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KÖZGYÛLÉSI MOZAIK

Beszámolók
közgyûlése

Rendõrkapitányi beszámoló, tájékoztatás a gázszol-
gáltató intézkedéseirõl az ügyfélszolgálati sorban
állás megszüntetésérõl és iskola összevonások a
képviselõ-testület legutóbbi, március 29-ei közgyû-
lésén.

Záporoztak a kérdések és az észrevételek a márciusi testületi
ülésen az Égáz-Dégáz Zrt. ügyfélfogadási osztályvezetõje felé.
A képviselõk az ügyfélszolgálati irodán tapasztalt hosszú sorban
állás, a hosszadalmas ügyintézés, a telefonos elérhetõség zava-
rainak okai felõl, illetve ezen problémák ellen tett intézkedések
felõl, valamint a fogyasztás számlázásának és mérésének gya-
korlata, a túlfizetés felõl érdeklõdtek.

Válaszában Bócsikné Huszár Olga, az Égáz-Dégáz Zrt. ügy-
félfogadási osztályvezetõje elmondta: számláik a gáztörvényben
meghatározott módon készülnek és készültek eddig is. Az APEH
nem vizsgálja azokat; cégük ellenõrzõ szerve a Magyar Energia-
ügyi Hivatal, amely az utóbbi hónapokban is mindent rendben
talált. Bócsikné Huszár Olga kiemelte, hogy cégük mindig csak
a leolvasott érték alapján számláz. A profil alapú számlázás (ami-
kor az elõzõ esztendõk fogyasztási adatai alapján becslik meg
az elfogyasztott gázmennyiséget) szintén törvényes.

Az idõre bejelentkezés, mint a felesleges sorban állás kivál-
tásának egyik módja, a szolgáltatónál is felmerült. Az ügyfélfo-
gadási osztályvezetõ elmondása szerint ennek bevezetésének
azért nincs realitása, mert a fogyasztók több ügyet visznek ma-

gukkal az ilyen alkalmakkor, így nem tudják elõre becsülni az
egy ügyfélre fordított idõt. Tájékoztatása szerint a szolgáltató a
plusz leolvasást nem tudja bevállalni, ha pedig a fogyasztó szer-
zõdése nem a bediktálós rendszerre vonatkozik, hiába is mond-
ja fel az adatait a gázszolgáltató üzenetrögzítõjére.

Bócsikné Huszár Olga külön reagált a gáz minõségét meg-
kérdõjelezõ képviselõi észrevételre. Mint elmondta, a gázt cégük
is vásárolja – arra nincs lehetõségük, hogy annak minõségén
változtassanak. A fûtõértéket egyébként folyamatosan ellenõrzik,
probléma eddig nem merült fel a mért adatokban.

A szakember szólt arról is, hogy a gáztörvény szerint a szol-
gáltatók kötelesek a költségeik minimalizálására. Ez pedig lehe-
tõséget ad nekik arra, hogy ne olvassanak le havonta. Kiemelte
azt is, hogy a fogyasztóknak lehetõségük van a diktálásra akkor
is, ha profil alapú a számlázási szerzõdésük. Végül szólt arról is,
hogy a számlázás módját, illetve mennyiségét megváltoztatják,
ha azt a fogyasztó kéri. Bócsikné Huszár Olga zárszóként kö-
zölte: csorvási születésû, magyar alkalmazott; ennek megfelelõ-
en nem tud különbséget tenni az itteni és a franciaországi szám-
lázási rendszer között.

A gázszolgáltató képviselõje mellett a városi rendõrkapitányt
is meghallgatta március 29-én az önkormányzat közgyûlése. Bé-
késcsaba közrendjének és közbiztonságának 2006-os helyze-
térõl Marik András rendõr ezredes, városi kapitány több év ta-
pasztalataira hivatkozva bevezetõjében azt mondta: a térségben
meghatározók a békéscsabai adatok, amelyek az országossal
összehasonlítva kedvezõnek mondhatók. Csökken az ismertté
vált bûncselekmények száma, a város, a megye a nem fertõzött
területek közé tartozik. Az összes bûncselekmény közül a leg-
gyakoribb a lopás, ám a rendõrkapitány elmondása szerint ezek
száma is csökken.

Végül Marik András kiemelte a közlekedést, mint munkájuk
egyik legmeghatározóbb elemét. Kiemelte a várost elkerülõ út
pozitív hatását, hozzátéve, hogy még mindig sok baleset törté-
nik az elkerülõ úton; elsõsorban a Dobozi és Békési úti keresz-
tezõdésben. A balesetek számát tekintve egyébként nincs ko-
moly változás az elmúlt évekhez képest. Marik András arról kü-
lön szólt, hogy Békés hagyományosan kerékpáros megye, eh-
hez képest kevés a kerékpárút és nincs egységes bicikliút-rend-
szer.

A rendõrség bûnmegelõzési programja kapcsán elmondta:
Békéscsabán visszaesés mutatkozik a kemény drogok haszná-
latában, inkább az úgynevezett diszkó-drogok hódítanak.

Békéscsaba rendõrkapitánya hangsúlyozta: továbbra is elsõd-
leges feladatuknak tartják a bûncselekmények számának csök-
kentését – ehhez azonban elengedhetetlennek tartja térfigyelõ
kamerák felszerelését.



Jótékonysági bált rendez a Békéscsaba Városi Állatvédõk Köz-
hasznú Egyesülete április 21-én a Fiume Hotelben. A most elõ-

ször megrendezésre kerülõ hagyományteremtõ bál fõvédnöke Van-
tara Gyula polgármester. A 6 ezer forintos báli belépõjegyek árából
az egyesület 2 ezer forintot a menhelyen élõ kutyák gyógykezelé-
sére fordít. Jegyek az Ifjúsági Házban kaphatók. A szervezõk vár-

ják tombolatárgyak felajánlását is – a tombola bevételét
is a menhelyi kutyák orvosi ellátására fordítják a csabai
állatvédõk. A felajánlott tombolatárgyakat a Sas patiká-
ba (Szent István tér 7.) várják a szervezõk.2

� FOGADÓNAP. Április 20-
án Köles István alpolgármester,
április 27-én Hanó Miklós alpol-
gármester tart fogadónapot a
Városházán 8 és 12 óra között.
Köles István fogadónapjára szí-
veskedjenek elõre bejelentkez-
ni, az 523-806 telefonszámon,
vagy személyesen a titkárságán.

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

� KIÁLLÍTÁS A JANKAY GA-
LÉRIÁBAN. Virág Éva békéscsa-
bai festõmûvész alkotásaiból nyí-
lik kiállítás április 13-án, pénteken
15 órakor a Jankay Gyûjtemény
és Kortárs Galériában, a Csaba
Center (Andrássy út 37–43.) har-
madik emeletén. A tárlat május
10-ig látogatható.

� VALLJALAK, TAGADJA-
LAK... Ember és Isten kapcso-
latát, annak változásait, a kere-
sés, elvesztés és megtalálás út-
ját járja be az az összeállítás,
melyet április 23-án 19 órakor az
Evangélikus Kistemplomban ren-
dez a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Békéscsabai Cso-
portja. A Valljalak, tagadjalak...
címû mûsorban részletek han-
goznak el többek között a Bib-
lia Teremtés könyvébõl, az Óma-
gyar Mária siralomból, József
Attila verseibõl és a Jelenések
könyvébõl. Az összeállításban
közremûködik Takaró Mihály iro-
dalomtörténész, Juhász Róza
(Madách Színház), Gados Béla
(Bárka Színház) és Oberfrank Pál
(Vígszínház).

� TOKODY-KONCERT. To-
kody Ilona ének- és Vigh Andrea
hárfamûvész koncertjére kerül
sor április 16-án 19 órakor a Jó-
kai Színház Vigadójában. A Fil-
harmónia Kht. ”B” kamarabérle-
ti hangversenyén többek között
Bellini, Donizetti, Glinka, Verdi és
Puccini mûvek csendülnek fel.
További információ kapható a
Filharmónia Kht. Békés Megyei
Irodájában (Andrássy út 24–28.,
Tel./fax: 66/442-120).

� FAÜLTETÉS. Április 22-én,
vasárnap 14 órakor facsemete
ültetõ akciót rendez az Élõvíz-
csatorna Gyulai úti, reptéri le-
szállópálya elõtti partszakaszán
a Föld napja alkalmából a Fi-
desz–Magyar Polgári Szövetség
békéscsabai zöld tagozata. Aki
részt kíván venni a faültetésben,
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az a 06-20/3902-292-es telefon-
számon jelentkezhet.

� VERSMONDÓ VERSENY.
Békéscsaba Önkormányzatának
Közmûvelõdési, Ifjúsági, Oktatá-
si és Sport Bizottsága, valamint
a József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény idén is megrendezi a
József Attila Versmondó Ver-
senyt. Az eseményre április 14-
én, szombaton 9 órai kezdettel
a József Attila Általános Iskolá-
ban (Pásztor u. 7.) kerül sor.

� PIANO KLUB. Megválto-
zott az Egyensúly Szabadidõ
klub által fenntartott PiaNo klub
helyszíne. A régi és új klubtago-
kat ezentúl a Szarvasi út 32. sz.
alatt várják. A klubfoglalkozások
felõl érdeklõdni a 06-20/565-
9677 számon lehet. A PiaNo
Klub április 13-án 17 órai kezdet-
tel Zsíroskenyér Partit rendez,
melyen viccbörzét is tartanak, a
legjobb viccet pedig díjazzák.
Április 27-én az érdeklõdõk Ac-
tivity-esten vehetnek részt.

� PAÁL ÉS MUNKÁCSY. Paál
László festményeibõl és Munká-
csy relikviáiból válogatott kiállí-
tás tekinthetõ meg a Munkácsy
Mihály Emlékházban (Gyulai út
5.) május 20-ig tekinthetõ meg,
hétfõtõl péntekig 9–16 óráig,
szombaton 10–16 óráig.

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Jár a pihenés

Ha valakinek nincs munkahelye, sokmindent képes feláldozni azért,
hogy találjon, akinek pedig van, sokmindent képes feláldozni

azért, hogy azt meg is tartsa. Ezek egyike a pihenéshez való jog, a
szabadság, amelynek a kiadására vonatkozó szabályokat március
utolsó hetében módosította a parlament. Többek közt errõl is szó
volt Békéscsabán azon a titkári értekezleten, amelyrõl Pataky Péter,
a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) elnöke
számolt be.

– A januári adatok szerint a bruttó keresetek 8 százalékkal nõttek
az elõzõ év hasonló idõszakához képest, a nettó keresetek pedig
mindössze 0,6-0,7 százalékkal; a járulékemelés rendkívül hátrányo-
san érintette a munkavállalókat. Az erre az évre esedékes kereset-
növekedés a bértárgyalások elhúzódása miatt sok helyen még várat
magára. Régóta szeretnénk elérni, hogy az államháztartás egyen-
súlyához szükséges terheket egyenletesebben osszák szét az ál-
lam, a vállalkozói szféra és a munkavállalók között, jelenleg a terhek
kétharmadát a munkavállalók fizetik. Egyetértünk a törekvésekkel,
amelyek arra irányulnak, hogy a vállalkozók se kerülhessék el a köz-
terhek megfizetését. A kormány egyelõre nem talált erre megfelelõ
módszert, próbálkozását (elvárt adó) az Alkotmánybíróság elutasí-
totta – fogalmazott Pataky Péter.

A törvény rendelkezik arról, hogy a bérek banki átutalásával járó
költségek nem terhelhetik a munkavállalót, ellentételezésként ed-
dig fix összeget térített a munkáltató. Mivel a különbözõ bankoknál
ez a költség más-más lehet, a jövõben a térítésrõl egyedi megálla-
podásokat kötnek. A cégek felszámolása esetén gyakran nincs for-
rás a munkavállalóval szembeni kötelezettségek kifizetésére, ilyen
esetekben a bérgarancia alaphoz lehet fordulni. Az alap eddig ma-
ximum a két évvel korábbi mezõgazdasági átlagkereset négyszere-
sét fizette ki, mostantól ennek ötszöröse lehet a plafon. Az MSZOSZ
nyolc évvel ezelõtt nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz azt a be-
adványt, amely alapján idén március végén a szabadság kiadásá-
val foglalkozó szabályokat megváltoztatták. A parlament a munka-
ügyi tárgyú törvények módosítása során elfogadta, hogy a szabad-
ság háromnegyedét a tárgyévben kell a munkáltatónak kiadnia. A
maradék egynegyedet (5–8 nap), amely felett a munkavállaló ren-
delkezik „különösen fontos gazdasági érdek miatt”, nagyon indo-
kolt esetben a következõ év március 31-ig adhatják ki. A szakszer-
vezet nem különösebben örül annak, hogy ez az idõpont további
három hónappal súlyos ok miatt meghosszabbítható, ha a kollek-
tív szerzõdésben errõl megállapodnak. Kedvezõ viszont a dolgozó-
ra nézve, hogy váratlan esemény bekövetkezésekor, családi okok
miatt évi három nap szabadságot kivehet úgyis, ha például csak
reggel szól be a munkahelyére, a szabadságot egyébként 15 nap-
pal korábban be kell jelenteni. A munkavállalói követelések általá-
ban három év alatt évülnek el, szintén új, hogy a feltorlódott sza-
badság nem évül el. Törvénytelenséget követ el viszont az a mun-
káltató, aki a szabadságot nem adja ki idõben, ha a munkaügyi el-
lenõrzés során ilyet találnak, komoly bírságra lehet számítani. Az
elõzõ évben ki nem adott napokat a munkáltató nem fizetheti ki, a
törvény szerint a pihenõidõt nem lehet szolgáltatással, pénzzel meg-
váltani. Pataky Péter úgy vélte, ez veszélyes is lenne, hiszen afelé
mennénk el, hogy pénzért lemondunk különbözõ jogainkról, jelen
esetben a pihenésrõl való jogról.

(M. E.)

