalmakat okoznak, gyen-
gítik az immunrendszert, növelik a betegségek kialakulásának koc-
kázatát. Lehetetlen elkerülni azokat a mérgezõ anyagokat, amelye-
ket az élelmiszerekkel, vízzel, belégzéssel a testünkbe juttatunk.
Ezek szinte felsorolhatatlan mennyiségben gátolják szervezetünk
normális mûködését. Ilyenek például az élelmiszeradalék-anyagok:
ízfokozók, színezékek, tartósítószerek stb., vegyszerek, illatanya-
gok, kipufogógázok, nehézfémek stb. Tovább rontja a helyzetet a
túl zsíros és fûszeres táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a
stressz. Nem véletlen tehát, hogy az emberek nagy része álmatlan-
ságra, fáradtságra, feledékenységre, fájdalmakra panaszkodik, illet-
ve olyan diagnosztizált betegségektõl szenved, mint a magas vér-
nyomás, a cukorbetegség, a reuma, a köszvény, az asztma stb. A
SPA DSY tisztító- és méregtelenítõ rendszer egyedülálló lehetõség
arra, hogy szervezetünket rendszeresen méregtelenítsük és a fel-
halmozódott salakanyagoktól megtisztítsuk.

PIROSKA ARC- ÉS TESTKOZMETIKA
Békéscsaba, Berthóty udvar 5.

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

Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektõl a sátras rendezvényekig.

Lakodalmak, konferenciák, baráti találkozók,
állófogadások, kerti partik, grill-étkezések,
borkóstolók, MÁTYÁS KORABELI LAKOMÁK,
szendvicsek, hidegtálak, dísztálak.

További információk:
PROHÁSZKA BÉLA, telefon: 06-20/828-0654
ANDÓ TAMÁS, telefon: 06-30/943-9610

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 2007. 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

Pénzre van szüksége?
Valósítsa meg álmait
a Generali életbiztosításával kombinált
jelzáloghitellel!

Járjon jobban! – 15%-kal olcsóbb kezdõ törlesztõrészletekre szá-
míthat. • Teljes körû hitelközvetítési ügyintézést nyújtunk sikerdíj nél-
kül. • Hozamvisszatérítést garantálunk. • A befizetett tõketörlesztés
Önnek kamatozik. • Szja-visszaigénylési lehetõséggel élhet. Felejt-
se el a kényelmetlenségeket! – Nem kell sorban állnia. • Gyors,
elõzetes, tájékoztató elõminõsítést biztosítunk. • Információt adunk
az állami támogatások lehetõségeirõl. Válasszon szabadon! – Igé-
nyei szerint választhat a szabadfelhasználású, illetve az új és hasz-
nált lakásvásárlásra, -építésre, -felújításra nyújtott jelzáloghitelek
közül. Banki partnerünk: CIB Bank Zrt.

Katonáné Szentgyörgyi Zsuzsanna, tel.: 06-20/212-88-36. Hívjon!

Társaságunk BÉRBE ADJA 1000 m²-es IPARI INGATLANON
FEKVÕ TELKÉT irodának vagy bemutatóteremnek használha-
tó épülettel a Mazán L. u. 19. szám alatti ipari parkban. Teljes
közmûellátottság biztosítva, nagy autóbeállók, parkoló, lehetõ-
ség az üzemi tevékenységre. A terület a volt Városgazdálkodá-
si Vállalat telephelyén van. Irányár: 120 000 forint/hó.

Érdeklõdni dr. Dobó Katalinnál lehet a 06-70/299-2993-as
telefonszámon.

K
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Étkezzen magyaros
egytálételeket a Piacon,
a vásárcsarnokban

a Party Gyorsétkezõben!

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

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



�
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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Sok szeretettel várunk
légkondicionált szórakozóhelyünkön,

színvonalas környezetben,
rendkívül kedvezõ italárakkal.

ÁPRILIS 5-én, CSÜTÖRTÖKÖN

Hevesi Imre
és a La Bomba

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

Telefon: 06-30/854-44-48

ELEFÁNT SÖRÖZÕ
Blues est

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!

A BÉKÉSCSABAI
KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI
ÉS CSALÁDSEGÍTÕ KÖZPONT
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.

Készenléti Szolgálata
a 06-20/801-8014

telefonszámon
bármikor hívható

a gyermekkel kapcsolatos
krízishelyzetben azonnali

segítség, tanácsadás
vagy tájékoztatás céljából.

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

• Víz-, gáz- és fûtésszerelés.

• Gázkészülékek javítása,
karbantartása.

• BERETTA márkaszerviz.

SZERELVÉNY-PLUSZ ÜZLET
Békéscsaba, Illésházi u. 18.

