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� Soron kívüli közgyûlés

� Átalakul a hivatal

� Fakivágás után ültetés a ligetben

� Képviselõk Gerláról, Mezõmegyerrõl

� Hálón a Bárka

� Városvédõk tisztújító közgyûlése

� Kiállítás az Andrássy útról
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Politikamentes együttmûködés
ELKÉSZÜLT A MEGYE ESÉLYTEREMTÉSI PROGRAMJA

KÖZGYÛLÉS

Soron kívül

Soron kívüli testületi ülést hívott össze
április 12-ére Vantara Gyula polgár-

mester. A délután kezdõdött közgyûlés né-
hány olyan üggyel foglalkozott, mely kiemelt figyelmet élvez vá-
rosunkban. Szó volt a Körös Hotelrõl, a szennyvíz-beruházásról
és a város 2007–2010. közötti gazdasági programjáról.

Zárt ülésen tanácskoztak a képviselõk a Körös Hotel sorsáról. Az
épület évek óta üresen áll, egyre romló állagával csúfítja a belvá-
rost. A közgyûlést követõ sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a vá-
rosvezetés megpróbál tulajdonrészt szerezni az épületben, s majd
tulajdonosi lehetõségeit felhasználva lépni a Körös Hotel ügyében.

Komoly vita bontakozott ki az Önkormányzat soron kívüli köz-
gyûlésén a szennyvíztisztítás és csatornázás ügyében.

A közgyûlésen gyakorlatilag arról folyt a vita, hogy mekkora te-
rületen, milyen fejlesztés valósuljon meg e téren. Amíg a képvise-
lõ-testületben ellenzékben lévõ pártok (elsõsorban a szocialisták)
amellett érveltek, hogy a város vállalja be nagyobb terület bevoná-
sát a fejlesztésbe, a városvezetés ezt felelõtlenségnek nevezte. A
Fidesz képviselõi szerint a jelenlegi, bizonytalanná vált mértékû Eu-
rópai Uniós és nemzeti fejlesztési pályázati összegek mellett meg-
gondolatlan és kockázatos ivóvíz bevezetésérõl és olyan területek
bevonásáról beszélni, melyek nem felelnek meg az EU szigorú elõ-
írásainak. Hanó Miklós alpolgármester úgy fogalmazott: plusz pén-
zeket nem érdemes betervezni a projektbe, amikor még az erede-
ti költségvetés is bizonytalan. (Mint ismeretes, felmerült, hogy az EU
eredetileg tervezett támogatása a beruházás közel 76 százalékáról

AFejlesztéspolitikai Irányító Testület képviseletében
a közelmúltban kétnapos látogatást tett megyénk-

ben Magyar Bálint, aki egyebek mellett olyan békés-
csabai cégeket, vállalkozásokat keresett fel, melyek
egymilliárd forint közeli beruházásokat terveznek meg-
határozva ezzel a város, a megye fejlõdését is.

– A Dél-alföldi régió hátrányos helyzetének leküzdése összefogott,
koncentrált munkát kíván, olyan együttmûködést, mely egyrészt lo-
kálpatrióta, másrészt szakmai alapokon nyugszik – kezdte a Fiume
Hotelben megtartott sajtótájékoztatót Magyar Bálint, majd így foly-
tatta: Örömteli tény, hogy ez ügyben nincs nyoma politikai megosz-
tottságnak, a kormány és az ellenzék szakemberei együtt tárgyal-
nak, közösen gondolkodnak. A kétnapos látogatásom alatt olyan,
nagyobb vállalatokat ismertem meg, melyek egymilliárd forint körü-
li beruházásokat terveznek. A cégvezetõk panaszai között visszaté-
rõen jelent meg, hogy még mindig késik a 44-es fõút fejlesztése,
nehézkes a beszállítói kör felkutatása, s hiányos a térségben a mû-
szaki, felsõfokú képzés. A régió egyik legnagyobb problémája a dip-
lomások elvándorlása, amit az egymásra épülõ iparágak integrált fej-
lesztésével lehet enyhíteni – hangzott el Magyar Bálint fejtegetése.

Domokos László, megyénk közgyûlési elnöke a sajtótájékozta-
tón arról szólt, hogy elkészült Békés Megye Integrált Esélyterem-
tési Programja, mely egyfajta térkép, iránytû szerepét töltené be az-
zal kapcsolatosan, merre érdemes haladni, milyen megoldások jö-
hetnek szóba a felzárkózás érdekében. Az anyag egyebek mellett
kiemelten foglalkozik a foglalkoztatással, a gazdasági szerkezetvál-
tással, a megközelíthetõséggel, a vállalkozói tudásbázis megerõsí-
tésével, de az egészségiparral, vendéglátással és az idõsekrõl való
gondoskodással is.

Békéscsaba polgármestere, Vantara Gyula arról tájékoztatta a saj-
tó képviselõit, hogy a megyeszékhely 4-5 olyan céget ajánlott a fej-
lesztéspolitikai irányító testület figyelmébe, melyek jelentõs, a város
gazdaságát meghatározó fejlesztésekben gondolkodnak. Az egy-
milliárd forintot is elérõ beruházásokhoz a cégek saját ereje mellett
szükség van pályázati forrásokra is, s ehhez nélkülözhetetlen a hasz-
nosítható információ. A megbeszéléseken több fontos dolog is tisz-
tázódott, így például visszatérõen szó esett a 44-es fõút fejleszté-
sérõl, melyet a tervek szerint PPP beruházásként valósítanak meg.
A város a meglévõ erõforrásokra, szaktudásra kíván alapozni a jö-
võben is, így a gép-, a nyomda-, a cserép és téglaipar az, ami Bé-
késcsabán hagyományokkal rendelkezik. Örömteli, hogy a cégve-
zetõk beszámolóiból kiderült: most tervezett beruházásaikat bõvülõ
létszámmal akarják megvalósítani, ami a város foglalkoztatási gond-
jain is enyhíthet – emelte ki végezetül Vantara Gyula polgármester.

G. E.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tulajdonában álló

szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban
történõ elhelyezésre

Pályázható bérlakások: 1. Békéscsaba, Franklin u. 269. (egy és
félszobás, komfortos, 57 m² alapterületû; helyiségei: elõszoba, la-
kóelõtér konyhával, egy félszoba, fürdõszoba, kamra; fûtési mód:
egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege: 10 089 Ft/hó) 2. Békéscsa-
ba, Vécsey u. 38. I. em. 4. (egyszobás, komfortos, 35 m² alapte-
rületû; helyiségei: elõszoba, szoba, konyha, fürdõszoba; fûtési mód:
egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege: 8505 Ft/hó)

A formanyomtatvány igénylésének, a pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, Szociális Osztály, Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17., földszint 5-ös iroda. Telefon: 452-252/4019-es mellék.

A pályázati feltételekrõl felvilágosítást szintén a fenti címen, telefon-
számon lehetet kérni. A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu

honlapról is letölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 10.
A pályázatok elbírálásának várható idõpontja:

2007. június 18.
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� FOGADÓNAPOK. Április
27-én Hanó Miklós alpolgármes-
ter, május 4-én Vantara Gyula
polgármester, május 11-én dr.
Benedek Mária jegyzõ tart foga-
dónapot a Városházán 8 és 12
óra között. Vantara Gyula foga-
dónapjára szíveskedjenek elõre
bejelentkezni, az 523-801 tele-
fonszámon vagy személyesen a
titkárságán.

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

� VÍZIKÖZMÛ KÜLDÖTT-
GYÛLÉS. Május 14-án 15 órakor,
a Városháza 130. számú tárgya-
lójában tartja soron következõ
közgyûlését a Békéscsabai Ví-
ziközmû Társulat. A napirendi
pontok között szerepel a társu-
lat 2006. évi munkájáról szóló
beszámoló, a társulat 2006. évi
mérlegének elfogadása az El-
lenõrzõ Bizottság javaslata alap-
ján, a társulat 2007. évi tervének
megvitatása és elfogadása, va-
lamint a társulat alapszabályá-
nak módosítása.

� MI-ÉRTÜNK. A Mi-Értünk
Konzultációs Központban (Ka-
zinczy u. 6/1., a tûzoltósággal
szemben) hétfõnként 17–18 órá-
ig a névtelen anyagosok cso-
portja, keddenként 18–19 óráig
a névtelen alkoholisták csoport-
ja, csütörtökönként 18–19 óráig
a szenvedélybetegek hozzátar-
tozóinak csoportja tartja össze-
jöveteleit. Konfliktuskezelõ cso-
port indul 16–21 év közötti fiata-
lok részére, amelyre jelentkezõ-
ket várnak. További információ:
http://mi-ertunk.fw.hu, Békéscsa-
ba, Pf. 491, 06-70/502-2103, e-
mail: mi-ertunk@freemail.hu.

� LENGYEL KIÁLLÍTÁS ÉS
KONCERT. Krystyna Wieloch-
Varga lengyel festõmûvész al-
kotásaiból nyílik kiállítás május
2-án, szerdán 16 órakor a Békés
Megyei Könyvtárban Békéscsa-
ba Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a Magyar–Lengyel
Baráti Kulturális Egyesület szer-
vezésében a Lengyel Alkotmány
és a Polónia Világnapja alkalmá-
ból. A tárlat megnyitóját követõ-
en 17.30 órától kerül sor az egye-
sület új, Szent István tér 8. szám
alatt található székhelyének ava-
tására.

� MÁJUS 1. A Magyar Szo-
cialista Párt Békéscsabai Szer-
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vezete és a Magyar Szakszer-
vetek Országos Szövetsége idén
is megrendezi szokásos május
elsejei ünnepségét. A rendez-
vénynek a Korzó tér ad otthont.
A programok már április 30-án
este elkezdõdnek és május el-
sején egész nap tartanak. Fel-
lépnek többek között a Körös-
parti Vasutas Fúvósok és Majo-
rettek, az Amigos Latinos, lesz
önvédelmi bemutató, délben pe-
dig élõ cigányzene. A helyszínen
vendéglátással, kirakodó vásár-
ral várják az érdeklõdõket.

� ELHUNYT PAPP JÁNOS.
Április 13-án elhunyt Papp Já-
nos, a békéscsabai fõiskola nyu-
galmazott tanára. Papp tanár úr
hamvasztás utáni temetésérõl
késõbb intézkednek. A gyászo-
ló család kérésének megfelelõ-
en Papp Jánosról temetését kö-
vetõen emlékezünk meg lapunk-
ban.

� KIÁLLÍTÁS A JANKAY GA-
LÉRIÁBAN. Május 10-éig tekint-
hetõ meg a Virág Éva békéscsa-
bai festõmûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás a Jankay Gyûjtemény
és Kortárs Galériában, a Csaba
Center (Andrássy út 37–43.) har-
madik emeletén.

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Tervszerûen kátyúzzák az utakat
A SILÁNY MUNKÁT NEM VESZI ÁT A VÁROS

– A városvezetés szemléletváltásának része, hogy az olyan
nagy közérdeklõdésre számot tartó ügyekben, mint az
utak, járdák állapota tervszerûen jár el, s a felújítási mun-
kálatokról rendszeresen tájékoztatja a lakosságot – mond-
ta el elöljáróban dr. Ferenczi Attila azon a sajtótájékozta-
tón, melyet április 19-én, a Lencsési lakótelepi Profi Áru-
ház parkolójában tartott Bánfi Ádámmal, az önkormány-
zat városüzemeltetési osztályvezetõjével együtt.

Mint azt a városrész képviselõje elmondta: a kátyús utak, kerékpárutak
a sok bosszúság mellett komoly balesetveszélyt is jelenthetnek, ezért
fokozott figyelem övezi az ezzel kapcsolatos feladatokat. A városveze-
tés 3-5 éves programot dolgozott ki az útfelújításokra, járdaépítésekre
azzal együtt, hogy minden pályázati lehetõséget kihasználnak a forrá-
sok elõteremtése érdekében. Legutóbb például egy 60 millió forintos pá-
lyázatot nyújtottak be, s a tervek szerint ennek köszönhetõen újulhatna
meg egyebek mellett a Franklin, a Lencsési, a Szigligeti utca, s a Mokri
lakótelep néhány útszakasza.

– Az önkormányzat a tervszerû munkavégzés mellett nagyobb hang-
súlyt kíván fektetni a minõségi ellenõrzésre is, nem fordulhat elõ, hogy
a kátyúzás a téli hónapokra maradjon, s kifogásolható teljesítés követ-
keztében az is megtörténhet, hogy nem vesszük át a munkát a vállalko-
zótól. Erre példa a Lencsési lakótelepi kerékpárút is, mely a silány mi-
nõség miatt – a vállalkozó költségre – hamarosan újra javításra kerül –
hangsúlyozta dr. Ferenczi Attila.

Bánfi Ádám vélekedése szerint jelenleg viszonylag jó állapotban van-
nak a megyeszékhely belterületi útjai, köszönhetõen egyrészt az enyhe
télnek, másrészt az elmúlt évi felújításoknak. Ennek ellenére nem keve-
sebb, mint 8750 kátyút tartanak nyilván a szakemberek, mely mintegy
2300 négyzetméternyi felületet jelent. A leginkább balesetveszélyes úthi-
bákat 24 órán belül ki kell javítani, s ezzel kapcsolatosan várják a lakos-
sági jelzéseket is a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán.

A tervek szerint idén tavasszal a városban létezõ összes kátyút eltûn-
tetik, a folyamatosan újraképzõdõ hibák felszámolását pedig a nyár folya-
mán, a készenléti szolgálatot ellátó szakemberek végzik el. Õsszel ismét
felmérik a burkolatok állapotát, s teljes körûen végrehajtják a kátyúzást
annak érdekében, hogy az esetleges kemény téli idõjárás ne okozzon
gondot a késõbbiekben. A megelõzést szolgálva azután nyáron úgyne-
vezett felületi kezeléssel tûntethetik el az apróbb repedéseket, így vélhe-
tõen hosszú távon rendezõdhet az utak állapota.