Állatvédõk bálja



1. vk.: Szente Béla, 20/561-4968, Ifjúsági Ház elõtere, minden hó-
nap elsõ hétfõje 16–17 óráig • 2. vk.: dr. Kerekes Attila, 20/513-
1462, Fidesz-iroda, minden hónap harmadik keddjén 9–10 óráig •
3. vk.: Tímár Ella, 30/203-5960, Rocky Cukrászda, Lencsési út 26.,
minden hónap elsõ hétfõje 17–18 óráig • 4. vk.: dr. Ferenczi Atti-
la, 20/932-8868, Lencsési Közösségi Ház, minden hónap elsõ szer-
dája 16–17 óráig • 5. vk.: Köles István, 20/320-3886, Polgármeste-
ri Hivatal alpolgármesteri fogadónap, telefonon lehet érdeklõdni •
6. vk.: Vrbovszki Viktor, 70/314-7156, Polgármesteri Hivatal, a köz-
gyülés elötti napon 16–17 óráig • 7. vk.: Fodor Lajos, 20/361-9636,
Polgármesteri Hivatal 3. számú tárgyalóterem, minden hónap elsõ
csütörtökjén 15–17 óráig • 8. vk.: Kiss Tibor, 70/332-9111, Polgár-
mesteri Hivatal 3. számú tárgyalóterem, miden hónap elsõ csütörtök-
jén 15–17 óráig • 9. vk.: Fodor Jánosné, 20/461-3608, Fidesz-iro-
da, minden hónap második hétfõjén 9–11 óráig • 10. vk.: Herczeg
Tamás, 20/560-5260, Polgármesteri Hivatal Tanácsnoki iroda, min-
den hónap elsõ hétfõjén 15–16 óráig • 11. vk.: Hanó Miklós, 20/953-
7221, Polgármesterei Hivatal alpolgármesteri fogadónap, telefonon
lehet érdeklõdni • 12. vk.: Hirka Tamás, 20/437-5928, Jaminai Nyug-
díjas Ház, Orosházi út, minden hónap elsõ szerdája 16–17 óráig •
13. vk.: dr. Fábián Ágnes, 30/525-5833, Jaminai Nyugdíjas Ház,
Orosházi út, minden hónap elsõ szerdája 16–17 óráig • 14. vk.: Ku-
tyej Pál, 30/942-1048, Jaminai Nyugdíjas Ház, Orosházi út, minden
hónap elsõ szerdája 16–17 óráig • 15. vk.: Hricsovinyi
Tamás, 20/562-0740, Mezõmegyer, Mûvelõdési Ház, min-
den hónap elsõ hétfõje 16–17 óráig • 16. vk. Bokros Má-
tyás, 30/263-4383.

illették a közgyûlés összevonásról határozó döntését. Az egyik leg-
markánsabb érv, amelyet Takács Péter tolmácsolt, így szólt: az in-
tézmények összevonásával (tekintve, hogy négybõl lesz egy) hoz-
závetõleg 80-100 millió forint pályázati lehetõséget veszítenek el.
Velkey Gábor a véleményezések elõterjesztéshez csatolását kérte
számon. Az SZDSZ képviselõje, korábbi oktatási ügyekért felelõs
alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a TISZK kapcsán kötöttek
az intézményekkel egy elvi megállapodást. Ez nem tartalmazta az
összevonást, a TISZK-program lejárta után az intézmény vezetõk
értékelték volna a rendszer „próbaüzeme” alatt tapasztaltakat. Vel-
key Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy döntésével a város egyol-
dalúan felrúgta ezt a megállapodást. Köles István alpolgármester
fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a diákok semmit sem vesz-
nek észre az átállásból, legfeljebb azt, hogy az eddigieknél sokkal
jobb körülmények lesznek

Ismét napirenden szerepelt a békéscsabai kórház ágyszámainak
ügye. Az önkormányzat bírósághoz fordulva felülvizsgálati kérelem-
mel él az egészségügyi miniszter határozatával szemben. (A város-
vezetés kórházzal kapcsolatos további terveirõl lapunk 6. és 7. olda-
lán olvashatnak további részleteket.)

A március 29-ei testületi ülésrõl további részleteket Békéscsaba
honlapján, a www.bekescsaba.hu címen olvashatnak.

A visszafizetés szabályait rögzítõ rendelet értelmében visszafizetés
az elszámoló számla kézhezvételétõl számított 30 napon belül, írás-
ban benyújtott kérés alapján lehetséges. A visszafizetést tehát ügy-
felünknek írásban kell kérelmeznie ügyfélszolgálatunkon: a kérelmet
a számlákon található címre kell elküldenie vagy személyesen be-
hozni valamelyik irodánkba.

Elszámoló számla készültekor társaságunk leolvassa a gázmé-
rõt, ekkor állapítható meg a valós egy éves fogyasztás. Az elszámo-
ló számla kiállításakor jelentkezik a valós fogyasztás és a részszám-
lák közötti különbözet. Fontos kiemelni, hogy egyéves periódust ölel
át az elszámoló számla, tehát egyáltalán nem biztos, hogy túlfizeté-
se lesz az ügyfélnek, hiszen – szemben az ideivel – tavaly voltak hi-
deg idõszakok is. A másik fontos elem, hogy túlfizetésrõl akkor be-
szélhetünk, ha az ügyfél az összes addig kiállított részszámláját be-
fizette, vagyis a folyószámlája nem mutat tartozást. Tekintettel arra,
hogy társaságunk kintlévõsége a rendelet megjelenése óta radiká-
lisan megnõtt a lakossági ügyfeleknél, ez azt jelenti, hogy a rész-
számlákat sokan nem fizették be és ezt a visszafizetés elbírálásakor
figyelembe kell vennünk.

Végül néhány szó arról, hogy a három fajta részszámlázási mód
(profil szerinti, éves kiegyenlített, valamint diktálás) közötti váltás
csak az elszámoló számla kiállítását megelõzõ hónapban lehetsé-
ges, akkor engedélyezett. Ugyanakkor figyelembe véve a jelenlegi
helyzetet, társaságunk feloldotta ezt az üzletszabályzatunkban fog-
lalt szabályt március végével bezárólag.

IVÁNCSICS SÁNDOR
Égáz-Dégáz Zrt.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A gázdíj túlfizetés visszaigénylése
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Tudomásul vette az önkormányzat közgyûlése Doboz Nagyköz-
ség Békéscsabai Kistérségi Társulásból történõ kilépését is. A vá-
rosvezetés egyúttal arról tájékoztatta a képviselõket, hogy Szabad-
kígyós és Újkígyós viszont a gyulaiból a békéscsabai kistérségbe
kíván átlépni.

Új vezetõje van a mezõmegyeri mûvelõdési háznak – errõl is már-
cius 29-én döntöttek a képviselõk. Az Arany János Mûvelõdési Ház
vezetésével a következõ öt esztendõre Varga Gábort bízta meg a
testület.

A „vártnál nagyobb megértéssel fogadták” az érdekképviseletek
a városvezetés a közalkalmazotti álláshelyek változásáról szóló el-
képzelését. E szavakkal válaszolt Köles István alpolgármester Velkey
Gábor szabad demokrata képviselõ azon felvetésére, volt-e szakszer-
vezeti egyeztetés a változásokról? Több oktatási intézmény össze-
vonásáról is döntés született. Közös irányítás alatt mûködik tovább
többek között a Rózsa Ferenc Gimnázium és a Deák Ferenc Közép-
iskolai Kollégium Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium néven. Egy
vezetés alatt dolgozik majd a jövõben Békéscsabai Központi Szak-
képzõ Iskola és Kollégium néven a Kós Károly Szakképzõ Iskola, a
Trefort Ágoston Szakképzõ Iskola és Kollégium, valamint a Zwack
József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola. A három
intézmény augusztus elsejei összevonása után a központi szakkép-
zõ iskola egy évre megbízott vezetõje a Trefort Ágoston Szakképzõ
Iskola és Kollégium jelenlegi igazgatója, Marton József lesz.

A döntések elõtti vitában Takács Péter (MDF) elmondta: a Köz-
ponti Szakképzõ Iskolához jövõre csatlakozó Gépészeti és Számí-
tástechnikai Szakközépiskola munkatársai pontról pontra kritikával

Sokakat érint a békéscsabaiak közül is a gázdíj túl-
fizetés visszaigénylése. Ahogy azt tudósításunk-

ban is olvashatják, a március 29-ei közgyûlésen több
más, a gázszolgáltatóval kapcsolatos ügy mellett en-
nek kérdése is felmerült. Lapunkon keresztül Iváncsics
Sándor, az Égáz-Dégáz Zrt. ügyfélszolgálati igazgató-
ja ad segítséget a visszaigényléshez.

Egyéni képviselõk elérhetõsége,
fogadóóráinak helye és ideje

KÖZGYÛLÉSI MOZAIK

Beszámolók közgyûlése



„Megnyugtató, hogy Békéscsaba biztonságos város; Marik András
ezredes, városi rendõrkapitány beszámolójából kiderült, hogy a bûn-
cselekmények száma csökkent, a felderítéseké nõtt” – kezdte dr.
Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóját. A frakcióve-
zetõ beszélt arról, hogy a kábítószer-fogyasztás egyre erõteljeseb-
ben jelentkezik a fiatalok körében, a rendõrség a terjesztõk felderí-
tésével és a DADA programban való részvétellel igyekszik megállí-
tani és megelõzni a problémát. Az Égáz-Dégáz Zrt. tájékoztatásá-
val kapcsolatban Hanó Miklós megjegyezte, nem kaptak megnyug-
tató választ többek közt arra sem, miért nem lehet kiküszöbölni azt
az óriási mértékû túlszámlázást, ami ezen a télen volt tapasztalha-
tó. A képviselõk tudomásul vették, hogy a monopolhelyzetben levõ
részvénytársaság mûködésébe nem tudnak érdemben beleszólni,
viszont javasolták, hogy lapunkban induljon egy fórum, ahova a
bárki beküldheti panaszait, kérdéseit, amelyekre az önkormányzat
a nyilvánosság elõtt kér választ a cégtõl. A tavalyi játszótér-építési
programmal kapcsolatban megjegyezték, halasztott visszafizetésé-
vel (amely folyamatban van) közel 64,7 millió forinttal kerül többe a
beruházás, mintha azt fejlesztési hitellel oldották volna meg. A szer-
zõdések utólagos módosítására azonban nincs lehetõség.

A frakció fenntartja aggályait, hogy a kórház szemészeti osztá-
lyának megszûnésével leépül a szemészeti háttér is. Úgy vélik, az
ágyszámok csökkentésével a betegek gyógyuláshoz való hozzáfé-
rése komoly hátrányt szenved, a várakozási idõ egyre hosszabbra
nyúlik. Az önkormányzat a kórházzal közösen kéri a bíróságtól az
ágyszámokkal kapcsolatos miniszteri határozat felülvizsgálatát. A
közgyûlésen elhangzottak miatt ismét deklarálják, hogy a kórházat
nem kívánják értékesíteni, eladása fel sem merült. Felkérték az or-
szággyûlési képviselõket, kövessenek el minden azért, hogy csak
a betegségi adatokhoz igazított, szakmailag indokolt lépések tör-
ténjenek a kórházakban. Örömmel vették, hogy a taxitársaságok és
a gyógyszertár megegyezett a taxiállomás ügyében, a közgyûlés a
döntést befogadta. Végezetül a frakció ezúton mond köszönetet
munkájáért Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyzõ asszonynak, aki
március végén közös megegyezéssel távozott a hivatalból.

� � �

„A legutóbbi közgyûlés alapvetõen sikeresnek mondható, de né-
hányszor megbicsaklott a jó szándék. Büszke vagyok arra, hogy 16
év után végre a Fidesz is rádöbbent az integráció szükségességére,
belátom, ehhez idõ kellett nekik” – mondta Tóth Károly az MSZP tá-
jékoztatóján. A képviselõ helyesnek tartja a középfokú intézmé-
nyek integrációját, mégsem szavazta meg, mert a szakképzõknél az
nem tartalmi logika mentén, hanem az intézményvezetõk lejárt pá-
lyázataihoz kötõdõen valósul meg. Pozitívumként értékelte, hogy Bé-
késcsabán aláírták a kórház finanszírozási szerzõdését, nem érti,
miért fordul bírósághoz a város és a kórház, mikor a szakmai struk-
túra ellen nem volt kifogás. Úgy véli, érdemi visszalépés csak a
szemészeten történt, miközben két új, nagy szakmai hétteret igény-
lõ osztály jött létre (sürgõsségi, stroke). Tóth Károly nehezményez-
te, hogy amikor egy errõl szóló határozati javaslat volt, a fideszesek
nem merték egyértelmûen kimondani: a békéscsabai kórház nem
eladó. A kórházakat egyébként a minisztérium nem adhatja el, csak
az önkormányzatok, mint mondta, értelmetlen népszavazást kiírni
errõl, hacsak nem bizonytalanok a fideszes önkormányzatok abban,
hogy mit akarnak. „Mindenkinek feladatot ad a közgyûlés a kórház-
zal kapcsolatban, úgy látom, egyedül csak a polgármestert kímélik
meg ettõl. Mikor tárgyalt Vantara Gyula például az egészségügyi
miniszterrel?” – tette fel a kérdést Baji Lajos. A képviselõ kiemelte,
a közgyûlés a kórházzal kapcsolatban éppen azzal nem foglalkozott,
ami a dolga lenne. Van egy pályázat április 18-i beadási határidõ-
vel, amelyen 31 milliós eszközt lehetett volna nyerni, de még a bi-
zottság sem szorgalmazta ennek benyújtását. A szocialisták úgy vél-
ték, folytatódik az a folyamat, hogy az új vezetésnek nem kellenek
olyan emberek, akik átlátják az önkormányzat mûködésének egé-
szét. Tóth Károly szerint egyetlen fõ szempont van, hogy a polgár-

mester úr megbízik-e valakiben; akivel nem szeretne
együtt dolgozni, azt anyagi kárpótlás mellett elküldik. Tá-
vozott többek közt a könyvvizsgáló, az aljegyzõ asszony
vagy például az Arany János Mûvelõdési Központ veze-

tõje. A szocialisták szerint a sor folytatódik, hiszen a hivatal átszer-
vezése még zajlik, és az osztályvezetõi állásokat is meghirdetik.