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

HÚSVÉTI AKCIÓ!
A SCHWINN CSEPEL

KERÉKPÁROKRA

5–10%
árengedményt adunk,

valamint
egyes alkatrészek kiárusítása

a Ciklon Kerékpárüzletben,
az Univerzál Áruház II. emeletén.
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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 mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó.
Telefon: 06-70/335-0915.

• Békéscsabán 3 éve épült sorhá-
zi lakás (80 m²) + garázs sürgõ-
sen eladó. Irányár: 21,5 M Ft. Te-
lefon: 06-20/9815-896.

• Gyula belvárosában 53 m² alap-
területû, összkonfortos házrész
eladó a fürdõhöz közel. Érdek-
lõdni: 06-30/474-4409, illetve mun-
kaidõben: 527-390.

• Békéscsabán téglablokkos lakás
eladó. Telefon: 06-30/661-3319.

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

• 60 m²-es belvárosi iroda (üzlet-
helyiségnek vagy bemutatóterem-
nek is kiválóan alkalmas) kiadó.
Telefon: 06-30/44-54-463.

• Fényesi építési telek eladó (900
E Ft). Telefon: 06-30/401-9785.

• Albérlet kiadó a Rábayn. Telefon:
06-20/975-4487.

• 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: 436-226, 06-30/481-8071.

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

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

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

• Nonstop duguláselhárítás ked-
vezõ áron, bontás nélkül, garan-
ciával Békéscsabán. Péter Jó-
zsef, 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. Tel.: 06-20/9212-521 és 06-20/
9446-986.

• Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card 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. Tele-
fon: 06-30/508-6713.

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

• 60 órás személyiségfejlesztõ, ön-
ismereti tréning indul pszicho-
dráma módszerrel. Jelentkezés
és információ: 06-70/773-5690.

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

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

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

• Saját tollából, pelyhébõl paplant
és párnát készítünk. Ugyanitt mû-
szálas töltött paplanok, párnák
kaphatók termelõi áron. Vállaljuk
még franciaágy-takarók gyártását
is. HO-VI Kkt., Békéscsaba, Gyön-
gyösi u. 112. Telefon: 630-891, 06-
20/970-8990. Nyitva hétfõtõl pén-
tekig 8–14 óráig, vagy telefonon
történt elõzetes egyeztetés után
hétvégén is.

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

• Automata mosógépek, háztartá-
si gépek helyszíni javítása. Elekt-
ron Bt. Békéscsaba, Bartók B. út
4. Tel.: 06-30/304-4622, 454-561.

• Elõtetõk, kapuk, kerítések, lép-
csõk, leválasztó elemek gyártá-
sa, helyszíni szerelése. Telefon:
06-30/9288-164.

• Szakdolgozat kötését soronkí-
vül vállalom. Tel.: 66/447-501,
06-70/217-0312.

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

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

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

• Matematikakorrepetálás, -felké-
szítés. Telefon: 06-70/22-86-377.

• Fizika-, matematika-, német- és
orosznyelv-korrepetálás. Telefon:
06-30/596-4682.

• Kémiakorrepetálás és felkészí-
tés. Telefon: 06-30/356-1733.

• Általános iskolásoknak korrepe-
tálás Jaminában. Tel.: 66/637-297.

• Gyertek matematika, fizika, ké-
mia  órára. Telefon: 323-347.

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

• Céltudatos, ambíciózus, gyakor-
lattal, kapcsolatokkal rendelke-
zõ üzletkötõt keresünk. Kiemel-
kedõ jövedelem. Gépjármû, vállal-
kozói forma szükséges. Idõpont-
egyeztetés: 06-30/8599-724.

• Eladó 3-2-1-es ülõgarnitúra, vilá-
gos színû, ágyazható, ágynemû-
tartós. Irányár: 55 000 Ft. Telefon:
06-20/770-72-78.

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

• Hitel! Lakásvásárlási hitel, szoc-
pol. felújítási hitel, szabad felhasz-
nálású hitelek, banki háttérrel. Te-
lefon: 06-30/363-0781.

• Békéscsabai nõi focicsa-
pat hölgyek jelentkezé-
sét várja 16 éves kor-
ig. Telefon: 06-30/
506-4202.