A városüzemeltetési osztály vezetõje végezetül a Luther utca helyre-
állításáról mondott biztató tényeket. Mint közismert, itt a gázvezetékek
cseréje történt meg a DÉGÁZ beruházásaként, ám mivel a munka elhú-
zódott, a téli hónapokban már nem lehetett jó minõségben helyreállíta-
ni a burkolatot. Tavaly ideiglenes megoldással fedték be az úthibákat, vi-
szont hamarosan megkezdõdik az a munka, melynek eredményeként az
út teljes szélességben új aszfaltszõnyeget kap. Ezzel végre eltûnnek az
erre közlekedõket naponta bosszantó kátyúk és hepehupák.

G. E.



A park, pihenõövezetként is funkcionál, ennek érdekében egysé-
ges megjelenésû utcabútorokat helyeznek el, melyeknek stílusa il-
leszkedik az egykori sétaliget hangulatához.

A zöldterület rekonstrukciójának tervei a liget pihenõfunkciója
mellett ismeretterjesztést és a terület minõségi javulását irányoz-
zák meg, így igényes környezet, rendezett park alakul ki, mely a he-
lyi közösség és az ide látogató turisták érdekeit is szol-
gálja.

Az építési és növénytelepítési munkák várhatóan az
idei nyár végén fejezõdnek be.
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annak 68 százalékára, míg a nemzeti támogatás a tervezetthez ké-
pest 5-6 százalékkal is csökkenhet.)

A vita tehát a teher- és kockázatvállalásról szólt, ezt értelmezték
különbözõ módon az egymással szemben ülõ képviselõk. Abban
azért egyetértettek, hogy a beruházás a lehetõ legkisebb önkor-
mányzati önrésszel valósuljon meg. A képviselõk végül bevállaltak
bizonyos mennyiségû új ivóvíz vezeték építést és új területszerzést.
Összességében azonban a tervezett 250 kilométernyi csatornából
18 kilométernyit nem építenek meg most, a támogatott projektben.

A képviselõk annak érdekében, hogy a legkisebb önkormányza-
ti önrésszel épülhessen meg a szennyvíz-beruházás, felkérték a vá-
ros országgyûlési képviselõit, a polgármestert és a kormányt, hogy
tegyenek meg ezért mindent.

A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet feltárásáról és a jövõ
lehetõségeirõl szól Békéscsaba gazdasági programja a 2007. és
2010. közötti idõszakra, amelyet szintén az április 12-ei soron kívü-
li közgyûlésen tárgyaltak a városatyák. A témában elsõsorban az el-
lenzéki képviselõk kértek szót. A szocialista Tóth Károly túl pesszi-
mistának nevezte a programot. Velkey Gábor, az SZDSZ képviselõ-
je úgy vélte, a javaslatot a humánbizottságok (pl. az oktatási, vagy
az egészségügyi) is tárgyalhatták volna. Meglátása szerint a prog-
ram nem tartalmaz új elemeket az eddigi elképzelésekhez képest
– annak ellenére, hogy új szemléletû vezetés viszi a város ügyeit.
Velkey örömét fejezte ki, hogy a korábbi elképzeléseket is beemel-
ték ebbe az programba. Mezei Zsolt, szocialista képviselõ mellék-
leteket hiányolt, melyekben a fejlesztési elképzeléseket felsorolják.
Megítélése szerint a késõbbiekben ezekre lehetne konkrét projek-
teket építeni.

Rövid reagálásában Vantara Gyula polgármester természetesnek
nevezte, hogy a korábbi elképzeléseket, terveket átveszi és tovább
is viszi az új városvezetés.

Nem értettek egyet a képviselõk a képviselõi alap utódaként meg-
jelenõ választókerületi célelõirányzat elköltésére vonatkozó új sza-
bályokkal. Az ellenzéki képviselõk kifogásolták, hogy a pénz elköl-
tésérõl szóló döntés lényegében a polgármester kezébe került. A
városvezetés szerint ez a településfejlesztés egy kézben tartását se-
gíti majd.

Május elseje fordulatot hoz a békéscsabai Polgármes-
teri Hivatal életében. Az önkormányzat februárban

döntött a hivatal átszervezésérõl, amelyet a március 13-ai
soron kívüli közgyûlésen megválasztott új jegyzõnek, dr.
Benedek Máriának kell levezényelnie. Az új rendszer ki-
építésében eddig tett lépésekrõl és hosszú távú elkép-
zeléseirõl nyilatkozott lapunknak a jegyzõ asszony.

– Május 2-án reggel egy átalakult hivatal kezdi el a munkát?
– Minden esély megvan arra, hogy a közgyûlés által kitûzött cé-

lokat elérjük egy olyan hivatal felállításával, amely képes eredmé-
nyesebb munkára. Komoly átszervezésekrõl döntött februárban a
közgyûlés. Május elsejével például az eddigi 13 helyett csak 8 osz-
tály mûködik majd a hivatalban, sok munkatársunk munkaköre pe-
dig megszûnik.

– Hogy sikerült az átszervezés gyakorlati lépéseit megtenni? Sok
dolgozótól megválik a hivatal.

– Úgy érzem, minimális érdeksérelemmel sikerül végrehajtani az
átszervezést. A feladatok átszervezésével, más munkakörök felaján-
lásával igyekszünk elkerülni, hogy megszûnjön az adott személyek
munkaviszonya. A létszámcsökkentést segíti az is, hogy több mint
húszan elmennek öregségi nyugdíjba, illetve a prémium évek segít-
ségével vonulnak nyugállományba.

– Mit vesz észre mindebbõl a lakosság?
– A közgyûlés döntésének végrehajtásával párhuzamosan tudjuk

kialakítani azt a hivatali apparátust, amelyrõl azt mondhatjuk majd:
valóban ügyfélbarát. Szeretném, ha kollégáim a jövõben már elõre
megbeszélnék az ügyféllel, mire van szükség az ügyük intézéséhez,
ha közösen találnák meg a megoldást a felmerülõ problémákra. Je-
lenleg komoly probléma a törvényes határidõk betartása. Ebben is
jelentõs fordulatra van szükség.

– Pályázatában és a sajtónak elküldött bemutatkozó közleményé-
ben is említést tesz az egyablakos ügyfélfogadó rendszerrõl. Mit tud-
hatunk errõl?

– Egy olyan ügyfélszolgálatot szeretnék létrehozni, ahol a közüze-
mi szolgáltatókkal szembeni – tehát nem csak a hivatal felé fennál-
ló – ügyeiket is intézhetik a békéscsabaiak. Az egyablakos rendszer
lehetõségét egy éven belül szeretnénk megteremteni. Már elképze-
léseink is vannak arra, hol alakítanánk ki ezt a fajta ügyfélszolgála-
tot, ahol tényleg az adóügyektõl a parkolással kapcsolatos problé-
mákig mindent egy helyen, egy idõben intézhetnének a lakosok.

– Említett közleményében külön szól a helyi vállalkozókkal, befek-
tetõkkel kialakított korrekt, kiszámítható és eredményes kapcsolat ki-
alakításának fontosságáról. Miért tartja ezt ennyire fontosnak?

– Ez a gazdaságfejlesztés, a városfejlesztés és a munkahelyte-
remtés szempontjából is fontos. Többek között ezért szeretném el-
kerülni, hogy hosszas, bürokratikus eljárásokkal ügyintézõ hivatal
mûködjön a Városházán. A cél az, hogy hatékonyan, rövid határ-
idõvel dolgozzunk, ne mi legyünk bármilyen munkahelyteremtés
gátja. Szeretném, ha a jövõben valóban segítõ módon tudnánk sze-
repelni egy nagy befektetés, vállalkozás mûködési engedélyének ki-
adásában.

A városházi átalakítások kapcsán megkerestük a Polgármesteri Hi-
vatal szakszervezetét is. Krezinger György titkár a május elsejei vál-
tozások után kíván nyilatkozni az átszervezés folyamatáról és ered-
ményérõl.

Lapunkban korábban értesülhettek arról, hogy több fát is kivágtak
Békéscsaba legnagyobb összefüggõ zöldterületén, a Széchenyi li-
getben.

A fakivágás egy ökoturisztikai fejlesztési program elsõ lépése
volt. A projekt egy több állomásból álló felújítás lesz, melynek része-
ként az 1896-ban épített favázas nyári pavilont látogatóközponttá
alakítják át.

A városi kertésztõl, Szabó Anikótól megtudtuk, hogy a Széchenyi
liget kertépítészeti rendezésének célja a meglévõ növényállomány
tiszteletben tartásával és bemutatásával a látogatóközponthoz kap-
csolódó ismeretterjesztõ útvonal kiépítése – az eredeti gyöngyka-
vics sétány feltárásával és felújításával –, mely az állomáshelyeken
a Körösök-völgyének élõvilágát is bemutatja. A gyalogos ismeret-
terjesztõ útvonal mentén az állomáshelyeken pihenõhelyeket ala-
kítanak ki és ismeretterjesztõ táblákat helyeznek el. A liget közpon-
ti térrészén a kör alakú virágágyat, az úgynevezett „Körönd”-öt hely-
reállítják.

A liget jellege nagyon sokat változott; közel 90 rossz egészség-
ügyi állapotú fa került kivágásra. Többek közt olyanok, amelyeket
az idõjárás megtépázott. A liget eredeti szerkezetének visszaállítá-
sa a cserjeszint bõvítésével, és a kivágott fák pótlásával történik
majd. A park keleti részén haladó aszfalt járda mellett megtalálha-
tó egykori oszlopos tölgy sor visszaállítása, szoliter és határoló fák
telepítése valósul meg. A cserjeszintet mind a középmagas térha-
tároló, mind a talajtakaró cserjék ültetésével bõvítik.

KÖZGYÛLÉS

Soron kívül
Fordulat

Fák a Széchenyi ligetben



A2006. év végéig hatályban lévõ alanyi jogú gázár támogatási rend-
szert, egy szociális rászorultsági elven mûködõ gázártámogatási

rendszer váltotta fel 2007. január 1-tõl. A szociális támogatásra vonat-
kozó rendelet módosítása késõn, 2006. november 22-én került kihir-
detésre oly módon, hogy a hatálybalépés idõpontja 2007. január 1-je
volt. Ez a két idõpont közötti igen rövid idõszak nem tette lehetõvé az
ügyfeleknek a rendeletet megismerését, értelmezését és a szükséges
adatlapokat kellõ idõben kitöltve megküldhessék a Magyar Államkincs-
tárnak. Ez a rövid periódus a gázszolgáltató társaságoknak sem biz-
tosított kellõ idõt arra, hogy informatikai rendszerüket felkészítsék a
változások fogadására. E tényre, illetve ennek veszélyére társaságunk
a Magyar Gázipari Egyesülésén keresztül az illetékes miniszternek
küldött leveleiben több alkalommal is felhívta a figyelmet. A rendelet
mindezek ellenére megjelent és ez vezetett ahhoz, hogy a rendelet
megjelenése óta a társaságunkhoz érkezett megkeresések száma az
elõzõ év hasonló idõszakához képest három szorosára nõtt meg Iro-
dáinkban és ötszörösére Call Centerünkben. Erre az ugrásszerûen
megnövekedett ügyfélforgalomra való felkészülés a gázszolgáltató
társaságok részérõl lehetetlen volt. Ez volt az a tény, amely az év ele-
jén a problémákat kiváltotta és amely lehetetlenné tette, hogy az ügy-
félfogadás a korábban megszokott és elfogadott, kultúrált körülmé-
nyek között történhessen. Napjainkra a Call Centerbe érkezõ híváso-
kat, a MEH által elõírt földgáz közüzemi szolgáltatás minimális minõ-
ségi követelményének és elvárt színvonalának megfelelõen, a határo-
zatban elõírt 80/30 call-center mutató szerint megválaszoljuk (azt je-
lenti, hogy a fogadott és elõválasztott hívások 80%-át az ügyintézõ 30
másodpercen belül megkapja).

� Call Center igénybevétele

Annak érdekében, hogy visszaállítsuk a megszokott ügyfélszolgálati
színvonalat, az Égáz-Dégáz Zrt. fejlesztette és növelte ügyfélszolgá-
latának létszámát. Mindezeknek megfelelõen az Ügyfélszolgálati Iro-
dákban és a Call Centerben összesen 60 fõvel növeltük a létszámot.
Az intézkedéseink eredményeként a korábbinál kétszer több hívást tu-
dunk fogadni igen rövid várakozási idõ mellett. Call Centerünkben va-
lamennyi szolgáltatásunkhoz kapcsolódó ügyfélkérés teljesíthetõ, nem
érdemes tehát sorban állni irodáinkban, hiszen Call Centerünkben
egyszerûen és gyorsan tudjuk teljesíteni az ügyfélkéréseket.

A napi telefonos forgalmat elemezve megállapítható, hogy a leg-
magasabb hívásszám 8–11 óra között van, ezért célszerû a kevésbé
forgalmas idõszakokat választani. Call Centerünk

6–20 óra között üzemel ezért javasoljuk, hogy a kevésbé zsúfolt
idõszakokban intézzék ügyeiket. Telefonszámunk: 06 40 824 825

� Mûszaki fejlesztések igénybevétele mérõállás bejelentéséhez

Felhívjuk szíves figyelmüket mûszaki fejlesztéseinkre a mérõállásuk
bejelentéséhez. Elsõsorban az internetes mérõóra-rögzítést javasol-
juk a www.egaz-degaz.hu honlapunkon. Ilyen módon a nap huszon-
négy órájában bármikor elküldhetik adataikat, megelõzve a sorban
állást és várakozást. Ügyfeleinknek lehetõségük van továbbá a Call
Center segítségével gépi úton, a telefonkészülék billentyûzet hasz-
nálatával megadniuk mérõórájuk állását.