� � �

„Március 30-án, pénteken délelõtt 11 órakor aláírtuk a Réthy Pál Kór-
ház és Rendelõintézet finanszírozásáról szóló szerzõdést a Békés
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral. Méltatlannak tartjuk az eljá-
rást, a szerzõdés tartalmát ugyanis nem volt alkalmunk alaposan
megismerni, mert az OEP csak néhány órával korábban küldte meg,
miközben 5,2 milliárd forint elköltésérõl van szó” – mondta Vantara
Gyula a városházán. A polgármester a kórház ellátási területén élõk
nevében tiltakozott az ágyszámcsökkentés miatt, az önkormányzat
a kórházzal közösen kéri a Fõvárosi Bíróságtól az errõl szóló mi-
niszteri határozat felülvizsgálatát.

A közgyûlés tájékoztatást kért az Égáz-Dégáz Zrt.-tõl a fogyasztás
mérésének és számlázásának gyakorlatával kapcsolatban, a hossza-
dalmas ügyintézést, sorban állást illetõen, a telefonos elérhetõség
zavarairól, valamint arról, hogy az áprilisi kormányintézkedések után
mit tervez a részvénytársaság. A lakossági telefon Szegeden csörög,
a rengeteg panasz miatt korántsem megnyugtató a helyzet. Vantara
Gyula elmondta, amint a cég választ ad arra, mi a teendõ, hogy a
város polgárai visszakapják a tényleges fogyasztásnál magasabb be-
fizetett díjat, minden fórumon közérthetõen értesítik errõl a békéscsa-
baiakat. A polgármester tanulságként annyit tett hozzá: így járunk a
monopolhelyzettel, így járunk a régióval. Egy korábbi közgyûlés kö-
telezte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a tavaly átadott játszó-
terek hitelbõl történt finanszírozásának módját, és az egy összegben
történõ visszafizetés lehetõségét. Vantara Gyula sajnálattal közölte,
hogy az errõl szóló szerzõdések utólagos módosítását a közbeszer-
zési törvény nem teszi lehetõvé, így viszont a halasztott törlesztés mi-
att, számításaik szerint mintegy 64,7 millió forint kár éri a várost, nem
beszélve arról, hogy a játszóterek eredeti ára is túlméretezettnek
tûnik. Felmerült, hogy (az extrémsportpályán kívül) a 12–18 évesek-
nek is szükségük lenne egyfajta „ifjúsági játszótérre”, egy olyan hely-
re, ahol összejöhetnek, kikapcsolódhatnak. Az önkormányzat a fiata-
lok bevonásával próbálja a késõbbiekben megtervezni, hogy hol, és
milyen felszerelésekkel lehetne kialakítani egy ilyen közösségi teret.
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„Sokat hallunk ma arról, milyen súlyos helyzetben van a kórház.
Ahogy az igazgatónõ azt a nyilvánosság elõtt elmondta, a változások
ott legfeljebb 2-3 ember elbocsátását teszik szükségessé. Eközben
a békéscsabai közoktatási intézményekbõl, a költségvetést elfogadó
többség döntése nyomán 95 közalkalmazottat bocsátanak el, és ró-
luk senki sem beszél” – mondta Velkey Gábor az SZDSZ tájékozta-
tóján. A képviselõ meggyõzõdése, hogy ilyen volumenû pénzmeg-
vonásra – amit semmilyen részletes elõzetes szakmai vizsgálat nem
indokolt és nem igazolt – nem lett volna szükség. Mint mondta, a vá-
lasztási kampányban a város jelenlegi vezetõi a munkahelyterem-
tésrõl beszéltek, tetteik eredményeként most 95, más helyeken több
tíz ember elbocsátása történt meg. Velkey Gábor nem tartja korrekt-
nek, hogy a kormány megszorító intézkedéseire hivatkoznak, miköz-
ben a kollégiumok középiskolákkal történt összevonása vagy a há-
rom szakiskolai képzést nyújtó intézmény integrációja révén érdemi
megtakarítás nem keletkezik, és az autonóm intézmények saját be-
vételei jóval meghaladják az integráltakét. Megjegyezte azt is, hogy
azt a kollégiumot nem vonták össze iskolával, amelynek vezetõje
kötõdik a jelenlegi többséghez.

A szabaddemokraták nem értenek egyet azzal, hogy a szakisko-
lák integrációját a Térségi Integrált Szakképzõ Központ (TISZK) lét-
rehozása indukálta. Velkey Gábor hangsúlyozta, a TISZK pályázata-
kor az abban résztvevõ intézmények szerzõdést kötöttek egymással
és a várossal, amely tartalmazza, hogy a pályázat lejárta után (elõre-
láthatóan 2009-ben) a pályázati idõszak tapasztalatai alapján hatá-
rozzák meg, hogy a tanmûhelybázis és az ahhoz kapcsolódó intéz-
mények további mûködtetését milyen szerkezetben lehet a legjob-
ban megoldani. Ezzel szemben egy még épülõ tanmûhelybázisnál,
a pedagógiai programok elkészülte elõtt, tapasztalatok nélkül integ-
rál a város. A döntés mögött a képviselõ szerint politikai motívumok
állnak, elképesztõnek tartja, hogy intézmények sorsa azon múljon,
mikor jár le az igazgató vezetõi pályázata. „A választások után re-
ménykedtem, hogy a többség egy értelmes, racionális, érték alapú,
különben számomra is szimpatikus konzervativizmus mentén veze-
ti majd a várost. Itt azonban nem értékekrõl, hanem primitív érdekek-
rõl van szó” – mondta végezetül Velkey Gábor.              (M. E.)4

((((( Közgyûlési visszhang )))))



ipari és környéke, illetve a belváros fejlesztése, a horgászfalu kialakítá-
sa, bár szerintem érdemes lenne extrém vízisportokban is gondolkod-
ni. Reális lehetõséget látok arra, hogy egy jó fejlõdési pályára álljon a
város. A Fidesz nagyobb hangsúlyt fektet a kerékpárutakra, ez nem baj.
A Körös Szállóra hiába dolgoztattam ki megvalósítási tervet, vannak tu-
lajdonosok, akik nem hajlandók együttmûködni az önkormányzattal.
Mindkét bizottság szem elõtt tartotta és tartja, hogy meglegyen a két
körforgalmi csomópont, és a Fürjesi összekötõút, amely nélkül a váro-
son menne át az agrárforgalom. Személyes mániám volt, hogy a nap-
közis tábor területén legyen egy vadaspark, ahol a lakótelepi gyerekek
állatokat láthatnak, valahol elõbb-utóbb ennek is találunk helyet. A Kö-
zép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ beindulásával nõ a le-
hetõség arra, hogy a szakképzés gyorsan alkalmazkodjon a piac igé-
nyeihez. Az integráció növeli a gyorsaság esélyét, de szívesebben vet-
tem volna a tisztán mûszaki irányultságú (Kemény, Gépészeti, Vásárhe-
lyi, Trefort) és a szolgáltató intézmények (Zwack, Kós, az egészségügyi
és a nyomdaipari) integrációját. A területrendezési ügyekkel voltak gond-
jaink, javaslom az elnök úrnak, hogy ezek intézését sokkal gyorsabban
vigye keresztül a hivatalon. Mi annak idején letettük az Európa Tervet,
a város mostani vezetése letett egy 2007–2013-ig szóló fejlesztési ter-
vet. Az ebben megfogalmazott fejlesztéseket meg kell valósítani, füg-
getlenül a 2010-es választás eredményétõl.

F. A.: – Ami jó, azt el kell ismerni, a gondokat pedig igyekszünk or-
vosolni. Talán vadasparkunk is lesz egyszer. Úgy gondolom, egy akkora
intézmény, mint a TISZK, a pályázatokon is sikeresen szerepelhet majd.
A hivatal átszervezése folyamatban van, célunk a hatékonyabb, kiszol-
gáló, polgárbarát ügyintézés.

– Mindketten több fórumon is beszéltek arról, hogy Békéscsaba, bár
fejlõdik, a többi megyei jogú városhoz képest hátul kullog. Van esélyünk
a felzárkózásra?

F. A.: – Úgy gondolom, a jelenlegi városvezetés nyitott, alkalmazko-
dó, rugalmas, ha jól lobbizunk, és jól használjuk ki a pályázati lehetõsé-
geket, a fejlõdés felgyorsulhat. Fontos a város jobb megközelíthetõsége,
ezért mindent meg kell tennünk. A célokat kitûztük, kitartóan keressük
a lehetõségeket, amelyek segítenek ezek megvalósításában. A város va-
gyonának egységes kezelésével, a humán, a gazdasági és a technikai
erõforrások takarékos és hatékony felhasználásával látok esélyt a fel-
zárkózásra.

T. K.: – Bátorság kérdése. Határozottan nyitnunk kell Arad és Te-
mesvár felé, aktív térségfejlesztési kapcsolatot kell kialakítanunk velük,
emellett olyan célokat kell kitûznünk, amelyek megvalósításában elsõk
vagyunk. Ilyennek gondolom a hulladékkezelés új módját, és nagy lehe-
tõséget látok egy olyan üzem kialakításában, amely az elhasznált elekt-
ronikai termékeket bontaná le, és az így visszanyert anyagokat haszno-
sítaná. Jó környezeti adottságokkal rendelkezünk, a Körösök holtterének
védelme, állapotának fenntartása turisztikai vonzerõ. Akár 20-30 éven
belül probléma lehet az ivóvíz, víztározók építésével meg lehetne olda-
ni, hogy a Békés megyén átfolyó nagy mennyiségû vizet „megfogjuk”.
Ha elég bátrak vagyunk, ha el tudjuk hinni, hogy fejlesztési ötleteink
jók, és azokért dolgozunk, akkor eredményesebbek lehetünk.

F. A.: – Aradon munkaerõhiány van, nálunk színvonalas a képzés,
az összefogás kiszélesített munkaerõ- és gazdasági piacot teremthet.
Brüsszelbõl Békéscsaba csak egy apró pont a térképen, minél nagyobb
egységek pályáznak, annál nagyobb az esély. A Közép-békési Centrum,
a környezõ települések együttmûködésére jó példa, maximálisan egyet-
értek azzal, hogy a határon átnyúló kapcsolatainkat is bõvíteni kell. Lejárt
az az idõ, amikor minden település külön-külön próbált bol-
dogulni, az egyik kitörési lehetõségünk ma éppen az össze-
fogásban van.
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EGY ASZTALNÁL...

a városfejlesztésrõl

Tóth Károly 1994-tõl országgyûlési képviselõ, jelenleg a nemzetbizton-
sági bizottság alelnöke. 1993 óta folyamatosan tagja a város közgyû-

lésének, az elõzõ ciklusban a belváros egyéni képviselõjeként, 2005
májusától a városfejlesztési, -üzemeltetési és környezetvédelmi bizott-
ság elnökeként tevékenykedett, 2006 õszétõl a kisebbségi és külkapcso-
lati bizottság tagja. Dr. Ferenczi Attila 1998–2002-ig a városgazdálko-
dási és városfejlesztési, most a hasonló feladatokat ellátó városgazdál-
kodási, környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottság elnöke, a 4. szá-
mú választókerület egyéni képviselõje.

– Melyek voltak, és melyek ma a bizottság legfontosabb célkitûzései?
T. K.: – Amikor 2005-ben a bizottságot átvettem, legfontosabb cél a

fejlesztések felgyorsítása volt. Meg kellett határoznunk, hogy mit akarunk
megvalósítani, milyen sorrendben, és el kellett indítani ezek kidolgozá-
sát. Nem mondom, hogy mindent hibátlanul csináltunk, de több olyan
programot indítottunk, amely hatékony változást hozott. Azelõtt szinte
csak késõ õsszel lehetett hozzáfogni az útfelújításokhoz, mi átalakítot-
tuk ennek a rendszerét úgy, hogy idõben tudják a munkákat elvégezni.
A jelenlegi többség a lényegesebb megkezdett programjainkat folytatja,
számukra is fontos a belváros revitalizációja, vagy az olyan fejleszté-
sek, amelyek munkahelyteremtést eredményeznek.

F. A.: – Az Európai Unió 2007–2013-as költségvetése kapcsán szé-
les körû pályázati lehetõségek nyílnak meg elõttünk, minél hatékonyab-
ban szeretnénk élni ezzel. A bizottság feladatának van egy üzemelteté-
si és egy stratégiai része. Az üzemeltetést illetõen Jaminában komoly
erõfeszítések történtek a belvízelvezetésre, viszont a mai napig vannak
elöregedett vízátemelõ szivattyúk; fontos, hogy a belvízrendezésbe be-
vonjuk a tanyás térségeket és a zártkerteket. A járdaépítések, járdafel-
újítások mindig napirenden vannak, ezt most is tervezzük, a pályázatok
benyújtása folyamatban van. Közvilágítási programra ebben az évben
30 millió forintot szánunk. Egyre több terület kerül bele a város vérke-
ringésébe, ezért a Körös Volánnal együtt újra kell gondolnunk Békés-
csaba tömegközlekedését. A MÁV-val egyeztetéseket folytatunk az elõ-
zõ ciklusban elindult aluljárók tervezése, pályáztatása, kapcsán, valamint
tervezzük az Orosházi úti felüljáró négysávúvá alakítását. Az országgyû-
lési képviselõk segítségét kértük az elkerülõ út csomópontjainak biz-
tonságosabbá tételéhez, információnk szerint ehhez sikerült kormány-
zati forrást „kijárni”. Ami a stratégiai feladatokat illeti, négy fontos terü-
leten, az útfejlesztések, a gazdaság fejlesztése és a turizmus terén van-
nak elképzeléseink.

– A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
a város felkérésére 2004–2005-ben elkészítette Békéscsaba városfejlesz-
tési koncepcióját. Két alternatívát vázoltak fel, a többség a gazdaságfej-
lesztés mellett voksolt. Önök szerint milyen feladatok várnak ránk ezzel
kapcsolatban, és hol tartunk jelenleg?