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 5 db

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



� Ünneprontók? A március 15-ei ünnepségeket rendezõ bizott-
sághoz az alábbi levél érkezett, melyet a Békésmegyei Közlöny
címû újság március 14-én leközölt: „Tudomásomra jutott, hogy
a szocialisták március 15-én pénteken délután felvonulnak a Kos-
suth térre és meg fogják zavarni az ünnepséget. Én is köztük
vagyok, de érzem, hogy aljas dologra vállalkoztam. Ezért mon-
dok el mindent.” (Az újság két nap múlva beszámolt a március
15-ei ünnepségrõl – zavargásról nem tett említést.)
� Új orvosok a csabai közkórházban. A békéscsabai közkór-
házi állásokra tíz pályázat érkezett: három az igazgatói posztra,
hét pedig a belgyógyászati állásra. Az igazgatói állásra pályázók:
dr. Wagner Dániel, dr. Remenár Elek, dr. Szamek Ignác. Amb-
rus Sándor alispán az igazgató-orvosi állásra dr. Remenár Eleket
nevezte ki. A belgyógyászati osztályorvosi állást dr. Wagner Dá-
niel nyerte el.
� Békésmegyei Iparosok Lapja címmel új lap indul Békéscsa-
bán. Szerkesztõi: dr. Linder Károly, Wagner József és Könyves
Tóth Kálmán. Az új lap elsõ száma március 30-án jelenik meg
változatos tartalommal. Vezetõ cikkét dr. Rell Lajos fõgimnáziumi
tanár írja, közleménye az induló lap irányáról szól.
� Csaba egészségügye. Március hónapban az egészségügyi
viszonyok nem voltak kedvezõk. Az elhaltak száma 15-tel volt
magasabb, míg a születéseké 41-gyel kevesebb, mint az elõzõ
hónapban. A legtöbb halálozás a légzõszervek bántalmaiban for-
dult elõ, 14 esetben. Ebben a hónapban szokatlanul sok volt az

aggkorban elhalt: 60-90 korig 31 eset. Született össze-
sen 109 gyermek; fiú 56, leány 51, közöttük halva szü-
letett négy. Házasult összesen 19 pár. 103-an haltak
meg összesen: fiúnemû 67, nõnemû 36.20

TÖRTÉNETEK A RÉGI IDÕKBÕL

A ravasz bíró
rövid történet régi idõkbõl való, amikor bírók álltak a fal-

vak, vagy kisközségek élén. Hogy a kisebb faluban élõ
bíró is mennyi leleményességgel, ravaszsággal rendelkezett –
ezt példázza az alábbi megtörtént eset.

A Csabához közeli kis faluban – annak idején – csõszválasz-
tás volt. A falu bírájának Darvas Gergely volt a jelöltje, a falusiak
pedig Szabó Jóskát szerették volna erre a díszes polcra emelni.
A választás napján már korán reggel összegyûltek a falusiak a
községháza elõtt. Mikor már mind együtt volt a Szabó-párt, a leg-
vénebb figyelmeztette õket:

– Aztán ne hagyjátok magatokat!
– Ne féljen, kend! – ordítozták a Szabó-pártiak.
Nem sokára megérkezett a falu esze: a bíró. Egyedül jött, ne-

hogy valaki azzal vádolhassa, hogy pártoskodik.
A községháza udvarán maga köré gyûjtötte a szavazókat és

megmagyarázta, hogy milyen fontos szerep vár az új csõszre.
Aztán pedig így szólt:

– Akik Darvas Gergelyt akarják csõsznek, nyújtsák fel a kezei-
ket!

Három ember nyújtotta a kezét. A falu esze nem jött zavarba,
hanem újabban rendelkezett:

– Akik Szabó Jóskát akarják, azok guggoljanak le!
Megint csak három ember maradt állva, a többiek mind le-

guggoltak.
A bíró elõvette a pipáját, megtömködte komótosan a finánc

nem látta szûzdohánnyal, azután rágyújtott. Közben az öreg vá-
lasztók elfáradtak, s egyenként felálltak guggoló helyzetükbõl.
A ravasz bíró ekkor kijelentette:

– Mivel senki sem guggol, Darvas Gergelyt egyhangúlag meg-
választott csõsznek jelentem ki.

A

MÁRCIUS

A Békésmegyei
KÖZLÖNY

híreibõlKRÓNIKA
CSABAI

SZERKESZTI: GÉCS BÉLA
100ÉVE
TÖRTÉNT

GÉCS B.

M E G H Í V Ó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
a Békéscsabai Városvédõ és Városszépítõ Egyesület

és a Jankay Galéria

meghívják Önt és ismerõseit

A régi és mai városképek a csabai fõutcáról
címû kiállítás megnyitójára

Megnyitóbeszédet mond: KÖLES ISTVÁN alpolgármester

A kiállítás ideje és helye:
2007. április 11., szerda 15 óra

Városháza, Mokos Terem

A kiállítás látogatható:
2007. április 30-ig, munkanapokon 10–16 óráig.

A kiállítás képanyagát válogatta és rendezte: Gécs Béla

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!

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

Megérkeztek Békéscsaba elsõ gólyái.
Egyiküket a Kölcsey utcában kapta lencsevégre fotósunk
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