� Túlfizetés rendezése

A március 14-én megjelent 44/2007. számú kormányrendelet szerint
a részszámlázásos módszer alkalmazása esetén a közüzemi szolgál-
tató – a fogyasztónak (vagy a számla kiegyenlítését vállaló fizetõnek)
a végszámla kiállítását követõ 30 napon belül benyújtott írásbeli ké-
relmére – köteles a fogyasztó (vagy a számla kiegyenlítését vállaló
fizetõ) részére a kérelem kézhezvételét követõ 8 napon belül megfi-
zetni a végszámlában kimutatott túlfizetés összegét. A rendelet kihir-
detése az Égáz-Dégáz korábbi gyakorlatát nem módosította, hiszen
az elszámoló számla kiállítását követõen ügyfeleink eddig is kérhet-
ték a visszafizetést, melyet társaságunk minden esetben teljesített. A
rendelet nem más, mint ennek a már mûködõ gyakorlatnak a jogi
úton történõ megerõsítése. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy
hónapban csak azok az ügyfelek kérhetik a visszafizetést, akiknek a

mérõje abban a hónapban leolvasásra kerül; hiszen ekkor
tudjuk megállapítani, hogy mennyire követte a részszám-
lázás a valós fogyasztást az elszámolási idõszakban. Tár-
saságunk a visszafizetést csak akkor tudja teljesíteni, ha4

az ügyfél folyószámlája nem mutat tartozást, tehát a korábbi rész-
számlákat is kiegyenlítette. Visszafizetési igényüket kérjük a fentiek-
nek megfelelõen fogalmazzák meg.

� Számlázás

A 96/2003 (XII.18.) sz. GKM-rendelet szabályozza a földgáz vásárlója
által fizetendõ gázdíj megállapítását, így ezek a díjak egész ország
területén egységesek. A rendelet szerint a gázdíj összegét a szolgál-
tatott földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normál állapotra át-
számított térfogatának (gnm³), a mérési idõszakra mérõeszközzel
meghatározott átlagos fûtõértékének (MJ/gnm³), valamint egységnyi
hõmennyiségére vonatkozó gázdíjnak (Ft/MJ) az összeszorzásával
kell megállapítani. A fizetendõ összeg ennek áfával növelt értéke.

Amikor ügyfeleink igénybe veszik szolgáltatásunkat, tehát földgázt
égetnek el, energiát használnak fel. Ennek megfelelõen a valós ener-
giafelhasználást a fogyasztó által ténylegesen felhasznált hõmennyi-
ség MJ-ban (megajoule) kifejezett értéke mutatja meg. A fûtõérték
(MJ/m³) nem más, mint egy köbméter földgáz tökéletes elégetése-
kor felszabaduló energiamennyiség.

A korrekt elszámolás érdekében a földgáz fûtõértékét folyamato-
san ellenõrzik. A földgáz fûtõértékével kapcsolatos adatokat a MOL
Földgázszállító Zrt. méri hitelesített mérõeszközzel. A mért adatokat
naponta továbbítják társaságunknak és az így kapott napi átlagérték
képezi a fogyasztóval történõ elszámolás alapját. Az egyes körzetek
átlagos fûtõérték adatai társaságunk honlapján elérhetõek.

A fent hivatkozott miniszteri rendelet elõírja nyomáskorrekció alkal-
mazását a ténylegesen elfogyasztott földgázmennyiség meghatározá-
sához. A nyomáskorrekció értékének az elszámolási idõszakra vonat-
kozó meghatározásához az alábbi paraméterek ismerete szükséges:

– a gázmérõben levõ túlnyomás (szolgáltatási túlnyomás),
– a barometrikus nyomás (légköri nyomás),
– a gáztechnikai normál állapot
A barometikus nyomást az Országos Meteorológiai Szolgálat hite-

les mérõeszközzel méri. Ezen adatok kerülnek felhasználásra a nyo-
máskorrekció meghatározásához, a fizika termodinamikai törvényei-
nek segítségével.

� Fogyasztás mérésének gyakorlata

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. 2006-ban Ügyfeleink igényeit és visszajelzése-
it figyelembe véve egy kényelmesebb, rugalmasabb, még inkább sze-
mélyre szabott fogyasztás elszámolási rendszert vezetett be a 20 m³/h
alatti háztartási és nem háztartási Ügyfeleinek – az éves egyszeri el-
számolást.

A módosított elszámolás szerint a leolvasó évente egyszer zavarja
Ügyfeleinket a gázmérõ leolvasása céljából. A mérõ leolvasását kö-
vetõen az eltelt idõszak, azaz 12 hónap tényleges fogyasztása (a két
leolvasás közötti idõszak) alapján kiállított elszámoló számlát juttatjuk
el a fogyasztókhoz, melynek értékébõl társaságunk levonja a 11 köz-
beesõ hónap alatt havonta kiszámlázott 11 db részszámla összegét.

A 11 részszámla összegét az éves gázmennyiség havonkénti meg-
oszlását figyelembe véve számoljuk ki. A számlázási rendszerünkbe
az adott Ügyfélre beállított havi köbméter adat, az Ügyfél elõzõ évi
fogyasztásából adódó úgynevezett fogyasztási profilja alapján kerül
meghatározásra. Így ez a fogyasztási profil határozza meg az Ügy-
felek részére havonta kiszámlázandó összeget. Természetesen Ügy-
feleinknek lehetõségük fogyasztási profiljuk módosítására. Amennyi-
ben az általunk felajánlott profil alapú éves elszámolás a fogyasztó-
nak nem felel meg, úgy választhatja az éves kiegyenlített számlázá-
si formát is. Ennek lényege, hogy Ügyfeleink 11 hónapon át azonos
mennyiség alapján kiállított számlát kapnak. A harmadik részszám-
lázási lehetõség, hogy ügyfeleink vállalják a havi mérõállás közlését
a tárgyhó 1-je és 20-a között, így a részszámla a diktált mérõállás
alapján kerül kiállításra. Ennek elmaradása esetén társaságunk a fo-
gyasztási helyhez beállított profil alapján becsült számlát állít ki.

Mindhárom esetben a 12. hónapban a gázmérõ leolvasásával meg-
állapított, éves fogyasztáshoz tartozó számlaértékbõl a részszámlák-
ban kiszámlázott összegek levonásra kerülnek. A fennmaradó összeg
képezi a 12. hónapban kibocsátott elszámoló számla összegét.

Amennyiben a földgázszolgáltatással kapcsolatban bármilyen kér-
dése merül fel, kérjük, hogy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a
06 40 824 825 telefonszámon.

ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRT.

Tájékoztatás az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Ügyfélszolgálatának mûködésérõl



dig tele van gyerekekkel, pénz kellene ennek a fejlesztésére, és sze-
retnék egy bitumenes sportpályát is Gerlán. A gyermeklétszám az
iskolában most van a mélyponton, 13 elsõ osztályos indul, jövõre és
azután 17-19 elsõs lesz. Örülök, hogy a városvezetés zokszó nélkül
engedte a mostani elsõsök beiskolázását, így nem marad ki egyet-
len évfolyam sem Gerlán. Póstelek irgalmatlanul lepusztult, úgy ér-
zem, ez nem pénzkérdés, hanem hozzáállás kérdése. Ki lehetne ad-
ni vállalkozónak, aki rendbe tenné és mûködtetné a kempinget, a
parkot. Azt a pósteleki utat, amelyikre nincs szükség, ahol szinte
csak a quadosok és motorosok járnak, a város megbízásából gon-
dozzák, amelyikre szükség lenne, azzal nem törõdik senki. Az erdé-
szet kivágja a fákat, Gerláról már át lehet látni Gyulára, tudom, hogy
ez nem a város bûne, de nagyon elszomorító. Az Ó-Körös állapota
tragikus, a vízügy a kígyósi legelõkrõl oxigén nélküli „döglött vizet”
enged bele, kétfelõl már szinte összeér a nád. Gerlán az utak több
mint 50%-a földút, ezek szinten tartására éves szinten 400-500 köb-
méter zúzott kõre vagy salakra van szükség, ezen kívül legalább rá-
zatókat szeretnénk építeni, hogy ne legyen sáros a gyûjtõút.

– Mit szólnak ahhoz, hogy a képviselõi alap utódaként megjele-
nõ választókerületi célelõirányzat elköltése új szabályok szerint tör-
ténhet?

B. M.: – Úgy gondolom, ha egy képviselõt megválasztott a kör-
zete, neki kellene eldöntenie, mire költi a képviselõi alapot. Mostan-
tól a döntés lényegében a polgármester kezében van, pedig úgy gon-
dolom, neki nem lesz ideje minden apró ügyre. Bizalmatlanságként,
cenzúrázásként élem meg, hogy folyamatosan ellenõrzik, az egyéni
képviselõ hol, mit lát jónak.

H. T.: – Szerintem kár elõre megkongatni a vészharangot. Nem
gond, ha a polgármester látja, mire költik a képviselõk a körzetük-
nek szánt pénzt, én megbízom benne. Tudjuk, az elõzõ ciklusban
voltak, akik nem rendeltetésszerûen használták fel a teljes keretet.

B. M.: – Eddig sem volt megtiltva a polgármesternek, hogy meg-
nézze, mire ment el ez a pénz. Nem értem, miért kell az õ ellenõr-
zése alatt tartani mindent. Nem az a gondom, hogy én nem bízom
a polgármesterben, hanem az, hogy õ nem bízik bennem.

– Mennyire tudják érvényre juttatni a körzetükben élõk igényeit a
testületben?

B. M.: – A belváros fejlesztésével rengeteget foglalkozik a testü-
let, Gerlával alig. Nincsenek nagy igényeink. Ha ott tartanánk, hogy
ne kelljen pollent belélegezniük az itt élõ embereknek, hogy esõs
idõben is tiszta lábbal juthassanak el a házuktól a buszmegállóig,
vagy hogy ne csússzanak meg a biciklisek a felhordott sár miatt, és
Póstelekre is jó legyen kimenni, akkor azt mondanám, hogy elértük
a célunkat. Nem akarok részt venni a pártok harcaiban, viszont fon-
tos számomra Gerla és Békéscsaba egésze. Azt tapasztalom, hogy
minden döntés politikai síkra terelõdött, a személyi kérdések külö-
nösen. Ezt nagyon rossz dolognak tartom, hiszen azt vállaltuk, azért
küldtek a testületbe bennünket, hogy a település érdekeit tartsuk
szem elõtt, függetlenül attól, melyik pártból jöttünk.

H. T.: – Négy évünk van a városfejlesztésre, pár hónap alatt nem
lehet a világot megváltani. Négy évig folyamatosan dolgozva, apró
lépésenként tudunk eredményeket elérni Megyeren is. Azt gondo-
lom, nincs kivételes kerület, ugyanolyan fontos a város minden ré-
sze. Most sokan azt várják tõlem, hogy azonnal tegyek meg mindent,
ami 16 év alatt nem sikerült. Ez persze nem megy, de arra
törekszem, hogy ütemesen fejlõdjön Mezõmegyer.
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EGY ASZTALNÁL...

Gerláról, Mezõmegyerrõl

ABékéscsabán élõk zöme ritkán fordul meg Gerlán vagy Mezõme-
gyeren, pedig érdemes rászánni az idõt, és akár egy hétvégi bi-

ciklitúra vagy kirándulás keretében megnézni ezt a két településrészt
is. Gerlán második alkalommal választották képviselõnek az SZDSZ
színeiben induló Bokros Mátyást, õ volt az egyetlen, aki a fidesze-
seken kívül egyéni körzetben gyõzni tudott. Mezõmegyernek 16 év
után lett új képviselõje, a testület legfiatalabb tagja, Hricsovinyi Ta-
más személyében. Sorozatunkban most õk ültek egy asztalhoz.

– Mindketten az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság
tagjai. Miért éppen ez a bizottság, hogy kapcsolódik ez Gerlához,
Mezõmegyerhez?

B. M.: – Nem kérdezték meg, melyik bizottságban szeretnék dol-
gozni, meglepetésként tapasztaltam, hogy ide osztottak be, pedig a
városfejlesztés, városüzemeltetés sokkal jobban érdekel, és jobban
kapcsolódna Gerlához is.

H. T.: – Nekem sem ez a bizottság volt az álmom, viszont ha már
így alakult, itt próbálom megtenni, amit lehet. A frakciónk nagyon jól
összedolgozik, ezért ha Mezõmegyert érintõ konkrét városüzemelte-
tési gondjaim adódnak, dr. Ferenczi Attilához vagy Fodor Jánosné-
hoz fordulok, õk az illetékes bizottságban próbálnak segíteni ezek
megoldásában.

– Milyen érzés volt gyõzni egyéni körzetükben, és milyen tervek-
kel indultak neki ennek a négy évnek?