F. A.: – Az említett stratégiai feladatokon belül szerepel a gazdaság
fejlesztése, de lényegében a négy terület mindegyike kapcsolódik eh-
hez. Nagyon fontos lenne, hogy autópálya de legalább autóút vezessen
Békéscsabára, ez borzasztóan hiányzik. A városon belül az útfejleszté-
sek kapcsán a Mokryt szeretnénk kinyitni az elkerülõ útra, és szeretnénk
feltárni az északi iparterületet, hiszen tervben van az új ipari park illetve
logisztikai központ kialakítása. Tervezzük többek közt a Fürjesi átkötõút
megépítését, útfelújításokra pályázatok bevonásával mintegy 120-150
millió forintot szánunk ebben az évben. Felülvizsgáljuk az Orosházi úti
és Kétegyházi úti kerékpárutat, tervezzük a Békési úti, Szarvasi úti ke-
rékpárutat, a bányatavakhoz vezetõ kerékpárutat, kapcsolódást a Len-
csési, a belváros és a Dobozi út között, és kapcsolódást a regionális há-
lózatba Sarkad, Nagyszalonta felé, amely a kerékpáros turizmusnak len-
dületet adhat. Turisztikai célokat szolgál a bányatavaknál egy horgász-
falu kialakítása, a volt Ruhaipari épületében kialakítandó szálláshelyek
és a konferenciaközpont. A közmûvek kiépítésével, a kemping helyre-
állításával Póstelek ismét kedvelt kirándulóhely lehetne. A gazdaság fej-
lesztését közvetlenül szolgálja az északi ipartelep fejlesztése vagy inku-
bátorház kialakítása élelmiszerinkubációs céllal. Van egy nagy terület,
amelyet az elkerülõ és a 44-es út határol, itt is gondolkodhatunk ipari
létesítmény kialakításában. Békéscsaba vonzóvá, szebbé tételét szolgál-
ja a településfejlesztés, a Szent István térre tervpályázatot kívánunk ki-
írni, szeretnénk, ha a tér a város ékköve lenne. Rendezni kell a szellem-
ház és a Körös Szálló sorsát, fontos, hogy folytatódjon a panelprogram,
és szívügyem a közösségi színterek létrehozása. A tiszta ivóvíz biztosí-
tása és a csatornázás szintén értékeinket növeli. Céljaink megvalósítá-
sára próbálunk uniós és kormányzati támogatásokat nyerni.

T. K.: – Pozitívumnak tartom, hogy ezen a területen van egy egész-
séges folytonosság. Mindnyájunknak fontos az iparterület, a volt Ruha-
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érdeklõdni (Telefon: 66/523-815).
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Jól jártunk?Számítógépen a röntgenfelvételek
DIGITÁLIS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
A CSABAI KÓRHÁZBAN

F
O

T
Ó

: 
V

E
R

E
S

S
 E

R
Z

S
I

Aváros és a Réthy Pál kórház összefogásának eredmé-
nyeként, pályázati úton elnyert több mint 150 millió

forintból sikerült kiépíteni azt a korszerû diagnosztikai
rendszert, melyet a napokban ünnepélyes keretek között
avattak fel a békéscsabai radiológiai osztályon. A digi-
tális képalkotó és archiváló rendszernek köszönhetõen
nincs többé szükség a röntgenfilmekre, s a jókora borí-
tékokban tárolt leleteket is felváltja a számítógép memó-
riája.

A digitális képalkotó diagnosztikai berendezés avatóünnepségén Vanta-
ra Gyula polgármester elmondta: A város feladata, hogy a mai, zavaros
körülmények között is biztosítsa a gyógyító munka hátterét. Az önkor-
mányzat komoly összegekkel támogatja a kórházi gép-, mûszerbeszer-
zést, ennek példája ez a korszerû diagnosztikai rendszer, de hamaro-
san megkezdõdnek a belgyógyászati épülettömb rekonstrukciós mun-
kálatai is, tehát a fejlesztés folyamatos. Hogy mit hoz az új eszköz a vá-
roslakóknak? Elõször is feleslegessé válik a sok utazgatás, várakozás,
gyorsabb és pontosabb lesz a betegségek felismerése, ami fontos fel-
tétele a hatékony gyógyításnak, s nem utolsó sorban a prevenciónak.

A radiológia osztályon megrendezett ünnepségen dr. Szabó Terézia,
a kórház fõigazgatója megköszönte a segítséget mindazoknak, akik hoz-
zájárultak az új digitális rendszer létrejöttéhez, így egyebek mellett az in-
tézményt fenntartó önkormányzatnak, a kivitelezõ cégnek, a Philips Ma-
gyarország Kft.-nek, s a kórházi dolgozóknak.

Dr. Borbola György fõorvos, a radiológiai osztály vezetõje beszédé-
ben visszaidézte a múltat is. Mint elmondta: Az 1865-ben megalakult bé-
késcsabai kórházban – a kornak megfelelõen – hosszú idõn át kezdet-
leges volt a diagnosztika. Az elsõ röntgenfelvételeket 1919-ben dr. Be-
csey Oszkár készítette. Önálló osztályként 1951 óta jegyzik a radiológiát,
s a jelenlegi, méltó helyre 1993-ban költözhettek a szakemberek. Ekkori-
ban érkezett az elsõ CT-készülék, 1999-ben a csontsûrûség mérõ, 2001-
ben a korszerû MR. Míg a kilencvenes évek elején 30-32 ezer beteg for-
dult meg osztályon évente, addig az évtized végére 55-60 ezres lett a
betegforgalom, 2005-ben pedig ez a szám meghaladta a 100 ezret.

– Ez az új technika mérföldkõ a diagnosztikában, alapjaiban változ-
tatja meg a munkánkat. A felvételek ezután épp úgy digitális módon ké-
szülnek majd, mint a leletezés, az archiválás, vagy épp a felvételek to-
vább küldése egy másik kórházban, ami adott esetben a világ másik
sarkában is lehet, s a betegeket mozdítani sem kell mindehhez. Nincs
szükség a felvételek ismétlésére, kisebb a beteget terhelõ sugárdózis,
és sokkal jobb minõségûek, jobban használhatóak a digitális képek. Az
sem mellékes, hogy nem lesz szükség a leletek borítékos tárolására,
ezeket ugyanis a törvény szerint hosszú évekig meg kell õrizni, s raktá-
runk (gondoljunk a 100 ezres betegforgalomra – a szerzõ.) mára telje-
sen megtelt – hangsúlyozta dr. Borbola György fõorvos.

G. E.

Mondhatnánk, nyugvópontra jutott a kórház helyzete, hiszen a márci-
us elején kelt minisztériumi határozat szerint 340 aktív és 167 kró-

nikus ágyat kapott Békéscsaba, és március végén az önkormányzat alá-
írta az egészségbiztosítási pénztárral a kórház 5,2 milliárdos finanszíro-
zási szerzõdését. Vannak azonban nyugtalanító kérdések, az önkor-
mányzat a kórházzal együtt kérte az ágyszámok csökkentésérõl szóló
határozat bírósági felülvizsgálatát. Minderre Vantara Gyula polgármester,
dr. Fábián Ágnes tanácsnok és Opauszki Zoltán kabinetfõnök hívta fel a
figyelmet.

Március 30-án írták alá a finanszírozási szerzõdést, amelyhez Vanta-
ra Gyula polgármester következõ záradékot fûzte: „Méltatlannak minõ-
sítem az eljárást, a szerzõdés tartalmát elõzetesen nem volt módunkban
megismerni, az OEP csupán néhány órával korábban juttatta el a szol-
gáltatóhoz, illetve a fenntartóhoz az egyébként több milliárd forint fel-
használását meghatározó szerzõdést. A kórház ellátási területén élõ va-
lamennyi állampolgár nevében tiltakozásomat fejezem ki az ágyszám-
csökkentés, a szemészet megszüntetése, a szolgáltatási színvonalat
csökkentõ elvonási intézkedések meghozatala ellen, és támogatásunk-
ról biztosítom a kórház vezetését, hogy jogi eszközökkel is tegye meg az
elvonások ellen a szükséges lépéseket.”

A város vezetõit nyugtalanítja a kórház szemészeti osztályának meg-
szûnése, márcsak azért is, mert a csabai szemészet mûtõje európai szín-
vonalú, és mert Gyulán például háromszázhúsz fõ van várólistán mûlen-
cse-beültetésre. Dr. Fábián Ágnes hangsúlyozta, a miniszteri határozat
szerint nincs lehetõség arra, hogy a megszûnõ aktív ágyszámokat a já-
róbeteg-kapacitás növelésével ellensúlyozzák, pedig így lett volna logi-
kus. Nem tudnak belenyugodni az elfogadhatatlanba, ezért a kórházzal,
mint pertárssal együtt kérik a határozat felülvizsgálatát. A minisztériumi
határozat megfogalmazása szerint az elõzetes tájékozódás során vizs-
gálták a megbetegedési és halálozási adatokat, a mutatók megyénkben
sajnos rosszak, ezzel nem indokolható a drasztikus ágyszámcsökken-
tés. Úgy vélik, a lépések átgondolatlanságát bizonyítja az is, hogy bár
tavaly egymilliárdos állami támogatással hozták létre a sürgõsségi osz-
tályt, egy ideig kérdéses volt, megmaradhat-e, beszámítják-e az aktív
ágyak közé. Felháborítónak tartják, hogy kevesebb ágyat finanszírozott
a pénztár, a határozatban pedig ez már úgy jelenik meg, hogy kihaszná-
latlanok voltak az ágyak.

Az önkormányzat a gép- mûszerbeszerzésekkel járul hozzá ahhoz,
hogy a megmaradt ágyakon minél korszerûbb körülmények között gyó-
gyíthassák a betegeket, az Egészséges városok program keretében pe-
dig a prevencióra helyezik a fõ hangsúlyt. Opauszki Zoltán kiemelte, a
kormány a konvergencia programban vállalta az Európai Unió felé, hogy
a gyógyító-megelõzõ ellátási kasszából 250 milliárd forintot von ki három
év alatt, az ebbõl eredõ ûrt a lakosság nagyobb arányú befizetésibõl kell
pótolni. Ha egy kórház megelõzési céllal programot indít, annak során
nyilvánvalóan feltárnak olyan betegségeket, amelyek kezelést igényel-
nek. Elõfordulhat azonban, hogy a beavatkozást nem tudják elvégezni,
mert azt nem finanszírozzák. Ahogy Vantara Gyula fogalmazott, most so-
kan arról beszélnek, hogy a csabai kórház jól járt, miközben korábban
610 ágyunk volt, benne a szemészeti osztályé. Felháborítónak tartja,
hogy egy „diktátumot” kaptak a kormánytól, a felelõsséget véleménye
szerint azoknak kell vállalniuk a kialakult helyzetért, akik tehettek volna
ellene.

A finanszírozási szerzõdés aláírása:
Vantara Gyula polgármester, dr. Szabó Terézia kórházigazgató

és dr. Kapás József, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetõje



játszótér környékét, az iskolásokkal pedig az utcákat takarítottuk, szé-
pítettük. Több zsák szemetet gyûjtöttünk össze.

Szorgalmas munka után jött a megérdemelt pihenés. A játszóté-
ren kialakított étteremben paprikáskrumpli kolbásszal és savanyúság
volt a menü, amire mindenkit meghívtam. Beszélgetéssel zártuk a kör-
zet takarítását, lombtalanítását.

Köszönetet mondok az OBI Kertészeti Áruház szponzorálásának,
valamint a Rózsa Gimnázium és a Petõfi Iskola tanulói-
nak és mindenkinek, akik részt vettek környezetük szeb-
bé tételében.

FODOR LAJOS
önkormányzati képviselõ 7

A kórházi ellátás biztonsága
a legfontosabb

ALÁÍRTÁK A SZERZÕDÉST, DE JOGORVOSLATTAL IS ÉLNEK

Nem kockáztatták a város egészségügyi ellátását a dön-
téshozók, ezért március 30-án aláírták a Réthy Pál

Kórház és Rendelõintézet finanszírozási szerzõdését, me-
lyet egy záradékkal is elláttak. A szerzõdés tartalmáról,
illetve az aláírás körülményeirõl dr. Szabó Terézia fõigaz-
gatót, illetve dr. Fábián Ágnes tanácsnok asszonyt kér-
deztük.

– Mit tartalmaz a szóban forgó szerzõdés, mennyire határolja be az in-
tézmény lehetõségeit?

– Tulajdonképpen egy szerzõdéses formátumban megfogalmazott
megállapodásról beszélhetünk. Ennek lényege, hogy az egészségügyi
szolgáltató gyógyító tevékenységet folytat, ezt pedig az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár a megadott keretek között finanszírozza – fogal-
mazta meg dr. Szabó Terézia, majd így folytatta: Az okirat rögzíti tehát,
hogy milyen az adott kórház szakmai struktúrája, milyen osztályokkal,
hány ágyon dolgozik, milyen települések lakossága tartozik hozzá, mi-
lyen arányban található krónikus, illetve aktív ágy az intézményben. Kü-
lönösebb újdonságot nem tartalmaz a szerzõdés, hiszen azokat a már
ismert ágyszámokat tartalmazza, melyeket a korábban nyilvánosságra
került egészségügyi miniszteri határozat szabott meg.

– Mi a legfontosabb következménye a szerzõdésnek?
– A március 30-ai aláírást követõen a szerzõdés április 1-vel lépett

hatályba, ma tehát már ennek megfelelõen kell mûködnünk. Az említett
határozat szerint kórházunkban a szemészeti fekvõbeteg osztály ágyai
nincsenek finanszírozva, így ezt az osztályt meg kellett szûntetnünk.

– Mi lesz az egykori szemészeti osztály helyén?
– A belgyógyászati tömb rekonstrukciója alatt ideiglenesen ide költö-

zik az egyik belgyógyászati osztály, a késõbbiekben pedig a szülészet,
nõgyógyászati osztály kaphat itt helyet.

� � �

A kórház finanszírozási szerzõdését egy záradékkal látták el, melynek
tartalmáról dr. Fábián Ágnes tanácsnokot kérdeztük:

– A szerzõdés áttanulmányozására, megfelelõ értékelésére nem volt
idõnk, tulajdonképpen egy kényszerhelyzet szülte az aláírását, hiszen
félõ volt, hogy ha ezt nem tesszük meg, azzal a finanszírozás biztonsá-
gát veszélyeztetjük. Márpedig a békéscsabai városvezetés semmikép-
pen nem akarta kockára tenni az itt élõk, sõt az ellátási körhöz tartozó
180 ezer ember kórházi ellátásának biztonságát, ezért úgy döntöttünk,
hogy mind az intézmény vezetõje, mind a fenntartó önkormányzat ré-
szérõl a polgármester aláírja a szerzõdést.

– Mirõl szól a már említett záradék?
– Ebben közöltük, hogy véleményünk szerint méltatlan helyzetbe

kényszeríttettek minket. Az eddig ismert anyagok hemzsegnek a hibák-
tól, a finanszírozás részletei, a volumenkorlát még mindig tisztázatlan,
ami bizonytalanságba sodorja az intézményeket. Ugyanakkor az önkor-
mányzat úgy határozott, hogy a kórházzal pertársulásban jogorvoslat-
ért fordulunk az illetékes bírósághoz, annak érdekében, hogy a szerzõ-
dést vizsgálják felül.

– Mi várható ettõl a pertõl, s hogyan tovább az ítélethozatalig?
– A per nem halasztó hatályú, tehát egyelõre a kórház az aláírt finan-

szírozási szerzõdés szerint mûködik. Egy esetleges megnyert per után
van remény a körülmények pozitív változására. A kórház vezetése együtt-
mûködve a fenntartó önkormányzattal addig is minden lehetõséget ki-
használ az ellátás színvonalának megtartása érdekében. Most például
az egynapos sebészet bevezetése érdekében pályázunk, ami egyebek
között bizonyos szemészeti mûtétek elvégzését is lehetõvé tenné Bé-
késcsabán.

GAJDÁCS EMESE

„Ez az épület valamikor egy csabai család ott-
hona volt, ma pedig az egész nagy csabai csa-
ládé, hagyományainké, kultúránké, mûvésze-
tünké. Köszönöm, hogy ezzel a rendezvénnyel
Önök is hozzájárulnak az itt felhalmozott szel-
lemi értékekhez, és még otthonosabbá teszik
ezt a házat. (...) Érezzék otthon magukat!” –
ezekkel a szavakkal nyitotta meg Vantara Gyu-
la polgármester március 29-én délután a Mun-
kácsy Emlékházban a Kisnemesi Otthonok 6.
Országos Találkozóját, amit a Békéscsabai Ta-
vaszi Fesztivál keretében rendezett meg a Csa-
bai Ifiház.

Az immár hagyománnyá vált rendezvény el-
sõ napjára kilencvennégy, a másodikra pedig
hatvan vendég érkezett a megye és az ország
különbözõ pontjairól, többek között Gyõrbõl,
Budapestrõl, Mezõberénybõl, Fótról, Kondo-
rosról, Kecskemétrõl, valamennyien építészek,
mûemlékvédõk, illetve mûemlékeket, kastélyo-
kat, kúriákat kezelõ szervezetek, egyesületek
tagjai. Ezzel a látogatottsággal az idei találko-
zó, a legnagyobb létszámú volt az eddigi hat-
ból tudtuk meg Mészáros Zsuzsától, a Munká-
csy Emlékház mûvészeti vezetõjétõl. A rendez-
vény fõszervezõje azt is elmondta, hogy a ta-

Kúriatalálkozó a Munkácsy Emlékházban
nácskozás jó alkalom a szakembereknek arra,
hogy megbeszéljék, kicseréljék a mûemlék-
épületek megóvásával, hasznosításával kap-
csolatos jó és rossz tapasztalataikat, ötleteiket.

A találkozó elsõ napján, Vantara Gyula pol-
gármester köszöntõje után Borbola László, épí-
tészmérnök, a Békés Megyei Építészkamara
elnöke tartott nyitóelõadást, majd dr. Tompos
Lilla, a Magyar Nemzeti Múzeum mûvészettör-
ténész-szakmuzeológusa beszélt a díszmagyar
viseletrõl, amelynek egyébként jónéhány pél-
dányát élõben is megszemlélhettek a jelenlé-
võk Bánóczky Péter „Díszmagyar ma” címû ki-
állításának ruha-kollekciójából. Az elsõ napi ta-
nácskozás során elhangzottak még elõadások
többek között a gyõri Zichy-palota és Családi
Intézetrõl, a mûemlékeknek a turizmus szolgá-
latába állításáról, a Kondorosi Csárda felújítá-
sáról és a mezõberényi Wenckheim-Fejérváry-
kastélyról, majd Szendrey Júlia életébõl láthat-
tak irodalmi összeállítást a résztvevõk. A más-
napi kirándulás során tekintették meg az elsõ
napon megismert békés megyei mûemlékeket,
köztük a geisztcsákói és kiscsákói kastélyokat
is. Békéscsabára visszatérve pedig a Nõk Lap-
ja szerkesztõségének tagjaival találkozhattak
a Munkácsy Emlékház Vörös Szalonjában, mi-
közben megelevenedett Munkácsy festménye-
ket láthattak a Nívó Divat-Team korhû ruhabe-
mutatójában.

J. M.

Békéscsaba Önkormányzata Húsvéti Nagyta-
karítást szervezett 2007. március 24-én és 31-
én a város területén.

Szeretném megköszönni a szervezõknek
és azoknak is, akik éltek ezzel a lehetõséggel. Körzetemben 30-án,
pénteken délután szerveztem meg a nagytakarítást. Az ott lakók a
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sen megjelent a két érintett település polgármestere, akik kifejtették,
hogy a váltástól hatékonyabb feladatellátást, illetve települési érdekeik
fokozottabb érvényesülését várják.

Két pályázat benyújtásáról határozott még a békéscsabai kistérség
Társulási Tanácsa márciusi ülésén. Döntés született kistérségi közmun-
kaprogram kidolgozásáról. A békéscsabai polgármesteri hivatal és a kis-
térségi munkaszervezet munkatársai közösen dolgozzák ki azt a prog-
ramot, amelynek eredményeként közel kilencven közmunkás négy hó-
napig tartó foglalkoztatásához pályázzák meg a szükséges 35 millió fo-
rintot. A közmunkát végzõk a kistérség településein a zöldterületek gon-
dozását, a belvízelvezetõ csatornák karbantartását végzik, illetve a szo-
ciális intézmény telephelyein dolgoznak majd.

Az immáron kistérségi fenntartású Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény mûködtetési költségeinek kiegészítésére is pályáza-
tot nyújt be a Társulás mintegy 22 millió forint összegre. Sikeres pályá-
zat esetén a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás bõvítését, a demens
betegek biztonságát növelõ térfigyelõ kamerarendszer kiépítését, illetve
a szenvedélybetegek életkörülményeinek javítását valósítják meg.

Az egyik legfontosabb, hogy március 31-tõl már két kistérségi fenntartá-
sú intézményt mûködtet a békéscsabai és kistérségi társulás. A Társu-
lási Tanácsa legutóbbi ülésén határozott véglegesen arról, hogy a Bé-
késcsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítõ Központ után a jö-
võben a békéscsabai Egyesített Szociális Intézményt is kistérségi fenn-
tartásban üzemeltetik. Az új kistérségi intézmény feladatainak ellátásá-
ban valamennyi település részt vesz. A szociális étkeztetés, a házi segít-
ségnyújtás, illetve az idõsek klubja feladatok ellátásához Telekgerendás
nem társult, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a szenvedélybete-
gek nappali ellátása, az idõsek otthonai, idõskorúak gondozóháza fela-
datok közös ellátását azonban a kistérség minden településének képvi-
selõ-testülete támogatta. Az új kistérségi intézmény felvállalta a kétsop-
ronyi tanyagondnoki feladat ellátását is.

A közös feladatellátás elõnyei nem pusztán a kiegészítõ normatívák
igénybevételének lehetõségében jelentkeznek, az egységes szakmai irá-
nyítástól a hatékonyság növekedését, a szakmai színvonal emelkedését
is várják az együttmûködõk. Emellett a kisebb települések lakói számá-
ra (többek között a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, vagy a bentla-
kásos ellátás igénybevételével) olyan új szolgáltatások nyílnak meg, me-
lyek korábban nem álltak rendelkezése. A Társulás tagjai abban is re-
ménykednek, hogy a közös feladatellátás révén a szociális intézmény-
rendszerhez kapcsolódó pályázatokon is sikeresebben szerepelhetnek.
Az intézmény kistérségi fenntartása egyben lehetõséget nyújt arra is,
hogy az önkormányzatoknál már elhatározott létszám leépítés elkerül-
hetõ legyen.

Az újonnan létrejött Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intéz-
mény a kistérség legnagyobb intézménye. Éves költségvetése megha-
ladja a 800 millió forintot, 211 fõt foglalkoztat, és közel 2000 fõ napi el-
látásáról gondoskodik.

Az intézmény igazgatója: Mészáros Ágnes.
A békéscsabai kistérség Társulási Tanácsa márciusi ülésén tárgyalta

Szabadkígyós és Újkígyós települések csatlakozási kérelmét is. A jelen-
leg a gyulai kistérséghez tartozó települések képviselõ-testületei azért
kezdeményezték a kistérségváltást, mert mind társadalmi, mind pedig
gazdasági-, kulturális területen inkább a megyeszékhelyhez kötõdnek,
mint a fürdõvároshoz. A Társulási Tanács egyetértett a csatlakozási szán-

dékkal, s határozatában kimondta, hogy amennyiben Sza-
badkígyóst és Újkígyóst a Kormány, majd az Országgyûlés
döntése után átsorolják a békéscsabai statisztikai kistérség-
be, tagjai lehetnek a többcélú kistérségi társulásnak. Az ülé-

Március 31-ei hatállyal közös megegyezéssel távozott posztjáról Szed-
lacsekné dr. Pelle Beatrix, a békéscsabai polgármesteri hivatal al-

jegyzõje. Dr. Benedek Mária jegyzõ lapunkat arról tájékoztatta, hogy –
a Közgyûlés döntésének megfelelõen – május elsejétõl átalakul Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Az átszervezés azt a
célt szolgálja, hogy a lakosság felé nyitottabb legyen a hivatal, a város
polgárai érezzék, hogy a hivatal értük van. Dr. Benedek Mária a jövõben
a személyi döntéseknél, munkatársainak megválasztásánál is ennek alá-
rendelten kíván határozni.

Közleményében Békéscsaba jegyzõje kiemelte, hogy célja egy ügy-
félbarát közszolgálati rendszer megvalósítása, szolgáltató jellegû, költ-
ség-hatékonyan mûködõ, a párhuzamosságoktól mentes hivatal kialakí-
tása és mûködtetése. A közüzemi szolgáltatókkal közösen olyan ügyfél-
fogadó rendszert kíván létrehozni, amely biztosítja a lakosság egy helyen
történõ, úgynevezett egyablakos ügyintézését. A helyi vállalkozókkal, be-
fektetõkkel korrekt, kiszámítható, eredményes kapcsolatot kiépítõ hiva-
talt szeretne tudni maga mögött.

Dr. Benedek Mária a hivatal munkáját az elkövetkezõ idõben ezen
irányelvek alapján, a törvényesség minden területen történõ következe-
tes és szigorú érvényesítése mentén kívánja irányítani. Minden kollégám-
tól elvárom, hogy munkája során ezeket vegye figyelembe – zárja közle-
ményét Békéscsaba jegyzõje.

Új intézmény és új tagok

Tízbõl tíz

Mint arról korábban beszámoltunk, 2005-ben és 2006-ban Békéscsa-
bán tíz lakótömb (összesen 418 lakás) pályázott az iparosított tech-

nológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, fel-
újításának támogatására. Hét épület a korábbiakban, a maradék három
(a Wlassics sétány 9–11. 25 lakással, a Bartók Béla út 67–69. 84 lakás-
sal és a Penza-lakótelep 1. 38 lakással) múlt héten kapta meg az állami
támogatást – tájékoztatta lapunkat Molnár László, Békéscsaba ország-
gyûlési képviselõje és Baji Lajos az MSZP városi elnöke, önkormányzati
képviselõ. Molnár László elmondta, az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium elfogadta érvelésüket, így az eddig beadott pályáza-
tokat támogatják az ez évi keret terhére, mielõtt új pályázatot írnának ki.
Ez Békéscsabán azt jelenti, hogy a tíz pályázó lakótömbbõl mind a tíz
megkapja a – lakásonként maximum 400 000 forint – vissza nem téríten-
dõ állami támogatást. A pénz, kiegészülve a lakók önrészével és az ön-
kormányzat támogatásával (amely a lakástulajdonosok által felvett hitel
kamatainak átvállalása maximum 200 000 forint erejéig) elegendõ a kül-
sõ homlokzatok hõszigetelésére, a nyílászárók cseréjére vagy a fûtéskor-
szerûsítésre.

Az említett három épület felújításának tervezett költsége összesen
mintegy 66 millió forint, az állami támogatás ennek egyharmada. Bár a
minisztérium most kiürítette a kasszát, az ez évi keret a már benyújtott
programokra elfogyott, a képviselõk szerint a lakótömbök továbbra is ké-
szülhetnek, lehet számítani hasonló pályázatokra.

(M. E.)

Megkezdõdött
a jegyzõügy tárgyalása Gyulán

FOLYTATÁS: MÁJUS 7-ÉN

Mint ismeretes, a Nyergesújfaluból érkezõ dr. Nagy Mátyás 2006.
szeptemberében került a hivatal élére. Néhány hónapi tevékeny-

ség után szakmai hibák, bizonytalanságok és a hivatal munkatársainak
panaszai alapján a közgyûlés dr. Nagy Mátyást alkalmatlannak tartot-
ta a feladatra. Közszolgálati jogviszonyát 2007. február 7-tõl kezdõdõen
megszüntették, s új pályázatot írtak ki a jegyzõi állás betöltésére. Ennek
eredményeként március 15-ei hatállyal Békéscsaba új jegyzõje a gyulai
lakhelyû dr. Benedek Mária lett.

Dr. Nagy Mátyás nem volt hajlandó közös megegyezésre, azért pe-
relte be az önkormányzatot, mert szerinte indokolatlanul mentették fel.

A jelenleg zajló peres eljárásban tehát azt a kérdést kell tisztázni,
hogy valóban indokolt volt-e az elbocsátást. Információink szerint, a kö-
vetkezõ tárgyalási napon több tanú meghallgatásával erre kerül majd
sor.

G. E.

Április 4-én, délelõtt Gyulán, a munkaügyi bíróság elõtt
megkezdõdött annak a pernek a tárgyalása, mely-

nek egyik fele dr. Nagy Mátyás, Békéscsaba volt jegy-
zõje, a másik pedig a megyeszékhely önkormányzata. A
Csabai Mérleg információja szerint az eljáró bíró széles
körû bizonyítási eljárást tartott indokoltnak az ügyben,
így a tárgyalást elnapolta május 7-re.