H. T.: – Érdekes új képviselõként a testületbe kerülni. A kampány
idõszakában kiderült, hogy ma már másképp képzelik a megyeriek
a település fejlesztését, mint néhány évvel korábban. Akkor azt cé-
loztam meg, hogy pártállástól függetlenül mindenkihez szóljak, és
ma is az összefogásra építek. Megalakítottuk az Összefogás Mezõ-
megyerért Egyesületet, amelynek az a célja, hogy a helyi emberek-
kel együtt õrizzük meg az értékeket, közösen építsük, szépítsük a
települést. Hét fõvel újjáalakult a polgárõrség, amely együttmûködik
a városi polgárõrséggel. Mezõmegyer olyan, mint egy különálló falu,
annak minden elõnyével és hátrányával, például nagyon sajnálom,
hogy nincs iskolánk. Az Arany János Mûvelõdési Háznak új vezetõ-
je lett Varga Gábor személyében, felvettük a kapcsolatot, úgy gon-
dolom a ház a közösségformálás, a különbözõ programok jó szín-
tere lehet. Nagy öröm számomra, hogy logopédus is jár hozzánk,
aki a könyvtárban foglalkozik az óvodásokkal. Megyeren problémát
okoz a belvíz, nem elég a külsõ csatornákat, vízelvezetõket takarí-
tani, a terveim között szerepel a teljes csapadékvíz-elvezetõ árok
felújítása, takarítása, erre közel kétmillió forintot szánunk. A közvilá-
gítás kiépítése is az idei év feladatai közé tartozik, még két tanya-
sor hiányzik, és vannak tanyák, ahol az ivóvízvezetéket kell kiépíte-
nünk. Megyerhez hozzátartozik a tanyavilág, azt is fejleszteni kell.
Szeretném a temetõk környékét helyrehozni, virágokat kihelyezni a
településen, de tervezünk járdafelújítást, és várjuk a szennyvízberu-
házást. Egyelõre nincs sportpályánk, de egyeztetünk a megyével a
Kossuth utcai füves pályával kapcsolatban.

B. M.: – Látva a közhangulatot, nem gondoltam volna, hogy gyõz-
hetek. Megjegyzem, fideszes ellenfelem korrekt, jó kampányt foly-
tatott. Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy mégis engem vá-
lasztottak, és második alkalommal kaptam bizalmat a gerlaiaktól.
Nincsenek hatalmas terveim, szeretném, ha Gerla falusias jellegét,
közösségeit meg tudnánk õrizni. Sajnos keserû tapasztalataim van-
nak, és rendkívül elszomorít, hogy indok nélkül küldenek el a polgár-
mesteri hivatalból olyan embereket, akikkel jól együtt tudtunk dol-
gozni. Egy éve folyamatban van a közvilágításunk fejlesztése, azon-
ban szinte semmi sem történik, ha ezt szóvá teszem, az áramszolgál-
tatóra hivatkoznak, hiszen õk tudnák áthelyezni a lámpákat. Szolgál-
tatóként ahhoz vagyok hozzászokva, hogy a felmerült problémát a
lehetõ leghamarabb és a lehetõ legjobban oldjam meg, a bürokrati-
kus szabályozások azonban lelassítják a munkát. Örülnék, ha a vá-
rosvezetés ezen tudna javítani. A kápolnát pályázati pénzbõl rend-
be hozta a tulajdonosa, a kastélyt öt évre kapta meg egy másik vál-
lalkozó (ebbõl még másfél év van hátra), a déli szárny rohamosan
pusztul, új pályázatot kellene kiírni, különben menthetetlen lesz. Jó
lenne, ha a játszóteret is tovább fejleszthetnénk, hogy ott legyenek
a gyerekek, ne máshol kóboroljanak. A kis extrém sportpályánk min-



Arendkívüli közgyûlés napirendi pontjai közül négyet emelt ki tá-
jékoztatóján Vantara Gyula. A Körös Hotel régóta csúfítja a bel-

várost, a tulajdonossal való tárgyalás eddig nem hozott eredményt.
A polgármester elmondta, az új vezetés szigorúan büntet, a tulajdo-
nosnak nagy összegû tartozása halmozódott fel. A város elindult
azon az úton, hogy megszerezze a Körös Hotelt, ha ez megtörténik,
Békéscsaba polgáraival együtt kívánnak dönteni az épület további
sorsáról. „Elkészült a város szennyvíztisztításának és csatornázásá-
nak megvalósíthatósági tanulmánya, amelynek most elfogadott vál-
tozata valóban megvalósítható. Az unió nem támogatja a csatorná-
zást ott, ahol nincs ivóvízvezeték, nem megfelelõ az utcaszélesség,
és az utca állandó lakosainak aránya nem haladja meg az ötven szá-
zalékot. 18 kilométerrel kevesebb csatornát építhetünk, mint ami a
korábbi tervekben szerepelt, különben kockáztatnánk, hogy akár az
egész pályázat elúszik” – mondta Vantara Gyula. Elkészült Békés-
csaba 2007–2010-ig szóló gazdasági programja is, ebbõl a polgár-
mester kiemelte a város további leszakadásának megállítását, reális
fejlõdési pályára állítását, a hasznot hozó beruházások elõtérbe ke-
rülését, felelõs vagyongazdálkodást, a térségi hatású beruházások el-
sõbbségét, a munkahelyteremtést. Beszélt az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok jövõbeni egyesítésének tervérõl, és megje-
gyezte, nem kívánnak új adókat bevezetni. Mint mondta, a gazdasá-
gi program nem programlista, néhány kiemelt projekt említése mel-
lett alapelveket fogalmaznak meg, a konkrétumok az éves tervekben
lesznek benne.

Az Egészségügyi Minisztérium pályázatot hirdetett egynapos se-
bészeti ellátásokra, létszámcsökkentésre, valamint a technikai felté-
telek javítására. A Réthy Pál kórház pályázik, Vantara Gyula kiemelte
az egynapos sebészeti beavatkozás jelentõségét. „Miután elvették tõ-
lünk a szemészeti osztályt, mentjük, ami menthetõ. A stroke ellátás
anyagi és tárgyi eszközeinek javítása mellett a fõ célunk, hogy egy-
napos ellátás keretében Békéscsabán is legyen lehetõség szemésze-
ti mûtétekre” – fogalmazott a polgármester.

� � �

A csatornázásról a Fidesz álláspontját Hanó Miklós, dr. Ferenczi At-
tila, Fodor Jánosné és Hricsovinyi Tamás ismertette. „10 éve készül-
tek el az elsõ tervek, de a város folyamatosan olyan terveket adott
be, amelyeket visszautasítottak. Az elõzõ vezetés elhibázott lépése
volt, hogy a zártkerteknél is meghirdették a csatornázást, tudhatták,
hogy 14 méternél keskenyebb utcába nem építhetõ közmû. Az uniós
támogatásnak feltétele az ivóvízcsatorna kiépítettsége és az ott la-
kók több mint ötven százalékos aránya. A most elfogadott változat
nem számol azokkal az utcákkal, amelyek nem felelnek meg a felté-
teleknek, eszerint 223,6 kilométer csatorna épülne, várjuk a Környe-
zetvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dönté-
sét” – mondta Fodor Jánosné.

A képviselõk beszéltek arról, hogy a Béke-kertek és a Kenderföl-
dek egyes részei ebbõl a támogatási rendszerbõl kimaradnak, a vá-
ros vezetése dolgozik azon, hogy késõbb csatlakozhassanak, a ge-
rincvezeték mindenhol megépül. Ha a csatornázásba bevonnák azo-
kat az utcákat is, amelyekben az állandó lakosok száma kevés, az
növelné a köbméterenkénti víz- és csatornadíjat. Hangsúlyozták, nem
tudni biztosan, mennyi lesz a támogatás a 18-19 milliárdos beruhá-
záshoz. A becsült arány a bekerülési költség 75,8 százaléka az Eu-
rópai Uniótól és 13,4 százalék nemzeti forrásokból, ebben az eset-
ben a saját erõ mintegy 2 milliárd forint lenne (1,3 milliárd a lakossá-
gi befizetésekbõl). Vannak azonban olyan hírek, hogy az unió támo-
gatása 68 százalék lesz, a nemzeti támogatás 5-6 százalékkal csök-
kenhet, ez akár 2-4 milliárd forinttal is növelheti a város költségeit.
Meggondolatlan és kockázatos lépésnek tartanák olyan helyekre ki-
terjeszteni a csatornázást, amely a feltételeknek nem felel meg, és
újabb 1-2 milliárddal növelné a város kiadásait.

Hanó Miklós egy bizottsági jegyzõkönyvbõl idézte Pap János sza-
vait, miszerint nem kellene szidni a kormányt, amelytõl pénzt kérünk,
különben meg kell szokjuk, hogy az önrész 10-rõl akár 15 százalék-
ra nõhet. „Felháborítónak tartom, és visszautasítom, hogy Békéscsa-

bát hátrány érje amiatt, mert a Fidesz Összefogás gyõ-
zött. Az SZDSZ megkérdõjelezi a városvezetés szakmai-
ságát, primitív érdekekrõl beszélnek, miközben például a
csatornázásnál felelõsen gondolkodva olyan tervet nyúj-6

((((( Közgyûlési visszhang )))))
tunk be, amely a korábbiakkal szemben, megfelel a feltételeknek” –
fogalmazott Hanó Miklós.

Hirka Tamás arról számolt be, hogy a választókerületi célelõirány-
zatról szóló döntéssel 16 éves diszkriminatív gyakorlatot szüntet meg
a város. Mostantól nem az egyéni képviselõk rendelkeznek képvise-
lõi alappal, hanem választókerületi célelõirányzat lesz, amelynek fel-
használására minden képviselõ javaslatot tehet.

� � �

„Azt szeretnénk, ha Békéscsabán a legkiterjedtebb csatorna-beruhá-
zás valósulna meg, minél nagyobb mértékû támogatással. A most el-
fogadott változatból kimaradnak utcák, a lehetõséget nem teljes mély-
ségében kívánja kihasználni az új városvezetés. Az önkormányzat
dönthet úgy, hogy ezekben az utcákban saját költségén fejleszt, ha
a 3-4 éves programhoz minden évben hozzárendelnénk a költség-
vetésbõl 250-250 millió forintot, nagyobb területet lehetne bevonni a
csatornázásba” – mondta Baji Lajos az MSZP-nél. A megvalósítható-
sági tanulmány elfogadott változata szerint mintegy ezer érdekeltsé-
gi egység marad ki, ez tíz százalékos csökkenést jelent az általuk ter-
vezetthez képest. A képviselõ szerint a beruházással egy idõben vég-
re lehet hajtani a szükséges utcaszélesítéseket, ki lehet építeni az
ivóvízvezetéket. Ha az ott élõk az idõközben közmûvesített ingatla-
nokra megkapják a lakhatási engedélyt, az állandó lakosok aránya is
nõ. Hiányolják a bátorságot, a polgárok felé való elkötelezõdést pél-
dául azokon a jaminai területeken, ahol a lakosságarány közel van a
szükségeshez. Baji Lajos hibaként fogalmazta meg, hogy még a ja-
minai képviselõk sem álltak ki határozottan az ottani csatornázásért,
inkább a pártjukkal mutattak szolidaritást.

„A Fidesz képviselõi a közgyûlésen megint a város hihetetlen mér-
tékû eladósodásáról beszéltek. Ismételten hangsúlyozom, hogy az
idei 20 milliárdos költségvetésünk mellett összesen 2 milliárd az adós-
ságunk, amit 10 év alatt kell visszafizetni” – mondta újra Miklós At-
tila. A gazdasági programmal kapcsolatban a szocialisták örömmel
nyugtázták, hogy a korábban elkezdett fejlesztéseket, beruházási öt-
leteket tovább akarja vinni a városvezetés, hiányolták viszont az új el-
képzeléseket. Az anyaghoz felhasznált dokumentumok között sze-
repel a városfejlesztési koncepció, az Európa Terv, vagy az az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Tervhez illeszkedõ fejlesztési program, ame-
lyet 2006-ban a frakció nevében nyújtottak be. Baji Lajos szerint ez
a gazdasági program olyan, mintha az általuk letett fejlesztési terv-
bõl készítettek volna visszafelé egy koncepciót.

� � �

Velkey Gábor az SZDSZ tájékoztatóján a szennyvízcsatornázással
kapcsolatban megjegyezte, igyekeznek mindent elkövetni annak ér-
dekében, hogy ennél az óriási beruházásnál a városi önrész (amely
részben a lakosság befizetéseibõl tevõdik össze) a lehetõ legkeve-
sebb legyen. A gazdasági programban szerinte semmi új nincsen,
általánosabban fogalmazza meg a korábbi fejlesztéseket, terveket,
konkrétumok nem tudhatók meg belõle. Kiemelte a rendkívüli köz-
gyûlés egy olyan témáját, amely – megfogalmazása szerint – szim-
bolikus jelentõségû. Egy fideszes képviselõ kezdeményezésére az
Alkotmánybíróság megszüntette azt a korábbi szabályt, amely Bé-
késcsabán a képviselõi alapok felosztását meghatározta, különbsé-
get tett a képviselõk között, mert csak az egyéni körzetekben beju-
tottak rendelkeztek képviselõi alappal. Velkey Gábor úgy látja, mivel
a többség által elfogadott megoldás a döntési jogot a polgármester
hatáskörébe utalja a választókerületi célelõirányzat felhasználását il-
letõen, a polgármester pedig döntését megelõzõen az egyéni kép-
viselõ véleményét kéri ki, továbbra is különbség lesz a képviselõk
között. Hangsúlyozta, szimbolikus jelentõségû, hogy ha a képviselõ
joga a döntés, akkor övé a döntés felelõssége is, ha a döntési jog-
kör nem nála van, akkor függõ helyzetbe kerül, viszont a felelõsség
sem az övé. „Ez centralizáció, és azt a folyamatot erõsíti, hogy a kép-
viselõk pártutasítások, pártfegyelem alapján szavazzanak. Ha a kép-
viselõk nem az általuk képviselt emberek és a saját meggyõzõdé-
sük, tudásuk alapján dönthetnek, akkor talán csak annak kellene a
testületben ülnie, aki az utasítást adja. Külön probléma, hogy akik a
képviselõket utasítják, maguk is a központi és megyei pártszerveze-
tektõl kapott utasításoknak tesznek eleget” – mondta Velkey Gábor.
Végül megjegyezte, Orbán Viktor 1998-ban került kormányra, 2002-
ben elvesztette a választásokat, mert egy mindenkivel közös ország
helyett a saját és a hozzá közel állók országában gondolkodott. Az
elmúlt idõszak szimbolikus döntései alapján úgy látja, a mostani vá-
rosvezetés ugyanezt a hibát követi el.

M. E.



Avárosunkban szerkesztett, de országosan terjesztett kulturális fo-
lyóirat, a Bárka igazi újdonsággal rukkolt elõ. Az országban egye-

dülállóan, online verzióval egészítették ki a lapot, így a kéthavi meg-
jelenés mellett az orgánum állandó kapcsolatban van olvasóival, friss
híreket, tárcákat, megyei kulturális aktualitásokat is olvashatunk a jó-
részt azért a nyomtatott verzióra alapozó Bárka-onlineon. De hogy a
villanymédium is hat a lapra, annak egyértelmûen jelei vannak. Az
idei kettes számban a szegedi Ilia Mihály gyönyörû jegyzetét olvas-
hatjuk. A Széchenyi-díjas irodalomtörténész, korunk Kazinczyja ál-
landó rovattal van jelen az internetes verzión, és ebbõl a sorozatból
egy gyönyörû emlékezést a lap is közöl. Miska bácsi Lázár Ervin és
Nagy Gáspár alakját idézi föl csodálatosan. De ezt még lehet fokoz-
ni. A Tanár Úr döbbenetes részleteket publikál a III/III-as aktáiból (2000
oldalnyi megfigyelést írtak róla, több mint negyven besúgó volt ráál-
lítva a Tiszatáj legendás fõszerkesztõjére), közzéteszi többek között,
hogyan szereltek be akkoriban egy lehallgató készüléket. Vérfagyasz-
tó olvasmány, érdemes rákeresni a www.barkaonline.hu-n.

A nyomtatott verzióról szólva, a kisgyerekes anyák és apák remek
Kiss Ottó verseket találnak, és ha a gyulai költõ nem elég, a Bárka-
díjas Varró Dániel is publikál a lapban. Jó levezetés a két nagyszerû
költõ után a szintén remek tollú, battonyai Poós Zoltán két lírai darab-
ja. A csabai vonatkozásokat most a képzõmûvészeti rovatban talál-
juk, Penyuska László életmûvérõl Novotny Tihamér közöl igazán ala-
pos, összefoglaló tanulmányt, és a Szlovák Kultúra Házában látható
Pézman Andrea kiállításról is találunk egy fontos elemzést.

Hogy a Bárka egy városi, megyei értelmiséginek kikerülhetetlen for-
rás, eddig is tény volt, csak talán nem tudták elegen. A folyóirat az
irodalom mellett helytörténetrõl, gasztronómiáról, képzõmûvészetrõl
közöl hiánypótló írásokat. Most, az online verzióval kiegé-
szülve talán többen értesülnek létezésérõl, és kerülnek
bûvkörébe.

L. I.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYÛLÉSE

pályázatot hirdet
oktatási-nevelési intézmények vezetõi állására

Iskolák:
• Erzsébethelyi Általános Iskola igazgató

Békéscsaba, Madách u. 2.
• Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium intézményvezetõ

Békéscsaba, Andrássy út 56.
• Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola

és Kollégium intézményvezetõ
Békéscsaba, Deák u. 6.

Képesítési és egyéb feltételek az Oktatási Közlönyben megjelentek
szerint.

Az álláshely elfoglalásának idõpontja: 2007. augusztus 1.

Beküldendõ: szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatko-
zó program, fejlesztési elképzelések; iskolai végzettséget igazoló
okirat másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

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

Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Dr. Benedek Mária jegyzõ
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
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Tanulás másképpen Eredményes diákok

Hálón a Bárka

AZwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképzõ Isko-
lában különleges szakmai módszertani továbbképzésnek és be-

mutató óráknak lehettek tanúi április 11-én A kompetencia-alapú ta-
nítási-tanulási módszer elterjesztése az élethosszig tartó tanulás je-
gyében címû projektben részt vevõ tanárok, osztályok és az érdek-
lõdõk. A hét bemutató óra az idegen nyelv (német), matematikai-lo-
gika, életpálya, szociális életvitel és a szövegértés „kompetenciate-
rületekbe” adott betekintést. Az órák megbeszélése után három cso-
portban folyt szakmai mûhelymunka, szó volt az iskolai feszültség ol-
dását szolgáló módszertani gyakorlatokról és tanulásszervezési eljá-
rásokról, a sajátos nevelési igényû tanulók integrálásáról valamint a
differenciálásról a tanításban, tanulásban. A programról Molnár Er-
zsébet projektmenedzser tájékoztatta lapunkat.

Az iskola az elõzõ tanévben sikerrel pályázott a Foglalkoztatáspo-
litikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás-fejlesztési Opera-
tív Program és Equal Program Irányító Hatósága Felkészítés a kom-
petencia-alapú oktatásra pályázatán. A nyertes projekt, amelynek
költsége közel 17,6 millió forint, tavaly február 1-jén indult és 2008.
január 31-én fejezõdik be. Nap mint nap tapasztalható, hogy állandó-
an változó világunk és környezetünk sokkal rugalmasabb gondolko-
dást követel, mint korábban, fontos a folyamatos megújulás képes-
sége. Az iskolából kikerülõk nem boldogulnak egész életükben csu-
pán az ott szerzett tudással, az oktatásnak tehát alkalmasnak kell
lennie arra, hogy felkészítse a diákokat az élethosszig tartó tanulás-
ra, amelynek feltétele a kulcskompetenciák fejlesztése. Ehhez a kom-
petencia alapú oktatás egy olyan módszertani keretet biztosít, amely-
ben a pedagógus megvalósíthatja az egyes kompetenciaterületek
fejlesztését, és a sajátos nevelési igényû tanulók integrálását is. Az
oktatás élményszerûvé válik azáltal, hogy a csoportmunkákban a diá-
kok aktívan tevékenykednek, és a gyakorlatban tapasztaltak alapján
jutnak el az elméleti tudás megszerzéséhez. A hagyományos tan-
könyvek mellett digitális tananyagokat is felhasználnak a tanárok, és
alkalmazzák az egyes kompetenciákra kidolgozott programcsoma-
gokat.

A kompetencia-alapú tanítási-tanulási módszer elterjesztése az
élethosszig tartó tanulás jegyében címû projekt megvalósításában
résztvevõ stáb tagjai a következõk: Benkóné Dudás Piroska, Czövek-
né Szabó Annamária, Domokosné Abrudán Anna, Eke Ibolya, Molnár
Erzsébet, Munkácsi Edit, Paláncz György, Somogyi Lívia, Tömöskö-
ziné Aranyi Erzsébet és Varga Istvánné.

(M. E.)

Aközelmúltban több megmérettetésen is kiválóan szerepeltek a bé-
késcsabai diákok. Íme a legeredményesebbek:

Az országos technikaverseny megyei fordulóján csapatversenyben
1. helyezést ért el a 10. Számú Általános Iskola csapata, amelynek
tagjai Juhász Gergõ, Hajdú Tamás, Sztrunga Zsolt 8. évfolyamos ta-
nulók voltak. Egyéni versenyben 3. helyezett lett Juhász Gergõ. Fel-
készítõjük Seres János.

Az országos életvitel- és gyakorlati ismeretek verseny megyei for-
dulóján csapatversenyben 3. helyezést ért el a 10-es iskola csapa-
ta, amelynek tagjai Kvasz Regina 6. osztályos, Farkas Eszter 8. osztá-
lyos, Simon Gábor 5. osztályos és Kolimár László 7. osztályos tanuló.
Felkészítõ tanár: Seres János.

A Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulóján a békéscsa-
bai legjobbak a következõk voltak (zárójelben a felkészítõ tanár ne-
ve): 7. osztály I. kategória – 3. Böõr Zsófia, Petõfi Utcai Általános Is-
kola (dr. Binszkiné Laurinyecz Ildikó). 8. osztály I. kategória – 1. Böõr
Katalin, Petõfi Utcai Általános Iskola (dr. Lipták Pálné); 3. Zana Ar-
mand Richárd, József Attila Általános Iskola (Hõgye Valéria); II. kate-
gória – 2. Juhász Gergõ, 10. Számú Általános Iskola (Seres Jánosné).

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának legeredmé-
nyesebb csabai versenyzõi a következõk: 3. osztály – 3. Dévai Hen-
rietta, Erzsébethelyi Általános Iskola (Sándori Zoltánné). 4. osztály
– 1. Tulkán Simon, Petõfi Utcai Általános Iskola (Bernátné Valastyán
Szilvia); 2. Bereczki Karina, Belvárosi Általános Iskola (Kozákné Dé-
kány Ilona). 7. osztály – 2. Murányi Anna, Erzsébethelyi Általános Is-
kola (Bartolák Judit).

A Hevesy György Kémiaverseny legeredményesebb diákjai a kö-
vetkezõk: 7. osztály – 1. Kolimár László, 10. Számú Általános Iskola
(Seres Jánosné). 8. osztály – 1. Kovács Orsolya, Petõfi Utcai Általá-
nos Iskola (Rálik Krisztina); 3. Juhász Gergõ, 10. Számú Általános
Iskola (Seres Jánosné).



Aközelmúltban tartotta tisztújító közgyûlését a Bé-
késcsabai Városvédõ és Városszépítõ Egyesü-

let a Szlovák Kultúra Házában. A megjelent tagság
elõtt dr. Simon Mihály elnök számolt be az egyesü-
let múlt évi munkájáról és ismertette a 2007. évi fel-
adatokat. Dr. Cserei Pál ügyvezetõ alelnök az elmúlt
évi költségvetésrõl és a 2007. évi tervezetrõl szólt,
majd az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját Hegedûs
Lászlóné megbízott elnök ismertette. A beszámolók utáni vitában
több hozzászólás hangzott el Kelle Mihály, dr. Vécsei László, Kis Bé-
la, Vágvölgyi Gábor, Galisz Géza, Huszár Endre részérõl.

A hozzászólók javaslatai közt szerepelt: a ligeti Mohácsi Mátyás
szobor más helyre való áthelyezése, a Hõsök temetõje emlékmûvé-
nek felújítása, valamint a jaminai kútház védelem alá helyezése. Fel-
merült a város értékeit bemutató többnyelvû igényes kiadvány ké-
szítése és az évek óta tervezett kisvasút emlékhely létrehozása.

Az Élõvíz-csatorna elhanyagoltságát Gécs Béla vetette fel, aki fel-
idézte a 230 éve, 1777-ben a csabai nép önkéntes munkájával Ve-
szeitõl Sikonyig, 12 km hosszban létrehozott, az akkori kanálisnak
nevezett vízfolyás rövid történetét. Az elõdök gondját viselték a Csa-
bai Kõrösnek – mondta. Medrét kétszer is mélyítették, partját rõzse-
fonattal védték a beomlástól. Az 1888. évi árvíz után gátját gondo-
san rendben tartották 1950-ig.

Az Élõvíz-csatorna ötven éve elhanyagolt állapotban van. Sem a
vízügy, sem a város nem viselte gondját. Meg is látszik – medre tel-
jesen eliszaposodott, gátján a közlekedést a békési zsiliptõl a Ban-
dikafáig bokrok nehezítik, onnantól Sikonyig pedig áthatolhatatlan
bozótos erdõs rész uralja a gát oldalát és tetejét.

Sok szó hangzik el mostanság a környezetvédelemrõl, a tájak és
élõvizek megóvásáról, melyet az Európai Unió is kiemelten támogat.
Jó lenne ezzel a lehetõséggel élni az Élõvíz-csatorna rendbetétele
érdekében és pályázni EU-s pénzekért – mondta a felszólaló.

A közgyûlés befejezõ aktusaként került sor az egyesület elnök-
ségének tisztújítására.

A szavazás eredményeként megválasztották az egyesület tiszt-
ségviselõit és elnökségét. Az új elnökség: dr. Simon Mihály elnök,
Hankó András alelnök, dr. Cserei Pál ügyvezetõ alelnök. Az elnök-

ség tagjai: Batóné Zsila Mariann, Berki Zita, Gécs Béla,
ifj. Hankó andrás, Hugyecz Katalin, Kmetykó János, Né-
meth Mihály, Somogyi Józsefné, dr. Szemenyei Sándor.
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A HÓNAP MÛTÁRGYA

JANKAY TIBOR GYÛJTEMÉNYÉBÕL:

Afrikai maszk

Április hónapra Jankay Tibor etnológiai gyûj-
teményébõl választottunk egy alkotást, egy

afrikai, törzsi maszkot.
Jankay 1924–25-ben Párizsban tartózkodott,

ahol személyesen ismerkedhetett meg a világ
élvonalába tartozó mûvészekkel, többek között
Pablo Picassóval és Henri Matisse-szal. Nagy
divatja volt akkor a törzsi mûvészeti alkotások
beemelésének a kortárs mûvészetbe. A hullá-
mot valószínûleg Paul Gauguin Tahitire költö-
zése indíthatta el a 19. század utolsó éveiben,
aki új, távoli otthonából küldözte haza festmé-
nyeit, szobrait, melyeknek modelljei a nyugati
civilizációtól elszakadt, helyi emberek voltak.
Picasso pedig végérvényesen magasra emel-
te a primitív népek formaalakítását, amikor az
1907-es Avignoni kisasszonyok címû festmé-
nyén a párizsi nõk arcához afrikai maszkokat
használt fel. (Ez az évszám a kubizmus kezde-
te is.) A stílus, primitivizmus néven került be a Afrikai maszk (51 cm, fa)