Búcsú az aljegyzõtõl
Jelentõs változásokat hozott Békéscsaba és Térsége

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának március 28-ai ülése.
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A Fidesz nem gyûjt
Tudomásunkra jutott, hogy valaki, vagy valakik pénzt, illetve támogatá-
sokat gyûjtenek Békéscsabán Fideszes politikusokra, illetve Fideszes
rendezvényekre hivatkozva. A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség városi
szervezetének elnöksége felhívja a békéscsabaiak figyelmét arra, hogy
amennyiben valamilyen rendezvényt, vagy gyûjtést szervez, akkor arról
a sajtón keresztül értesíti a város lakóit, támogatásokat gyûj-
tõ aktivistáit pedig megbízólevéllel látja el.

Fidesz–MPSZ
békéscsabai szervezete 9

Évet értékelt február utolsó napján a Békéscsabai Városi Polgárõrség.
Bugyinszki Tamás elnök lapunknak adott tájékoztatása szerint a je-

lenleg 60 fõs tagság az elmúlt év során 537 alkalommal 17 852 órában
teljesített társadalmi munkában járõr és figyelõszolgálatot Békéscsaba
közrendjének, közbiztonságának megóvása és javítása érdekében.

A Városi Polgárõr Egyesület tavaly összesen 2 060 000 forint támo-
gatásból gazdálkodott, amelynek több mint felét – 1 250 000 forintot –
Békéscsaba Megyei Jogú Város Képviselõ-testületének közgyûlése és
annak KÉK bizottsága biztosította az egyesület részére. A fennmaradó
részt Önkormányzati Képviselõk és nyertes pályázatok, illetve a tagdíjak
tették ki. Bugyinszki Tamás tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló
összeg csak részben fedezte a mûködési feltételeket, hiszen ebbõl az
összegbõl saját (tehát egyesületi) gépkocsival végrehajtott járõrszolgá-
latban 38 175 kilométert tudtak csak teljesíteni a polgárõrök, míg 4144
kilométer költségeit saját zsebbõl finanszírozták tagjaik.

Az évértékelõn elhangzott az is, hogy a Városi Polgárõr Egyesület
tagjai napi rendszerességgel ellenõrzik Békéscsaba teljes területét. Az
egyesület tavaly megalapította Fényesi csoportját, idén pedig a Mezõme-
gyeri csoportját helyi lakosú aktív tagjelöltekbõl.

Bugyinszki Tamás elnök szólt az egyesület terveirõl is. Ezek között
szerepel új járõr gépkocsi vásárlása. A polgárõrök a Békéscsabai Rend-
õrkapitányságtól a körzeti megbízottal közös használatra kapott, a Len-
csési út 18. szám alatt található Lencsési Körzeti Megbízotti Irodában
ügyelet kialakítását is tervezik. Ez összefogja és koordinálja majd a pol-
gárõr csoportok és a bûnmegelõzés területén dolgozó szervezetek
munkáját.

AKözöd! Önkéntes Fiatalok Napja az év egy olyan eseménye, amikor
az ország bármely pontján fiatalok csoportjai önkéntes tevékenysé-

get végeznek a helyi közösség fejlesztése, gyarapítása, jobbítása érde-
kében, az idei évben immár másodszor. Célja, hogy minél több fiatalt
motiváljon közösségi önkéntes tevékenységekben való részvételre, sze-
mélyes megkeresés, kortárs példák és a média segítségével, valamint,
hogy eközben ráirányítsa a társadalom és a döntéshozók figyelmét a fi-
atalok által végzett közösségi önkéntes tevékenység eredményeire.

Az „Unokáink is használni fogják” játszótér- örökbefogadói program
résztvevõi 5 helyszínen, 5 eseménnyel neveztek a pályázatra. Reméljük,
hogy a programban való részvétellel mi, örökbefogadók is fel tudjuk hív-
ni a figyelmet az önkéntes munkára, és újabb örökbefogadókat sikerül
találnunk a békéscsabai játszóterekre.

A játszótér örökbefogadók közül Békés Megyei Mûvelõdési Központ,
Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola április 12-én délután
fél négytõl a Hargita utcai játszótéren ügyességi játékokkal és kézmû-
ves foglalkozásokkal várja az érdeklõdõket. Ugyanezen a napon délután
három órától Békéscsaba diákpolgármestere, alpolgármesterei és a Pol-
gármesteri Hivatal ifjúsági referense az Árpád fejedelem téri játszótéren
végeznek általános területtakarítást középiskolás diákok bevonásával.
Április 14-én az Együtt Békéscsabáért Egyesület a Nyugati kertvárosi
játszótéren kilenc órától kezdi a játszótér takarítást. Fél tizenegykor fát
ültetnek a játszótéren, elõadás hangzik el a globális felmelegedésrõl,
majd játékokban, vetélkedõkben vehetnek részt a jelen lévõk. Szintén
14-én szombaton, 14 és 17 óra között a Kinizsi 20. Kulturális Egyesület
a Lázár utcai játszótéren ügyességi és logikai játékokkal várják a gyerme-
keket. A téren ott lesz Hevesi Imre is, aki a környéken lakik és gyerme-
kei is ezen a játszótéren játszanak. Zenés gyermekmûsorával egészíti
ki a programot. A Szigligeti utcai játszótéren ugyancsak 14-én délután
13–17 óráig a Táliber Közhasznú Alapítvány és a Békéscsabai Diákön-
kormányzat a lakók bevonásával takarítást rendez. Délután három órá-
tól játszóházat szerveznek.

VARGA TAMÁS
ifjúsági referens

Közöd!

Állandó helyen a polgárõrök
Évek óta visszatérõ problémát jelentett a jaminai polgárõröknek,
hogy nem volt olyan irodájuk, ahol eligazításaikat megtarthatták,
munkaszervezésüket folytathatták volna. A képviselõ-testület leg-
utóbbi ülésén, az éves értékelését megtartó békéscsabai rendõr-
kapitányhoz azzal a kéréssel fordult Jamina egyik képviselõje, Hir-
ka Tamás, hogy a Lencsési lakótelepen mûködõ polgárõr szerve-
zethez hasonlóan a helyi körzeti megbízotti irodát a jaminai ön-
kéntesek is használhassák együtt a rendõrséggel. Marik András
ezredes, városi rendõrkapitány válaszában nem látta akadályát az
együttmûködésnek. Lapzártánkkor kaptuk a hírt Hirka Tamás ön-
kormányzati képviselõtõl, hogy a közös irodahasználatról a csabai
rendõrkapitány és a jaminai polgárõr egyesület megkötötte a meg-
állapodást. Az együttmûködés lapunk következõ számában olvas-
hatnak további részleteket.

Történelmet írtak

Polgárõr évértékelõ

Túlzás nélkül helytálló a címben szereplõ megállapítás – a magyar tánc-
sport történelmét alakították azok a párosok, akik március 30-án a

békéscsabai sportcsarnokban mutatták meg tudásukat. Akkor rendezték
a 38. Országos ”A” Osztályos Társastánc Bajnokságot és az 1. Páros
Kûr Magyar Bajnokságot.

Nyíri Lajos néhai békéscsabai társastáncoktató kezdeményezte an-
nak idején az ”A” osztályos versenytáncosok országos bajnokságának
megszervezését. A legjobbak versenyének azóta is, idén már harminc-
nyolcadszor, Békéscsaba a helyszíne.

Az elmúlt évekhez viszonyítva népes mezõny jelentkezett idén a ver-
senyre. A bajnokság szervezõi ezt az elõre hozott idõponttal magyaráz-
ták; míg korábban a középiskolai ballagásokkal egy napon rendezték
az ”A” osztályos versenyt, ebben az évben egy „semleges” idõpontot je-
löltek ki a Magyar Táncsport Szakszövetség illetékesei.

Szépen szerepeltek a Békés megyeiek a versenyen. Az ifjúságiak la-
tin versenyében második lett a Kurilla László–Meszlényi Viktória (Kner

TSE-Gyomaendrõd/Nyíri Lajos TSE-Békéscsaba) pár. Itt ötödik helye-
zést ért el a gyomaendrõdi Rumba TSE párosa, Perei Péter és Sárközi
Noémi. A felnõtt standard mezõnyben budapesti párjával, Malina And-
reával harmadik lett a gyomaendrõdi Gombkötõ Imre. A felnõtt latin baj-
nokságban ezüstérmet szerzett a Kovács László–Kelemen Erika (Kner
TSE-Gyomaendrõd/Nyíri Lajos TSE-Békéscsaba) kettõs. Ugyanitt a he-
tedik helyet szerezte meg a Fáskerti Zsolt–Ocsovszki Eszter (Nyíri Lajos
TSE-Békéscsaba/Papiron SC-Szeged) duó.

Remekül szerepeltek Fáskerti Zsolték az 1. Páros Kûr Latin Magyar
Bajnokságon is. A békéscsabai-szegedi páros az ötödik helyezést sze-
rezte meg az elsõ alkalommal kiírt versenyben.

A hazai versenyzõk jó szereplésében és a remekül sikerült, a jelen lé-
võk figyelmét folyamatosan lekötõ verseny szervezésében nagy szere-
pe van Felczánné Nyíri Mária, Felczán Béla és Tímár Krisztián táncpeda-
gógusoknak, valamint Zsótér Mária szervezõnek és az ifjúsági ház kol-
lektívájának.
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Széll Tibor regénytrilógiájának harmadik
kötete a napokban került a könyves-

boltokba. Érdemes elolvasni, fõként azok-
nak, akik az elsõ kettõt már ismerik. A Su-
lyom család története tanulságos fejlõdés-
regény, lineáris cselekményvezetése magá-
val ragadja a közelmúlt történései iránt ér-
deklõdõ befogadókat.

Az elõzõ rész: Amikor a vidra dörömböl beszédmódja, távolságtartá-
sa ebben a kötetben is folytatódik. És tisztánlátása most is példaértékû.
A mostani „címszereplõ” nem az édesvízi emlõs: a vidra, hanem a hid-
ra, a szörnyeteg, õ kerül sorra: dörömböl. Mondja a rendszerváltás utá-
ni elbeszéléseket. A tragédiákat, a sorsok összeszikrázását. Kemény
könyv. A borítója is az. A halványzöld címlapon ovális keretben Brezs-
nyev és Honecker beható csókja. Világhírû sajtófotó, ami bejárta a föld-
teke minden lapját, televízióját. Visszataszító, émelyítõ emlékek tolulnak
fel a fénykép nyomában. Továris, konyec! KGST. Varsói Szerzõdés, Stb.
És a satöbbi a legizgalmasabb mindenkinek. Errõl lehet és kell a leplet
lerántani. Apokaliptikus igazságok, nagy objektívvel. Széll Tibor doku-
mentarista hitelességgel elemez és pszichoanalitikusokat megszégye-
nítõ anamnézist vázol az ávósok és III./III-as tisztek lelkivilágáról. (A re-
cenzió írója empirikusan igazolhatja, mennyire hiteles a dramaturgia és
a politikai tablókép a regény lapjain.) Jó, hogy elmúlt ez a korszak. De
a feldolgozás, a katarzis kikerülhetetlen traumája tisztító hatású. Aki nem
élte át ezeket az idõket, a mûalkotásokból szerezhet tudomást az ak-
kori miliõrõl, atmoszféráról.

Néha az elmondható dolgok világán túl, a kényes kérdések mezsgyé-
jén egyensúlyoz. A legõszintébb regény, amit mostanában olvasni lehe-
tett Magyarországon. A politikai alkuk piszkos háttere, a titkosszolgála-
tok áldozatainak természetrajza tárul fel benne. Nagyon megejtõ jelenet
a beépített ügynök vallomása a célszemély felé. Remek párbeszédek,
kiépített szituációk.

Szinte szociográfiai pontossággal, Tar Sándorra, Szabó Istvánra, Haj-
nóczy Péterre, Zám Tiborra emlékeztetõ jelenetezés, tiszta
humor, metszõ irónia, szatirikus poénok, üde stílus. Ajánlom
minden csabai olvasónak.

KÁNTOR ZSOLT

KÖNYVAJÁNLÓ

SZÉLL TIBOR:

Amikor a hidra
dorombol

Tavaszi fesztivál Békéscsaba
SKUTA MIKLÓS ZONGORAESTJE

Lovagias ügy

Egy színes egyéniséget, nem utolsó sorban kiváló pianistát hallhattunk
a Tavaszi fesztivál rendezvénysorozat keretében, a Megyei Könyv-

tárban tartott hangversenyen. Már a mûsor maga is igazi csemegének
ígérkezett. Johann Sebastian Bach remekmûve a Goldberg variációk rit-
kán hallható a hangversenypódiumokon. Mellé, mintegy ellenpontként
jazz improvizációkat hirdetett a plakát a mûsor második felére. Bátran
állítom, rendkívüli élményben volt részünk. A polifonikus szerkesztés-
mód teljes fegyvertárát felsorakoztató 30 variáció olyan kihívások elé ál-
lítja az elõadót, amelyek legyõzése csak a legkiválóbbaknak sikerülhet.
Mintegy 75 percen keresztül a szellemi és fizikai teljesítõképesség csú-
csán maradni nem mindennapi feladat. Mindezt úgy tette Skuta Miklós,
hogy mi hallgatók az erõfeszítésbõl semmit nem éreztünk, csak enged-
tük magunk a talán valaha élt legnagyobb mester muzsikájától egészen
ismeretlen és különös szellemi régiókba sodortatni. Egy elõadói hitval-
lásnak lehettünk fültanúi: nem az elõadó, csak a mû a lényeg. Mint ké-
sõbb megtudtam, 2004-ben a Goldberg variációk lemezfelvétele a mû-
vész elõadásában a létezõ legmagasabb értékelést kapta a világ egyik
legrangosabb zenei kiadványától a BBC Musik Magazin-tól. Szünet után
egy látszatra teljesen más mûfajban mutatkozott be a Szlovákiában élõ
kiváló zongorista. Jeremie Kern, Bródy János, Bizet és Gershwin egy-egy
népszerû dallamára improvizált, mintegy bizonyítva: nincsenek szigorú-
an vett mûfaji határok az úgynevezett könnyû és komolyzene között. Az
adott zenemû lehet értékes, vagy talmi, érzéseket kelt bennünk, vagy kö-
zömbösen hagy. Szerdán este ott a hangverseny végén a taps önmagá-
ért beszélt.