� Katonai zenekari hangverseny. A csabai Nádor Szálloda bérlõ-
je Lipkovits József a közönség szórakoztatása céljából katonazene
hangversenyt rendezett a szálloda összes helyiségében. A hangver-
senyt a 33. aradi gyalogezred zenekarának teljes vonóscsoportja tar-
totta. A katonazenekar nagy sikert aratott a zsúfolásig megtelt Ná-
dor Szállóban.
� Építik a szegényházat. Csaba község szegényházának újjáépí-
tése sok képviselõ-testületi közgyûlésen foglalkoztatta a városatyá-
kat. Az építésnek eleinte több ellenese volt, mint pártolója, s ennek
tulajdonítható az, hogy hónapokon keresztül hiába sürgették az il-
letékesek a szegényház kérdésének elintézését. Végre a közgyûlés
kimondta, hogy a bõvítést és újjáalakítást szükségesnek tartja. Az
építõk hozzáfogtak a régi épület lebontásához, s ha az idõ kedvez-
ni fog, Csaba község szegényei beköltözhetnek új hajlékukba.
� Változás a megyei sajtóban. A Békésmegyei Függetlenség és
48-as Párt hivatalos sajtóorgánuma, a Békésmegyei Függetlenség
címû lap április 26. napjától megszûnt a pártnak hivatalos lapja len-
ni. Ugyanakkor lemondott fõszerkesztõi állásáról dr. Urszinyi János
békéscsabai ügyvéd is.
� Megalakult a Békéscsabai Tisztviselõk helyi csoportja. Az Or-
szágos Tisztviselõ Szövetség budapesti országos értekezletén jó-
váhagyták a békéscsabai csoport megalakulását – jelentette be Me-
gyeri Imre a csabai helyi csoport alakuló ülésén. A bejelentést a tiszt-
viselõk lelkesedéssel fogadták és egyhangúan mondták ki a meg-
alakulást. A megválasztott csabai szervezet tagjai lettek: Kállay Ödön
elnök, földmíves-iskolai igazgató, dr. Osváth János alelnök, polgári
fiúiskolai igazgató, Megyeri Imre titkár, árvaszéki elnökhelyettes, Tóth
László jegyzõ, községi számvevõ.
� Csaba egészségügye. Az egészségügyi viszonyok áprilisban
kedvezõek voltak. Született összesen 116, fiú 62, leány 54. Házasult
58 pár. Meghalt összesen 92, fiúnemû 50, nõnemû 42.

ÁPRILIS

A Békésmegyei
KÖZLÖNY

híreibõlKRÓNIKA
CSABAI

SZERKESZTI: GÉCS BÉLA
100ÉVE

TÖRTÉNTVárosvédõk tisztújító közgyûlése

mûvészettörténetbe. Sok ember üzletet látván
a dologban, beszállítóvá vált, akik a távoli orszá-
gokból hozták Párizsba a különbözõ törzsi em-
lékeket gyûjtemény-gyarapításhoz, és a mûvé-
szeknek ihlet gyanánt vagy akár másolásra.

Mesterünk mikor már Los Angelesben élt,
akkor tehette meg, hogy maga is gyûjtõvé vál-
jon. Közel háromszáz darab, különbözõ mun-
kát szedett össze, melyek javarészt Afrikából,
Mexikóból, Óceániából és Indiából származtak.
Mûvészetében fellelhetõek olyan törzsi átvéte-
lek, melyek az elõdöknél, a 20. század nagy-
mestereinél már láthatók voltak. Az arc homo-
rúsága, a szemöldök, orr összekapcsolódó,
elõreugró, domináns vonala, a szem megfor-
málása. Inkább szobrászatában lehet felismer-
ni az analógiák szerepét, de festészetére is ha-
tott, elsõsorban az arc vonalainak leredukálá-
sára, megfestésére. A választott maszk vissza-
fogottan használja a törzsi sajátosságokat. Tisz-
ta formákból építkezik, és kevés „dekorációs”
elemmel van felruházva. Ezek lehettek a nép-
csoport jellegzetességei: a cakkos gallér és a
koronázó rész, mely hajzatként rovátkolt, vagy-
is a helyi hajviseletet láthatjuk benne.

VÁN HAJNALKA
mûvészettörténész

Jazz koncert a Békési úton
Az Enyedi Sugárka Quartet lép fel április 27-én, pénteken 20 órától
a Békési Úti Közösségi Házak (Békési út 24.) Jazz-klubjában. A
Jazz-klub sorozatában ez az elsõ alkalom, hogy jazz énekesnõt lát-
nak vendégül. Az együttes tagjai: Enyedi Sugárka – ének, Agostino
Di Giorgio – gitár, Nagy Péter – bõgõ, Gavallér Csaba – dob. A be-
lépés ingyenes.



A rovatban közölt írások a levélírók gondolatait és véleményeit tartalmaz-
zák, nem feltétlenül egyeznek meg szerkesztõségünk álláspontjával.

TAVASZ VAN...

Fényesen is nagytakarítottak
Március 24-én, szombaton korán kelt Fényes apraja-nagyja, mert Fé-
nyes és Térsége Egyesület erre a napra hirdette meg a kerület tava-
szi nagytakarítását. A lakóknak ez nem újdonság, hiszen minden év-
ben közösen rakják rendbe az utcákat, szedik a szemetet, gazolnak,
rendezik az út menti árkokat. Ez a nap is vidáman telt, a közös mun-
ka eredményeként megtisztult a téli szeméttõl Fényes. Közben a la-
kók jó hangulata sem hagyott alább, hiszen azt a területet is el kezd-
ték gondozni, amelyet ebben az évben kaptak az önkormányzattól.
Régen vártak már erre, eddig a közösségi élet kialakítására nem volt
hely. Március hónapban a tervrajzok is elkészültek, most már pályáz-
hatnak. A civil szervezet vezetõi bíznak abban, hogy a megtervezett
közösségi ház, játszótér, sportudvar tervei hamarosan valósággá vál-
nak, addig is rendezik a telket, és várják a felajánlásokat, bármilyen
hozzájárulást az építkezéshez.

TÍMÁR ELLA
önkormányzati képviselõ

� � �

Ablakon kidobott pénz propagandára
„Terápia 2007, egészségügyi reform” címmel színes prospektust, tá-
jékoztató jellegû kiadványt jelentetett meg az Egészségügyi Minisz-
térium. A tájékoztató a 2007. április 1-jétõl átalakuló egészségügyi
ellátórendszerrõl szól, s azt ígéri: kevesebb ágy, jobb ellátás. A kis
szösszenet olyannyira „jól” sikerült, hogy megjelenítésekor, forgalom-
ba kerülésekor lemondott Molnár Lajos egészségügyi miniszter, s
utódját azóta sem találják.

Kiadóként ugyan az elõbb már említett minisztériumot tüntették
fel, de ne legyenek illúzióink: az ötletgazda és a megrendelõ valójá-
ban az MSZP–SZDSZ-es kormány. Mielõtt a harmonika-szerûen szét-
hajtható lapok tartalmi elemzésére rövid idõt fordítanánk, máris szö-
get üt fejünkbe a gondolat: vajon mennyi pénzt vett ki az adófizetõk
zsebébõl ez a nyomdaipari termék? Valószínûleg milliókat, sõt tízmil-
lókat, ugyanis még a legolcsóbb nyomda sem csinálja meg az ilyes-
mit 4-5 millió példányban ezen az áron alul. Egyértelmûnek tûnik fel,
hogy a propagandaanyagot minden magyar háztartásba eljuttatták, s
azt sem ingyen. Kár volt ezt tennie a kormánynak, mert minden, erre
a célra fordított összeg ablakon kidobott pénz. Elõre borítékolható,
hogy a reklám nem ér el pozitív hatást, ugyanis elegendõ a szloge-
neket összevetni a valósággal.

Idézet a brossúrából: megszüntetjük a pazarlást. Ez valójában azt
jelenti, hogy az új egészségügyi rendszer nem lesz olcsóbb, mint
ahogy azt egyes szakemberek is bizonyítják. „Sokkal jobbak a gyó-
gyulási mutatók” – a valóságban ez annyit tesz, hogy sohasem vol-
tak még ilyen rosszak a magyar emberek túlélési esélyei.

És így tovább, az érvek – oda és vissza – a végtelenségig sorol-
hatók. Hogy az ilyesfajta „terápia” felesleges, arra legfényesebb bi-
zonyíték, hogy a Molnár Lajos nélküli kormányzat máris visszavonu-
lót fúj elhibázott egészségügyi politikájától.

Már csak az a kérdés, hogy mi megérjük-e a feltámadást?

FEHÉR JÓZSEF

� � �

A békéscsabai Szlovák Kultúra Háza április 9-én a Rozmaring Szak-
kör és a szeniorok részére jól sikerült kulturális napot szervezett.

A két csoport tagjai ellátogattak Pitvarosra, ahol megtekintették a
néprajzi kiállítást, majd a szlovák kisebbségi önkormányzat megven-
dégelte a csoportot. Tovább menve Nagylakra, a helyi szlovákok szer-
vezetének székházában Ján Kukucska és István Anna megnyitotta a
csabai Rozmaring Szakkör munkáiból készült szép kiállítást, melyre
nagyszámú közönség részvételével került sor. Elõtte Nagylak látniva-
lóival ismerkedtek a csabaiak.

A szép idõ, a meleg fogadtatás, a jó program élveze-
tessé tette ezt a szép kirándulást.

TÕKÉS GYULA,
a szenior klub tagja

Olvasóink írják
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A tizek egyike
MODELLKÍSÉRLET A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGBEN

Példaértékû modellkísérletbe kezdett az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága tíz olyan Több-

célú Kistérségi Önkormányzati Társulás közremûködésével, amelyek
a társulási megállapodásukban önként vállalták a sporttal kapcsola-
tos feladatterület ellátását, aktívak, eredményesek a különbözõ pá-
lyázatokon, mindemellett a térségi központban elismert sportszak-
mai munka folyik. A „tizek” egyike lett a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás.

A „komplex kistérségi szabadidõsport program” célja, hogy a
sportrendezvények a kistérség települései között „láncolatot alkos-
sanak”, a szabadidõs sportolók számára bõvüljenek a mozgási lehe-
tõségek. A kistérségek településeinek évente legalább két, önálló
vagy közösségi rendezvényekhez kapcsolódó (falunap, búcsú, stb.)
sporteseményt kell megrendezniük, emellett ugyancsak évente két-
szer központi, nagyobb volumenû rendezvényre is sort kell keríteni.

Az elsõ kistérségi közös sportprogram az április 18-án, a városi
sportcsarnokban megrendezett Kistérségi Óvodai Sportnap volt. A
Békéscsabán már nagy hagyományokkal bíró, eddig tizenegy alka-
lommal megrendezett programon ezúttal 17 óvoda összesen mint-
egy 350 békéscsabai, dobozi, kétsopronyi és telekgerendási ovisa
vetélkedett egymással. A legügyesebb, legrátermettebb óvodás csa-
pat címét a sor- és váltóversenyek során döntötték el.

Kitûnõ családi programot ígér a Vodafone Tavaszi Sportgála a Csa
ba Centernél április 29-én vasárnap, amelyet huszonnyolcad-

szor rendeznek meg. Kilenc órakor rajtol az idei Felnõtt 20 km-es és
Fiatalkorúak Országos Gyaloglóbajnoksága mezõnye. Az amatõr
sportolóknak utcai futóversennyel is készülnek a szervezõk. A 6 km-
es távra az esemény napján délelõtt 9 és fél 11 között lehet nevez-
ni. Meghívott iskoláknak pedig 2000 méteres futást szerveznek. A
9–14 óráig tartó Tavaszi Sportgála kiegészítõ programjaiban egész-
ségügyi állapotfelméréssel, tanácsadással, sakk szimultánnal, sport-
bemutatókkal, kvízjátékokkal is várja az érdeklõdõket a rendezõ Bé-
késcsabai Atlétikai Club.

A Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Társulás programban
részt vevõ sportrendezvényei: április 18., Békéscsaba (városi sport-
csarnok): óvodai sportnap; április 26., Kétsoprony (sporttelep): Má-
jus 1. Kupa (kézilabda torna); május 1., Telekgerendás (KITE-telep):
erõsember-találkozó; május 20., Békéscsaba (Szent István tér): ke-
rékpáros nap – központi rendezvény; május 27., Doboz: gyermekna-
pi szabadidõsport nap; június 20., Doboz: Szanazugi Buli sportese-
ményei; július 1., Csabaszabadi: Falunap sporteseményei; augusz-
tus 2., Békéscsaba (Árpád Fürdõ): strandparti – központi rendez-
vény; augusztus 19., Kétsoprony (sporttelep): sportprogramok nõk
számára, kispályás foci; október 19., Békéscsaba (sportcsarnok mel-
letti terület): kolbászváltó általános iskolák számára; október 20., Csa-
baszabadi: Õszi Kulturális Napok sporteseményei; december, Telek-
gerendás (általános iskola): amatõr asztalitenisz bajnokság.

Tavaszi Sportgála



Táncgála
Tizenharmadik alkalommal rendez látványos nemzetközi gálamûsort
a Táncmûvészet Világnapja alkalmából a Lakótelepi Sportegyesület a
Jókai Színházban április 30-án 19 órától.

A mûsorban többek között fellép Olaszország egyik legjobb mo-
dern táncmûvészeti együttese, a Danzaria Táncegyüttes, a Balkán
Táncegyüttes, a Kner-Nyíri Lajos Táncsport Egyesület, a Mariann Ba-

lettiskola, a Sziluett Táncsport Egyesület, az Acid Jazz Dan-
ce Company Tánccsoport, a József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet Oktatási Intézmény Balett Tagozata
és a Happy Jazz Tánccsoport.

Már épül Széphalmon, Kazinczy Ferenc munkálkodásának színhelyén,
az õ emlékmúzeumának és sírjának közelében a Magyar Nyelv Múze-
uma. A magyar nyelv emlékeit és tanulságos dokumentumait össze-
foglalóan bemutató új intézmény létrehozói bármilyen összegû ado-
mányt szívesen fogadnak, melyet a múzeum tartalommal történõ meg-
töltésére szeretnének felhasználni. A felajánlást a Sátoraljaújhely Vá-
ros Önkormányzata által nyitott alábbi számlaszámra lehet átutalni:
11734138-15350105-10190009, OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Sátor-
aljaújhelyi fiókja.

KÖNYVAJÁNLÓ

Tények és üzenetek
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Április 19–20-án rendezték az Éneklõ Ifjúság és Éneklõ Magyarország 2007.
évi Kórusminõsítõ Megyei Hangversenye Békés városában. Iskolai kórusok
közül az Év kórusa címet a képen látható Bartók Béla Mûvészeti Szakközép-
iskola Leánykara szerezte meg Tóthné Mucsi Margit karnagy vezetésével.
Felnõtt kórusok közül legjobban a dévaványai Vox Humana Vegyeskar szere-
pelt, Erdeiné Mucsi Márta karvezetésével. Gratulálunk!

1. vk.: Szente Béla, 20/561-4968, Ifjúsági Ház elõtere, minden hónap
elsõ hétfõje 16–17 óráig • 2. vk.: dr. Kerekes Attila, 20/513-1462, Fi-
desz-iroda, minden hónap harmadik keddjén 9–10 óráig • 3. vk.: Tí-
már Ella, 30/203-5960, Rocky Cukrászda, Lencsési út 26., minden hó-
nap elsõ hétfõje 17–18 óráig • 4. vk.: dr. Ferenczi Attila, 20/932-8868,
Lencsési Közösségi Ház, minden hónap elsõ szerdája 16–17 óráig •
5. vk.: Köles István, 20/320-3886, Polgármesteri Hivatal alpolgármes-
teri fogadónap, telefonon lehet érdeklõdni • 6. vk.: Vrbovszki Viktor,
70/314-7156, Polgármesteri Hivatal, a közgyülés elötti napon 16–17
óráig • 7. vk.: Fodor Lajos, 20/361-9636, Polgármesteri Hivatal 3. szá-
mú tárgyalóterem, minden hónap elsõ csütörtökjén 15–17 óráig • 8.
vk.: Kiss Tibor, 70/332-9111, Polgármesteri Hivatal 3. számú tárgya-
lóterem, miden hónap elsõ csütörtökjén 15–17 óráig • 9. vk.: Fodor
Jánosné, 20/461-3608, Fidesz-iroda, minden hónap második hétfõjén
9–11 óráig • 10. vk.: Herczeg Tamás, 20/560-5260, Polgármesteri Hi-
vatal Tanácsnoki iroda, minden hónap elsõ hétfõjén 15–16 óráig • 11.
vk.: Hanó Miklós, 20/953-7221, Polgármesterei Hivatal alpolgármes-
teri fogadónap, telefonon lehet érdeklõdni • 12. vk.: Hirka Tamás,
20/437-5928, Jaminai Nyugdíjas Ház, Orosházi út, minden hónap el-
sõ szerdája 16–17 óráig • 13. vk.: dr. Fábián Ágnes, 30/525-5833, Ja-
minai Nyugdíjas Ház, Orosházi út, minden hónap elsõ szerdája 16–17
óráig • 14. vk.: Kutyej Pál, 30/942-1048, Jaminai Nyugdíjas Ház, Oros-
házi út, minden hónap elsõ szerdája 16–17 óráig • 15. vk.: Hricsovi-
nyi Tamás, 20/562-0740, Mezõmegyer, Mûvelõdési Ház, minden hó-
nap elsõ hétfõje 16–17 óráig • 16. vk. Bokros Mátyás, 30/263-4383.

Egyéni képviselõk elérhetõsége,
fogadóóráinak helye és ideje

A Polgármesteri Hivatal értesíti az érintett szülõket, hogy a 2007/2008-
as nevelési évben óvodai ellátást igénylõ gyermekek nyilvántar-
tásba vételére május 2-án (szerdán), 3-án (csütörtökön) és 4-én
(pénteken) 8–18 óra között az Ifjúsági Ház és Általános Társas-
kör (Derkovits sor 2.) nagytermében, valamint Mezõmegyeren és
Gerlán az óvodában kerül sor. Fontos a fenti idõpontokban jelez-
nie a szülõnek, hogy gyermekét mely óvodába kívánja beíratni, hisz
amennyiben nem él ezzel a lehetõségével, úgy választási lehetõsége
a szabad férõhellyel rendelkezõ óvodákra korlátozódik.

Óvodába jelentkezhet minden olyan békéscsabai lakhelyû kisgyer-
mek, aki 3. életévét 2007. december 31-ig betölti. Köteles azonban
óvodába beíratni gyermekét a szülõ abban az évben, amelyben az 5.
életévét betölti.

Az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról
szóló ismertetõ egyébként a város honlapján, a www.bekescsaba.hu
címen, valamint az óvodákban is megtalálható.

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

Kötetünk a 2006. november 3-án, Bé-
késcsabán Tények és üzenetek cí-

men megtartott ’56-os konferencia elõ-
adásainak szövegét tartalmazza. A Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város és a Bé-
kés Megyei Levéltár által rendezett kon-
ferencia szervezõi arra törekedtek, hogy
az elõadásokban a friss kutatások ered-
ményei és a forradalom eseményeit for-
máló értékrend egyaránt megjelenjen.

Gyarmati György 1848 és 1956 kap-
csolatát vizsgálta a két forradalomban
megfogalmazott követelések és a jel-
legzetes szimbólumok összevetésével.
A tanulmány részletesen bemutatja, mi-
ként éledt fel 1956 októberében a ’48-
as forradalom szimbolikája; a párhuzamok világosan dokumentálják,
hogy az 1848-ban elindult és 1945 után kisiklott történeti fejlõdés hely-
rezökkentése a forradalom elsõ számú célja volt. Somlai Katalin a vidé-
ken zajló forradalmi események áttekintésére, a különbségek és azo-
nosságok számbavételére, a törvényszerûségek megragadására vál-
lalkozott. Erdmann Gyula – a forradalom Békés megyei történetét fel-
táró forráskiadvány szerzõje – a Békés megyei eseményeket foglalta
össze. Erdész Ádám elõadásában 1956 emlékezetét idézte fel, bemu-
tatva, milyen stációkon keresztül jutott el a magyar társadalom több-
sége a forradalom erkölcsi megújulásként megélt pillanataitól a felej-
tésig, az emlékek elfojtásáig. Micheller Magdolna az ’56-os elítéltek sza-
badulás utáni életlehetõségeirõl beszélt egy korábbi vizsgálat alapján.
Befejezésként Fekete Pál, a Békés megyei forradalmi bizottság egyko-
ri elnöke személyes emlékeit idézte, s az elõadások nyomán támadt
gondolatait mondta el a Kalászszedés metaforával összefogott nagy
hatású elõadásában.

Múzeum a magyar nyelvnek

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.

Óvodai beíratás



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

� Április 27., péntek 20.30 óra: Imperial-, Dishonor- és Swamp-
koncert a Casino-ban

� Április 28., szombat 9 óra: A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Fesztivál megyei elõdöntõje a Megyei Mûvelõdési Központ szer-
vezésében. 22 óra: Pofavizit – A Csaba Rádió partyja a Casino-
ban

MÁJUSI ELÕZETES:
� Május 14–27.: 100 x Szép Gyermekfesztivál
� Május 27., vasárnap: Városi gyermeknap a Széchenyi ligetben

Nyitva tartás: hétfõn és kedden 7.40–21, szerdán és csü-
törtökön 7.40–22, pénteken és szombaton 7.40–24 óráig,
vasárnap és ünnepnapokon zárva.

H I R D E T É S
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni
a következõ ingatlanát

Békéscsaba, a Szarvasi úti TESCO Áruház mellett
található, megszüntetett iparvasút telkét.

Helyrajzi szám: 3129.

Terület: 2097 m², mûvelési ág: kivett.

Beépíthetõség: A Szabályozási Terv által engedélyezett létesítmé-
nyek valósíthatók meg a területen. A terület önálló beépíthetõsége
nem garantált. A beépítés feltételeirõl a Polgármesteri Hivatal Vá-
rosépítészeti Osztályán tájékozódni kell.

Közmûvesítettség: Elektromos, víz, gáz közmû a közelben megta-
lálható, a rácsatlakozás lehetõségeirõl a közmû-üzemeltetõkkel
egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbõvítés, illetve közmûvekre
való rácsatlakozás költségei a vevõt terhelik.

A telek kikiáltási ára: bruttó 8000 Ft/m² + áfa

Az Önkormányzat elsõsorban azoknak a szomszédos telektulajdo-
nosoknak a jelentkezését várja, akik az árverésre kerülõ ingatlan
közterületi megközelítését a saját telkükön keresztül biztosítani tud-
ják. Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkez-
déséig a bruttó kikiáltási ár 10%-át letétbe kell helyezni Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal házipénztárába. A be-
fizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget
ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a
letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem
lehet. Az adásvételi szerzõdést, az árverést követõ 30 napon belül
meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerzõdés
aláírásától számított 8 napon belül kell kifizetni. Amennyiben a nyer-
tes a szerzõdést ki nem menthetõ okból nem köti meg, úgy a letét-
be helyezett összeg bánatpénznek minõsül, azt az eladó visszafizet-
ni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó
jogosult a szerzõdéstõl egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letét-
be helyezett összegbõl.

Az árverés idõpontja: 2007. május 3-án, 11 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalóterme.

További felvilágosítással a Vagyonkezelõ Iroda szolgál.
Telefonszám: 452-252/1222
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Lencsési Közösségi Ház
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR 1. • TELEFON/FAX: 456-177

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

� Kép a képben címmel Tóth Mária Regina festõmûvész és Lovas
József fotográfus közös kiállítása tekinthetõ meg május 4-ig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig a tanácskozóteremben.

� Április 27-én, pénteken 18 órai kezdettel Flender János fotográ-
fus kiállításának megnyitójára kerül sor a nagyteremben. Meg-
nyitja Nyári Attila fotográfus. Megtekinthetõ május 18-ig, hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig.

� Mesekuckó – játszóházi foglalkozások minden szerdán 16-tól 18
óráig. Május 2-án anyák napi üdvözlõlapot és képkeretet, május
9-én kékfestõ tûpárnát készíthetnek az érdeklõdõ gyermekek és
szülõk.

� Alakformáló torna minden hétfõn és szerdán 18.30-tól 19.30-ig.
Vezeti Szamosvári Anita aerobicoktató. Nyugdíjastorna minden
kedden 8.15-tõl 9.15 óráig Abonyiné Cseke Éva vezetésével. Fris-
sítõ torna minden kedden 18.30-tól 19.30-ig Zleovszki Aliz test-
nevelõtanár közremûködésével. Szülésre felkészítõ torna min-
den kedden 16 órakor, kismamatorna minden kedden 17 órakor,
egészségmegõrzõ torna minden kedden és csütörtökön 14-tõl
15 óráig. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

� eMagyarország pont – Internet-használati lehetõség hétközna-
pokon 14-tõl 19 óráig. Díja: 100 Ft/óra, nyomtatás: 10 Ft/A4.

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Keresem azon osztálytársaimat, akik a Tevan Andor Nyom-
daipari Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskola 3. C könyv-
kötõ szakmát az 1981/1982-es iskolai évben végezték el.
Osztályfõnökünk Mészáros Józsefné volt. Várom jelentkezé-
seteket: Molnárné Varga Katalin, telefon: 06-70/232-3588.

Burkolóház
Minõség ami(n) jár!

25 termékre

–25%
engedmény

Az akció a készlet erejéig vagy május 15-ig tart.

140 x 140 cm-es hidromasszázs kád 89 990 Ft/db

Csiszolt greslap 3390 Ft helyett 2542 Ft/m²

Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig 8–18, szombaton 9–12 óráig

AJÁNLATKÉRÉS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ajánlatot kér
a mezõmegyeri árkok kotrására.

Az ajánlati kiírás ügyfélfogadási idõben megtekinthetõ és átvehetõ
a Városüzemeltetési Osztályon

Ajánlattételi határidõ: 2007. május 17.



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.12

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.

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

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!

®

Árurendelés:
06-70/366-9249

Békéscsaba, Kétegyházi u. 6.

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

A Békéscsaba közigazgatási területén
lévõ önkormányzati utakon

az útburkolati jelek felújító festését

a

KÖSZOLG-KER Kft.
(6413 Kunfehértó, II. körzet 2.)

végzi.

Képviselõ neve: Borbola László.

Észrevételeikkel kapcsolatos
bejelentéseiket munkanapokon

7.30–16 óráig a 452-390-es
telefon/faxszámon tehetik meg.

30/66-52-66-2
HÍVJ MOST!!!
www.soforsuli.hu

Jármûvezetõ-képzés M, A1, Akorl, A és B kategóriákban.
Tájékoztató 2007. május 7-én 19 órakor

Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.

TÖKÉLETESEN LÁTNI ÉS LÁTTATNI!
FÕBB OPTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK:

– Szemüvegkészítés és -javítás, TB-vények beváltása
– Kontaktlencse-illesztés és ápolószerek
– Komputeres látásvizsgálat, szemnyomásmérés
– Napvédõ lencsék, UV-szûrés ellenõrzése
– Felnõtt- és gyermekszemorvosi szakrendelés

FOTÓSZOLGÁLTATÁSAINK:
– Fényképezõgépek, fotócikkek árusítása
– Mûtermi és külsõ helyszíni esküvõi, tabló-, portfólio-

és reklámfotók készítése

ÚJ! – Professzionális fotókidolgozás és nyomtatás
162 cm szélességig!