FARKAS PÁL

Atörök kiverését követõen az osztrák báró Harruckern János György
fõispán szabad vallásgyakorlatot ígért a 18. század elején a felvidé-

ki szlovák evangélikus telepeseknek, a tótoknak, ha az elnéptelenedett
Csabára, Békés vármegyébe költöznek. A földmûvelõ, állattartó szlová-
kok szorgos kétkezi munkája nyomán Békés-Csaba alig egy évszázad
alatt a vármegye legnagyobb településévé nõtte ki magát; 1840-ben me-
zõváros, 1918-ban rendezett tanácsú város rangot kapott az egykor csak-
nem teljesen szlovák ajkú (1920-ban 53%) település.

A két világháború között Békéscsabán az ország más vidékein ta-
pasztalható magyar nacionalizmus nem volt jellemzõ, ám minden meg-
változott a náci Németországhoz csatlakozott Magyarország 2. világhá-
borús vereségével. A békéscsabai származású kisgazda külügyminisz-
ternek, dr. Gyöngyösi (Heller) Jánosnak kellett ellátnia kézjegyével nagy-
hatalmi (szovjet) kényszer folytán a magyar-csehszlovák lakosságcsere-
egyezményt (Budapest, 1946. február 27.), és/de még a tótkomlósi szlo-
vák parasztcsaládban született Boldoczki János, a Magyar Kommunista
Párt békéscsabai titkára (az 1956-os forradalom és szabadságharc ide-
jén moszkvai nagykövet) is kérte politikai megfontolásból a felvidéki ma-
gyarok betelepítésének a leállítását. A Békés és Csanád vármegyei szlo-
vákok önként, az alsószeli, csallóközaranyosi, csatári, érsekújvári (an-
dódi), garammikolai, gútai, keszegfalvi, kisóvári, komáromi, megyercsi,
nagymegyeri, nagysallói, naszvadi, örsújfalui, perbetei, taksonyfalvi, tal-
lósi, udvardi, vágfarkasdi stb. magyarok ellenben szlovák katonai erõ-
szakkal hagyták el a lakhelyüket fûtetlen marhavagonokban.

Ami a „kollektív bûnösség”, a hírhedt Benes-dekrétumok jegyében
1947. április 10. és 1948. április 10. között végbement, történeti és lelki ér-
telemben lényegében mindmáig, 60 év, annyi megaláztatással, félelem-
mel teli idõszak után is feldolgozatlan.

Mondja, báró úr, egyáltalán párbajképes a történelmünk? 

DÁNYI LÁSZLÓ

� � �

ISTENTISZTELET – Ünnepi istentisztelet tart a békéscsabai reformá-
tus egyházközség április 15-én, vasárnap délelõtt 10 órakor a reformá-
tus templomban (Deák u. 4.), ahol megemlékeznek arról, hogy 60 évvel
ezelõtt, 1947. április 10-én indították el a szlovákiai Felvidékrõl az elsõ
vagonokat az elüldözött magyarokkal. Igét Erdélyi Pál, a vágfarkasdi re-
formátus gyülekezet lelkipásztora hirdet.
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� Április 12., csütörtök 20 óra: mostTIZENéltek – középiskolai ama-
tõr zenekarok bemutatkozása a Casinóban. � Április 13., péntek
21 óra: Fürgerókalábak-, Atomtorta- és Another Way-koncert a Ca-
sinóban. � Április 14., szombat 20 óra: Guzsalyas táncház. � Áp-
rilis 16., hétfõ 10, 14 és április 17., kedd 10 óra: A Tavaszi Gyer-
mekszínházi sorozat keretében: Száll a dal – vidám interaktív kon-
cert a budapesti Monó Manó együttessel. � Április 18., szerda 14
óra: A mûemlékvédelem napján elõadás a Steiner Omaszta kúria
felújításáról a Munkácsy Emlékházban. � Április 19., csütörtök
17.30 óra: A befelé vezetõ ösvény – szellemiség, önismeret napja-
inkban. Kiss J. Zsolt életvezetési tanácsadó elõadása. � Április
20., péntek 22 óra: El Ritmo party a Casinóban. � Április 21., szom-
bat: 10 éves a DÖK-ROCK – jubileumi buli az Ifiházban. � Április
21., szombat 17 óra: Másnincs Fesztivál. � Április 22., vasárnap 10
óra: A Föld napján mûemléki kerékpártúra indul a Gerla–Doboz út-
vonalon a Munkácsy Emlékház elõl. � Április 22., vasárnap 16 óra:
Gospelkoncert a baptista egyház szervezésében. � Április 24.,
kedd 8.30 és 10 óra: A Filharmónia Kht. ifjúsági hangversenye.
Közremûködik a Békéscsabai Szimfónikus Zenekar, vezényel Gé-
mesi Géza.

Az Ifiház Art Caffé galériájában egész hónapban a Szolnoki Képzõ-
mûvészeti Egyesület Kert Csoportjának kiállítása.

Fiatalok! Nézzetek be suli után hozzánk! Ping-pong, billiárd, kár-
tyajáték az Ifiházban!



F E L H Í VÁ S
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

elsõ lakás megvásárlásához vagy építéséhez
kamatmentes kölcsön támogatást nyújt békéscsabai

lakosok részére.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2007. május 10.

Elbírálás idõpontja: 2007. május 21.

Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fszt. 5.) kérhetõ.
Telefon: 452-252/4019-es mellék

A kérelemnyomtatvány letölthetõ a www.bekescsaba.hu
honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Békéscsabai tehetségekért
címû önkormányzati támogatásra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati alapot
hozott létre a békéscsabai állandó lakhelyû, felsõoktatási intézmé-
nyek nappali tagozatán tanuló tehetséges diákok – tanulmányok-
hoz kapcsolódó – külföldi képzésének, tanulmányútjának támoga-
tására.

Támogatási cél:
Békéscsaba város értelmiségi utánpótlásának elõsegítése, ösztön-
zõ támogatás annak érdekében, hogy a tehetséges fiatalok képes-
ségeiket kibontakoztathassák, tudásukat külföldi tanulmányuk so-
rán gyarapítsák és a megszerzett tudást a városban város számá-
ra hasznosítsák.

Támogatási alapelvek:
A pályázatban részt vehetnek a békéscsabai állandó lakhellyel ren-
delkezõ felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló hallga-
tók, akik tanulmányaikhoz kapcsolódóan ismereteiket külföldi intéz-
ményben, tanulmányúton, versenyen stb. kívánják gyarapítani.

A támogatási összeghatár maximum 150 000 Ft/fõ, de legfeljebb a
hallgató igazolt külföldi költségeinek 25%-a.

A támogatás utólagos finanszírozással történik, számla ellenében.

A kedvezményezett hallgató a támogatási cél megvalósítása után
60 napon belül tanulmányi, illetve úti beszámolót készít, mely a hall-
gató beleegyezésével megjeleníthetõ a Csabai Mérlegben.

A támogatás elsõsorban tehetséggondozó támogató célú, nem szo-
ciális jellegû, de nem hagyható figyelmen kívül a pályázó családjá-
nak anyagi helyzete, jövedelmi viszonyai.

Pályázati ûrlap igényelhetõ:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Osztályán
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Az ûrlap letölthetõ a www.bekescsaba.hu honlapon.

Beadási határidõ: 2007. május 11.

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közok-
tatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)
66. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az ugyanezen be-
kezdésében foglaltak végrehajtására a sajátos helyzet fogalmának he-
lyi szabályozásáról a következõ rendeletet alkotja:

A rendelet szabályozási köre
1. §

A rendelet hatálya kiterjed:
a) valamennyi önkormányzati fenntartású alapfokú nevelési-oktatási in-

tézményre, valamint a helyi önkormányzati feladatellátásban résztve-
võ alapfokú nevelési-oktatási intézményre;

b) a gyermekekre, tanulókra, valamint azok szüleire, törvényes képvise-
lõire.

A sajátos helyzet meghatározása
(a Kt. 66. §-ának (2) bekezdéséhez)

2. §

E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetnek minõsül, ha a gyermek/
tanuló
a) speciális képességeinek, adottságainak kibontakoztatása érdekében

az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési-oktatási
program miatt választja a szülõ az adott iskolát;

b) felvételét nevelési tanácsadó, szakértõ bizottság és/vagy szakorvos
javasolja;

c) testvére vagy testvérei már az adott iskola tanulói;
d) szülõjének munkahelyéhez az adott iskola közelebb van, mint a kö-

telezõ felvételt biztosító iskola.

Záró rendelkezések
3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folya-
matban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

VANTARA GYULA DR. BENEDEK MÁRIA
polgármester jegyzõ

Záradék: Kihirdetve 2007. április 2-án a Városháza hirdetõtábláján tör-
tént kifüggesztéssel.

DR. BENEDEK MÁRIA
jegyzõ

* A rendeletet a közgyûlés 2007. március 29-i ülésén alkotta meg.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének
16/2007. (IV. 2.) számú rendelete

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott sajátos helyzet fogalmának

megállapításáról*

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

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

� Április 13-án, pénteken 18 órakor Kép a képben címmel Tóth Má-
ria Regina festõmûvész és Lovas József fotográfus közös kiállí-
tásának megnyitója az intézmény tanácskozóteremében. Meg-
nyitja Túriné Kovács Márta, a Polgármesteri Hivatal közmûvelõ-
dési csoportjának vezetõje. Megtekinthetõ május 4-ig, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig.

� Április 14-én, szombaton 16 órai kezdettel a Lencsési Pódium Es-
tek sorozat tizedik rendezvényére kerül sor. A Költészet Napja al-
kalmából meghívott vendégek: Ötvös Éva színmûvész és Ludvig
József gitármûvész. Zenés irodalmi összeállításuk címe: Szere-
lem–család–hazaszeretet A programot követõen a résztvevõk
megkoszorúzzák József Attila Lencsési úti szobrát.

� Április 22-én, vasárnap 10-tõl 16 óráig Jóga-nap. Veres András
és dr. Hovanyecz Anikó a budapesti Sivananda Jóga Központ
oktatói tartanak elõadással egybekötött gyakorlati bemutatót és
foglalkozást, valamint személyre szóló tanácsadást.
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ.

� Alakformáló torna minden héten hétfõn és szerdán 18.30-tól
19.30-ig. Vezeti Szamosvári Anita aerobicoktató.

� Egészségmegõrzõ torna 40 éven felettieknek minden kedden
és csütörtökön 14-tõl 15 óráig dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
vezetésével.

� eMagyarország pont – internet-használati lehetõség hétköznapo-
kon 14-tõl 19 óráig. Díjtétele: 100 Ft/óra, nyomtatás: 10 Ft/A4.



AKCIÓS TERMÉKEINK:
F. csirke szárny A 360 Ft/kg Füstölt szalonna 780 Ft/kg
F. pulykaszárny közép 360 Ft/kg Sózott szalonna 750 Ft/kg
F. csirkemáj szív nélkül 360 Ft/kg Füstölt csülök 860 Ft/kg
F. csirkezúza 410 Ft/kg Pardi vékonykolbász 1000 Ft/kg
F. kacsa farhát 110 Ft/kg Pardi vastagkolbász M. B. 1280 Ft/kg
F. kacsa szárnytõ 210 Ft/kg Rakott szalonna 580 Ft/kg
F. marha apró 970 Ft/kg F. õz 1350 Ft/kg
F. marha lábszár 1090 Ft/kg F. vaddisznó ragu 1350 Ft/kg
F. marha pacal csíkozott 1/1 700 Ft/kg F. sertés velõ 600 Ft/kg
F. sertés apró 700 Ft/kg Vékony lókolbász 1020 Ft/kg
F. kakas apró 820 Ft/kg F. liba far-hát 60 Ft/kg
Füstölt borda porc (nyúlja) 820 Ft/kg F. sertés darálthús 450 g 360 Ft/db

Herz Budapest Szalámi        2220 Ft/kg

FRISS VÁGÁSÚ MAGYAR TERMÉKEK:
Eh. KOLBÁSZHÚS-AKCIÓ: 750 Ft/kg

Eh. bõrös malac 599 Ft/kg Eh. kacsacomb 1010 Ft/kg
Eh. kacsa szárnytõ 405 Ft/kg Eh. csirkecomb 550 Ft/kg
Eh. pulyka alsócomb 383 Ft/kg Eh. pulyka felsõcomb 768 Ft/kg
Eh. pulykaszárny 416 Ft/kg Eh. pulykanyak 471 Ft/kg
Eh. sertéskaraj 1100 Ft/kg Eh. eg. csirke 599 Ft/kg
Eh. pulyka medalion 1098 Ft/kg Sütõ kolbász 1000 Ft/kg
Hurka 750 Ft/kg Eh. sertés tatja 890 Ft/kg

Elõhûtött termékek széles választékban: sertés, marha, baromfi.
A fentieken kívül sok más termékkel várjuk Önöket!

Áraink az áfát tartalmazzák. Az akció 2007. január 27-tõl a készlet erejéig érvényes.

VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Nyitva tartás:

hétfõtõl csütörtökig 8–16, pénteken 8–17,
szombaton 7–12 óráig.
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Étkezzen magyaros
egytálételeket a Piacon,
a vásárcsarnokban

a Party Gyorsétkezõben!

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

Telefon: 06-30/903-8543,
66/440-475

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

LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

Békéscsabán, a belvárosban, csendes kis utcában épült liftes tár-
sasházban másfél szobás, kétszobás, egy plusz két fél szobás, két
és fél szobás lakások klíma-elõszereléssel, garázsok 16 m² alapte-
rülettel. Az udvarban kiépített parkolóhelyek használati joga megvá-
sárolható. Beköltözés a szerzõdéskötést követõen 8 hét. Érdek-
lõdni a még lekötetlen lakásokról a helyszínen – ahol kollegánk be-
mutatja azokat – naponta 8 és 15 óra között, a részletekrõl, a szer-
zõdési feltételekrõl minden kedden és csütörtökön 9 és 15 óra kö-
zött, valamint a 06-30/9289-595 telefonon Palkovits Istvántól lehet.

Hársfa Panzió és Étterem
A panzióban 5 db kétágyas komfortos szoba található. A kert-

helyiségben bográcsozási, grillezési lehetõséget tudunk biztosítani.
Házias ételek, vadételek, gasztronómiai ételkülönlegességek széles
választékával várjuk vendégeinket, illetve hétfõtõl vasárnapig menü
rendelhetõ. Ballagások, eljegyzések, családi rendezvények, baráti
összejövetelek lebonyolítását kedvezményes áron vállaljuk 60 fõig.
Hétvégenként élõzenés rendezvény, alkalmanként bográcsossal
egybekötve. Üdülési csekket elfogadunk.
Címünk: 5624 Doboz, Faluhelyi u. 23/a • Telefon: 66/641-911, 06-20/

5596-430 vagy 06-20/9860-467 • E-mail: aranytuz@t-online.hu

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

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

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

Fûrészáru-bérszárítás
az Újkígyósi Falemezüzem Bt.-nél!

Új vákuumszárító berendezés, rövid átfutási idõ,
különbözõ fafajták (bükk, tölgy, fenyõ, ...).

Ezenkívül faipari lap- és lemeztermékek széles választékával is
várjuk kedves vásárlóinkat!

ÚFA Bt. Belkereskedelmi Centrum
Újkígyós, Tormási út 15.

Tel.: (66) 256-111/123 • Fax: (66) 554-112 • E-mail: belker@ufa.hu
Fabisz Pálné: 06-30/967-0219; Mihucz Boglárka: 06-30/960-6300;

Oláh László: 06-30/399-8793

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–16.30, szombaton 7–12 óráig.

Természetesen Fából – Természetesen Jót!

®

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

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!

Árurendelés:
06-70/366-9249

Békéscsaba, Kétegyházi u. 6.

A Húsáruház átköltözött
a Kétegyházi út 6. szám alá (a volt tejüzem udvarára).



H I R D E T M É N Y
Az Országos Szlovák Önkormányzat (1114 Budapest, Fadrusz u.
11/A.) által fenntartott Szlovák Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy a gyer-
mekek óvodai beíratása a 2007/2008-as nevelési évre 2007.
május 2–3–4-én, 8–18 óráig lesz az iskola épületében (Békés-
csaba, Jilemnicky u. 1., a kórház hátsó bejáratával szemben).

Szeretettel várjuk a gyermekeket és szülõket, hogy megismerked-
jenek az óvónõkkel, illetve a legkisebbeknek kidolgozott nyelvi
programmal. Megismerkedhetnek az óvoda által nyújtott feltételek-
kel és az itt folyó nevelõmunkával.

A jelentkezéshez szükséges:
A gyermek anyakönyvi kivonata, a szülõ személyi igazolványa és
az állandó lakhelyrõl szóló igazolás.

A szlovák óvoda – lehetõségeihez mérten – Békéscsaba
egész területérõl várja a gyermekek jelentkezését.
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Bõrfiatalítás felsõfokon!
Kényeztetésre vágyik? Szeretne egyszerre ki-
kapcsolódni és megszépülni?

Megújult környezetben várja Önt

a Piroska Kozmetika.

Különleges arc- és dekoltázskezeléseinkkel
visszaadjuk bõre szépségét, bársonyos pu-
haságát. A világhírû GIGI kozmetikumokkal
történõ kezelések mellé többféle gépi kezelés
közül választhatnak:
– Ultrahang: A hatóanyagok bejuttatásáért,

a bõr hidratációjának fokozásáért.
– Vákuummasszázs: A ráncok kisimítására,

szemkörnyéki duzzanat és sötét karikák, toka
kezelésére.

– IPL villanófény: Bõrfiatalításra vagy a bõr
fiatalságának megõrzésére, ránctalanításra,
hegek, pigmentfoltok, aknék, hajszálértágu-
latok eltüntetésére.

Egy kis kényeztetés testnek és léleknek.
PIROSKA ARC- ÉS TESTKOZMETIKA

Mátyás Piroska kozmetikus
Békéscsaba, Berthóty udvar 5.

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

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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OV I - K Ó S T O L G AT Ó

Értesítjük az érdeklõdõ családokat, hogy

a Lencsési Lakótelepi Óvoda

J Á T S Z Ó H Á Z B A
várja az óvodába készülõ gyermekeket.

Április 16-án, hétfõn 16–17.30-ig a Lencsési út 15. szám alatti épü-
letébe, április 25-én, szerdán 16–17.30-ig a Pásztor út 91–93. szá-
mú épületébe. Mindkét helyszínen NYÍLT NAPOKAT is tartunk. A
Lencsési út 15. szám alatti épületben április 26-án, csütörtökön 8
és 17 óra között, a Pásztor út 91–93. számú épületben április 27-
én, pénteken 8 és 17 óra között.

A fenti idõpontokon túl is bármikor szívesen állunk az érdeklõdõ
családok rendelkezésére.

Szeretettel várunk minden oviba készülõt!

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

Termoakupresszúrás masszázságy
Térítésmentes szolgáltatás. Vásárláskor kedvezményes hitelt biztosítunk.
Vérnyomás, cukor, allergiák, csontritkulás, szürkehályog, depresszió stb.
Fehér pólót, nadrágot, 2 db fehér lepedõt, vizet hozzon magával!



�
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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Folytatódik a Folkocsma-sorozat.
Április 19-én 20 órakor

a színpadon

a Ludas Zenekar
A zenekar 1999 óta vállal

fellépéseket, tagjai valamennyien
profi zenészek.

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

Telefon: 06-30/854-44-48

ELEFÁNT SÖRÖZÕ
Blues est

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
.)

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

Kft.

Pénzügyi megoldások:
– magánszemélyek és vállalkozá-

sok számára (pl.: végrehajtás
alatt lévõ ingatlanok újrahite-
lezése szakszerûen);

– személyi hitel
passzív BAR-listásoknak is;

– ingatlanközvetítés
(ingyenes regisztráció).

DISZKRÉT ÜGYINTÉZÉS

BOZSÓ TERÉZ területi vezetõ
5600 Békéscsaba,

Szabadság tér 16–18. II/8.
Telefon: 06-70/70-291-70

E-mail: bozso.terez@n-age-x.com
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• Békéscsaba belvárosában 1315 m² te-
rületen álló polgári ház melléképület-
tel, nagy kerttel eladó. Telefon: 06-70/
335-0915.

• Békéscsabán 3 éve épült sorházi la-
kás (80 m²) + garázs sürgõsen eladó.
Irányár: 21,5 millió Ft. Telefon: 06-20/
9815-896.

• Gyula belvárosában 53 m² alapterüle-
tû, összkonfortos házrész eladó a für-
dõhöz közel. Érdeklõdni: 06-30/474-
4409, illetve munkaidõben: 527-390.

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

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

• 60 m²-es belvárosi iroda (üzlethelyiség-
nek vagy bemutatóteremnek is kiválóan
alkalmas) kiadó. Tel.: 06-30/44-54-463.

• Békéscsabán, a Tescohoz közel, III.
emeleti, központi fûtéses 1+2 félszo-
bás lakás eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Te-
lefon: 06-30/547-3824.

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

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Marik István, Tavasz u. 83.
Telefon: 06-30/275-7263.

• Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom. Lestyán Pál, Gorkij u.
16. Telefon: 436-226, 06-30/481-8071.

• Biztonsági zár, redõny, harmonikaaj-
tó, szalagfüggöny, reluxa, szúnyoghá-
ló szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 42. Telefon: 06-30/233-4550,
636-135.

• Utánfutó-kölcsönzés a Lencsésin: Do-
bos István u. 20. Tel.: 06-70/335-7584,
06-30/233-4550, 636-135.

• Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak teljes körû ügyintézéssel. Te-
lefon: 06-20/567-6521.

• Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Péter József, telefon: 06-
20/9358-173.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás. Gu-
bény György, telefon: 433-079, 06-30/
359-8560.

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

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

• Csempézést, hidegburkolást, parket-
ta- és padlószõnyeg-fektetést vállalok.
Telefon: 06-30/273-3191.

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

• Gyógyító masszázs. Idõpontegyezte-
tés: 06-30/283-8648.

• 60 órás személyiségfejlesztõ, önisme-
reti tréning indul pszichodráma mód-
szerrel. Jelentkezés és információ: 06-
70/773-5690.

• Homlokzatok hõszigetelése, egyéb ne-
mesvakolatok készítése. Tel.: 06-20/
432-6098.

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

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

• Saját tollából, pelyhébõl paplant és
párnát készítünk. Ugyanitt mûszálas
töltött paplanok, párnák kaphatók ter-
melõi áron. Vállaljuk még franciaágy-ta-
karók gyártását is. HO-VI Kkt., Békés-
csaba, Gyöngyösi 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. Telefon:
06-30/398-2025.

• Automata mosógépek, háztartási gé-
pek helyszíni javítása. Elektron Bt. Bé-
késcsaba, Bartók B. út 4. Telefon: 06-30/
304-4622, 454-561.

• Elõtetõk, kapuk, kerítések, lépcsõk,
leválasztó elemek gyártása, helyszíni
szerelése. Telefon: 06-30/9258-164.

• Szakdolgozat kötését soronkívül vál-
lalom. Tel.: 66/447-501, 06-70/217-0312.

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

• Egytonnás, zárt kisteherautóval áru-
szállítást vállalok. Tel.: 06-30/9258-164.

• Esküvõi táncok betanítása, jegyespá-
rok felkészítése. Gulyás Miklós táncpe-
dagógus, telefon: 06-20/980-6010.

• Szabóság. Vállalom bõrdzsekik, szövet-
és farmerruházat bélelését, javítását, ala-
kítását, zipzárcserét, táskajavítást. Bé-
késcsaba, Ihász u. 6. fszt. 2., telefon:
66/451-152.

• Házimozik beszerelését, beállítását
vállalom. Telefon: 06-20/983-8037.

• Hitel! Lakásvásárlási hitel, szocpol. fel-
újítási hitel, szabad felhasználású hite-
lek, banki háttérrel. Tel.: 06-30/363-0781.

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

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

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

• Kémiakorrepetálás és felkészítés. Te-
lefon: 06-30/356-1733.

• Okleveles lovassport-oktató angol
nyelvtudással munkát keres. Telefon:
06-20/4982-019.

• Átlag feletti jövedelem, elegáns mun-
ka, PSZÁF-regisztráció, pénzügyi intelli-
gencia, OKJ-s szakirányú végzettség, te-
lefon, rugalmas idõbeosztás, team-mun-
ka. Követelmény: minimum érettségi, vál-
lalkozói forma. Idõpontegyeztetés: 06-
30/8599-724.

• Céltudatos, ambíciózus, gyakorlattal,
kapcsolatokkal rendelkezõ üzletkötõt
keresünk. Kiemelkedõ jövedelem. Gép-
jármû, vállalkozói forma szükséges. Idõ-
pontegyeztetés: 06-30/8599-724.

• Új Radiant gázkazán áron alul sürgõ-
sen aladó. Telefon: 06-30/3490-589.

• Eladó 3-2-1-es ülõgarnitúra, világos szí-
nû, ágyazható, ágynemûtartós. Irányár:
55 000 Ft. Tel.: 06-20/770-72-78.

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

• Békéscsabai nõi focicsapat
hölgyek jelentkezését vár-
ja 16 éves kortól. Tele-
fon: 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. május 7-én, 16 órakor
Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. alatt (az APEH utcája).

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

ÉRDEKLÕDNI
a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 telefonszámokon.

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK, SZOLGÁLTATÁSUNK
GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

MI SIKERRE VEZETJÜK ÖNÖKET!

HA MINKET VÁLASZTANAK, VELÜNK BIZTOS CÉLBA ÉRNEK!
OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0462

Programakkreditációs szám: PLH-245

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

10% engedmény*

vagy

300 000 Ft beszámítási felár
vagy

1,99 THM fix hitel

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

FOLYTATÓDIK!



A békéscsabai származású Cs. Szabó Pál költõre és Kerekes György festõ-
mûvészre emlékeztek április 4-én a Munkácsy Mihály Emlékházban. Az Ott-
honainkból címû sorozat legutóbbi, a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál kereté-

ben megrendezett eseményén Cs. Szabó Pál verseit Józsa Mi-
hály és Czitor Attila olvasta fel. A Kerekes György festõmûvész
munkáiból összeállított tárlatot Banner Zoltán mûvészettörté-
nész nyitotta meg. A kiállítás május 17-ig látogatható a Munká-
csy Emlékház kistermében.16

A képen látható farakásból több hasonló van a természetvédelmi területnek
nyilvánított Széchenyi liget területén. Buzgón munkálkodott a motoros fû-
rész, sok öreg és fiatalabb fa végzete beteljesült. Évrõl-évre ritkul a liget, fáit
pusztítja a betegség és a vihar, ember csak akkor szorgoskodik körülötte, ha
fûrészelni, vágni kell. Faültetõ- és kertész-tevékenységnek évek óta nincs lát-
ható jele. A ligeti fák pusztulását jelentõs fásítással kellene pótolni. Remél-
jük, õsszel errõl is közölhetünk képet.
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Több mint egy évszázada készült a fel-
sõ, látványos fotográfia Békéscsaba fõ-

terének korabeli házsoráról.
A kép jobb szélén lévõ tornyos, díszes

homlokzatú üzletépület 1902-ben készült.
Bejárata fölött a felirat a tulajdonos, Dé-
csey József nevét örökítette meg.

A jóhírû kereskedõház híven szolgálta
a kereskedelmet.

Késõbb az épület a Kulpin családé lett,
akik a város egyik legismertebb textiláru
üzletét veztették, majd fél évszázadon át.

Az épület a háború után Állami Áruház,
majd Centrum Áruház néven – minõségi
áruválasztékkal – a csabaiak kedvelt áru-
házaként vált ismertté.

A mai felvételen a házsor épületei majd-
nem azonosak a régiekkel, de az árnyas
fák miatt a látvány felismerhetetlen, s az
elegáns portálú üzlet neve is változott.

Fõtéri
patinás épület
és házsor

GÉCS B.