Békéscsaba, Luther u. 5.
Telefon: 66/325-590 (optika), 66/430-548 (fotó)
www.komputeroptika.hu

COLOSSEUM GYM
az erõ és egészség forrása
Alakformálás felsõfokon szakképzett
oktatókkal, 7-féle aerobicórával, személyi edzõkkel.
Megnyitottuk nõi konditermünket professzionális gépekkel, súly-
zókkal, hét cardiofitnessgéppel, melyen folyamatosan mérheted pul-
zusodat, kalóriaveszteségedet és testzsírszázalékodat.

Szolgáltatásaink: pingpongozási lehetõség, ingyenes
fittségi teszt, szolárium, vitaminbár, finn szauna, infra-
szauna, masszázs.
Szeretettel várjuk vendégeinket meglepetésnyere-
ményekkel és családi rendezvényekkel.
Nyitva tartás: hétköznap 7–22, szombaton 7–21

és vasárnap 10–19 óráig.
Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6. • Tel.: 66/44-88-55

06-80/922-008
Ajánljuk figyelmükbe a Polgármesteri Hivatal ingyenesen hívható
06-80/922-008 zöld számát! Itt minden, Békéscsabát érintõ észrevé-
telüket jelezhetik az illetékesek felé. Ha kátyúval találkoznak, meg-
sérült padot látnak, vagy a közterületeken elhelyezett tárgyak bár-
milyen sérülésérõl tudnak, esetleg ha nem kapják meg a Csabai
Mérleg aktuális példányát, az ingyenes telefonszámon közöljék ezt!

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



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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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!

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!

A Perfekt Közgazdasági
Szakközépiskola felvételt hirdet
a 2007/2008-as tanévre
tandíjmentes szakképzésre

Nappali tagozaton:

1. Banki vagy pénzügyi szakügyintézõ
(felsõfok, 2 év)

2. Európai üzleti szakügyintézõ
(felsõfok, 2 év)

3. Jogi asszisztens
(felsõfok, 2 év)

4. Vámügyintézõ
(emelt szint, 1 év)

5. Vámkezelõ
(középfok, 1 év)

6. Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
(középfok)

Esti tagozaton:

• jogi asszisztens               • banki szakügyintézõ

Lehetõségek: informatika, nyelvtanulás,
szakmai gyakorlat és továbbtanulás

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
www.perfekt.hu

Információs vonal: 66/52-00-72

O
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Szívesen megmutatnád, mit tudsz? Játszol hangsze-
ren, jó hangod van, vagy másban vagy tehetséges,
de eddig még csak otthon, magadban gyakoroltál? Itt
az ideje, hogy kipróbáld magad közönség elõtt! A Csa-
ba Expo szervezõi erre lehetõséget biztosítanak számod-

ra az expo kulturális programjának keretében. Jelentke-
zés és további információ: 66/432-345 vagy 06-30/246-
9438. Legyél bátor és hagyd, hogy megismerjenek!

A rendezvény szervezõje az

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

06 (20) 9572-752

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

TARGONCAJAVÍTÁS,
BÉRBEADÁS

Piroska Kozmetika

„Szépnek lenni nem csak álom,
hanem minden asszony
lehetõsége.”

Továbbra is szeretettel várja minden kedves vendégét

a PIROSKA ARC- ÉS TESTKOZMETIKA
Békéscsaba, Berthóty udvar 5.

Telefon: 66/441-685, 06-70/636-6487
Mátyás Piroska kozmetikus
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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

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

Sok szeretettel várunk
légkondicionált szórakozóhelyünkön,

színvonalas környezetben,
rendkívül kedvezõ italárakkal.

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

bulira foglalj asztalt, különtermet
vagy akár az egész Elefántot!

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

Telefon: 06-30/854-44-48

ELEFÁNT SÖRÖZÕ
Blues estHallotta már? Megnyílt Békéscsabán a

Szucsik ingatlan iroda
Csaba Center, a fõbejárat mellett

Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-20/954-6159

Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155

E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu,
info@szucsikingatlan.hu

Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu

NÁLUNK
CSAK

a közvetítõi jutalék!
A regisztráció és a címkiadás ingyenes!

Új üzletünk nyílt

a Csaba Center földszintjén,
a fõbejárat mellett.

(Havi 500 000 látogató forgalom.)

Szucsik Ingatlanközvetítõ és Hiteliroda
� ingatlanok, bérlemények közvetítése;
� hitelek, biztosítások ügyintézése banki háttérrel;
� szerzõdések elkészítése ügyvédi közremûködéssel.

� � �

Irodánk egyéb szolgáltatásai:

1. Ingatlan nyugdíj
Gondtalan nyugdíjasévek
A lakásért életjáradék program lényege: A szerzõdõ el-
adja a lakását az életjáradékot fizetõ cégnek. A szerzõdõ
élete végéig a lakásban lakhat, használati joga van. Ezen
felül élete végéig havi járadékot kap, melynek összege
függ a szerzõdõ életkorától, nemétõl és lakásának érté-
kétõl.

2. Gyors segítség
Nehéz helyzetbe került? Van ingatlana?
Akkor keressen bennünket, mi megoldjuk problémáját.
Irodánk 2-3 nap alatt eladja ingatlanát vagy megtalálja a
megoldást problémájára. Keressen bennünket elérhetõ-
ségeinken!

„Mi nem állítjuk, hogy
minden ingatlant értékesítünk,
de az igen, hogy ennek érdekében
minden tõlünk telhetõt

megteszünk.”

www.szucsikingatlan.hu
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• Békéscsaba belvárosában 1315 m² te-
rületen álló polgári ház melléképület-
tel, nagy kerttel eladó. Telefon: 06-70/
335-0915.

• 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.

• 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.

• Békéscsabán, a Bartók Béla úton III.
emeleti, 2 szobás, egyedi gázos lakás
eladó vagy kisebbre cserélhetõ maxi-
mum I. emeletig. Irányár: 7 millió Ft. Ér-
deklõdni: 06-30/545-9349.

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

• Horvátországi apartmanok értékesíté-
se már hitelre is. Tel.: 06-30/925-5287.

• Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcában 3
szobás, összkomfortos, gazdálkodásra
alkalmas családi ház. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érdeklõdni: 06-30/415-4255.

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

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

• Albérlet kiadó a Rábay utcában. Tele-
fon: 06-20/975-4487.

• KORZÓ irodaházban (szökõkutas tér)
84 m²-es irodablokk és különbözõ
méretû irodák olcsón kiadók. Telefon:
66/443-800.

• 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. 6.
Telefon: 436-226, 06-30/481-8071.

• Biztonsági zár, redõny, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló
szerelése, javítása, kulcsmásolás: Len-
csési út 42. Tel.: 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.

• Saját tollából, pelyhébõl paplant és
párnát készítünk. Ugyanitt mûszálas töl-
tött paplanok, párnák kaphatók terme-
lõi áron. Vállaljuk még franciaágy-taka-
rók gyártását is. HO-VI Kkt., Békéscsa-
ba, Gyöngyösi u. 112. Telefon: 630-891,
06-20/970-8990. Nyitva hétfõtõl péntekig
8–14 óráig, vagy telefonon történt elõ-
zetes egyeztetés után hétvégén is.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Németnyelv-oktatás. Tel.: 06-70/776-
0295.

• A 2. Számú Általános Iskola (Békés-
csaba, Irányi u. 14.) állást hirdet gaz-
dasági vezetõ munkakör betöltésére.
Végzettség: szakirányú felsõfokú iskola
és legalább mérlegképes könyvelõi ké-
pesítés. A pályázat beadási határideje
2007. augusztus 1. Az állás elfoglalásá-
nak ideje: 2007. szeptember 1.

• Mûanyag ajtóborítás kivitelezésére
munkatársakat keresünk. Mintater-
münk: Békéscsaba, Dobos István u. 20.,
telefon: 06-70/335-7584, 06-30/233-4550,
66/636-135.

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

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

JOGOSÍTVÁNYT BALLAGÁSRA!

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.

A TANULÓCSOPORTOK FOGLALKOZÁSAINAK KEZDETE:
1. csoport: hétfõ – szerda – péntek 15 óra
2. csoport: kedd – csütörtök 15 óra
3. csoport: szombat – vasárnap 8 óra

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

ÓRIÁSI AKCIÓ!
20% ELMÉLETI KEDVEZMÉNYT ADUNK MINDENKINEK,

VALAMINT ÖNÉ LEHET EGY SVÁJCI KARÓRA!
VÁLASSZÁK A MINÕSÉGET!

VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:
Citroën Xsara, Mazda 3, Nissan Almera, Opel Astra, Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0462
Programakkreditációs szám: PLH-245 • www.pozsarautosiskola.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL:

� Tóth Produkció Reklám és Rendezvényszervezõ Iroda
Békéscsaba, Mednyászky u. 2. I/8.
Tel./fax: 66/549-620 • Mobil: 06-30/326-8630

� Gyorsnyomda – Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/547-600 • Fax: 66/547-601 • Mobil: 06-30/6868-753

� Gyorsnyomda – Békéscsaba, Csaba Center földszint
Tel./fax: 66/524-653 • Mobil: 06-30/6868-752

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!



F E L H Í VÁ S
Ezerkilencszáznegyvenhét áprilisában kezdõdött el a magyar–cseh-
szlovák lakosságcsere-egyezmény végrehajtása. Következményei-
ben máig ható esemény. Magyarok tízezreinek kellett elhagyniuk
szülõföldjüket. Helyükre alföldi szlovákokat toboroztak. Élnek még
a tanúk, a leszármazottak mindkét országban.

A Békési Úti Közösségi Házak a felvidéki kitelepítés 60. évforduló-
jára emlékezve szeretnénk összegyûjteni a Békéscsabára telepítet-
tek visszaemlékezéseit, a leszármazottak emlékeit, a családi legen-
dákat. Az összegyûlt történeteket, gondolatokat, emlékeket szeret-
nénk archiválni az utókor számára, és kiadványként megjelentetni
nyomtatott formában, valamint egy hangzó anyag összeállítását is
tervezzük. Az év második felében a Munkácsy Mihály Múzeummal
közös kiállítás keretében szeretnénk megemlékezni a kitelepítésrõl,
ez alkalommal tervezzük kiadványunk ünnepélyes bemutatását, az
elkészültében közremûködõk részvételével.

Ezúton kérjük azokat, akik a Felvidékrõl a kitelepítés során ke-
rültek Békéscsabára és környékére, hogy visszaemlékezése-
ikkel, fényképeikkel, dokumentumaikkal segítsék összegyûjte-
nünk, és az utókor számára átnyújtanunk emlékeiket.

Várjuk jelentkezésüket telefonon (idõpont egyeztetés találkozás cél-
jából), és személyes emlékeiket írásban, levélben.

Cím: Békési Úti Közösségi Házak
5600 Békéscsaba, Békési út 15.
Telefonszám: 326-370

GYUCHÁNÉ VERES KRISZTINA,
a Békési Úti Közösségi Házak igazgatója

AJankay Galériában április 13-án nyílt tárlat Virág Éva festményeibõl.
A kiállítás képei három motívumvilágból merítik festõi tartalmukat.

Az egyik csoportot a csendélet színes virágcsokrai alkotják. Mesterkélt-
ségnek nyoma sincs bennük, mert Virág Éva a látványosság csalfa ke-
gyeiért nem kezd tarka játékba a színekkel; lehelet finom tónusok rezeg-
nek a képrõl, és állnak össze bennünk feledhetetlen színemlékekké.

A másik témacsoportba tartozó képek az Alföldhöz fûzõdõ élménye-
ket örökítik meg. A festményekrõl szinte sugárzik a színek világító ereje.
A tanyák nem magányosan uralják a rónát: köröttük virágok színei festik
át fényükkel a fû zöld szõnyegét. Máshol apró tükrökként csillan a mo-
csárvilág. Piros pipacsok lobbantják színük tüzét, szelíden, úgy, ahogy a
természetben szokás: nem lángolnak ki hivalkodóan a tájból; tüzük ere-
je összhangban árad a fû- s az ég színének világító erejével.

A harmadik témacsoportba tartozó képekrõl a mediterrán világ színei
ragyognak reánk. A két élményvilág: az örökkön karneváli hangulatú Ve-
lence, és a halhatatlan szépségû Görögország. Rabul ejtenek bennün-
ket a festmények eleven, lüktetõ színei; a vízi utakká szelídült lagúnák
kékeszöld vize, amelyben évszázadok óta tükrözik magukat a partjukon
díszlõ paloták.

Megszólít bennünket a görög táj is, a festményekrõl felénk rezgõ szín-
világ. És a látványvarázs: amint az ég azúrja s a tenger kékje összeér, és
végtelenbe intik a szemhatárt.

A festményekrõl nyugalom és békesség árad. A természet nyugal-
ma és a lélek békéje. Ahogy Lyka Károly mondaná: az alkotó lelke úgy

szólván benne ring az alkotásban. Végtére is: minden igaz
szívvel megfestett kép az alkotó élménye, egy lap az életraj-
zából.

SZEMENYEI SÁNDOR16

Gécs Béla kiállításról, tervekrõl

Gondolatok Virág Éva kiállításáról
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Egy látogató és a kiállító a megnyitón

A kiállítás megnyitója. Balról Gécs Béla, Szegediné Kozák Mária,
Köles István alpolgármester és dr. Cserei Pál

Április végéig évszázadon átívelõ sétát tehetnek az And-
rássy úton mindazok, akik ellátogatnak a Mokos Te-

rembe. Gécs Béla kiállításán egykori fotók, képeslapok
segítségével elevenedik meg, milyen volt az Andrássy út
a XIX. század végétõl napjainkig, mi volt a mai épületek
helyén egykor, és láthatjuk azt is, milyen ruhában korzóz-
tak elõdeink. Gécs Béla, aki a kezdetektõl lapunk munka-
társa, és akinek köszönhetõen olvasóink oly sok város-
történeti érdekességeket tudhattak meg Békéscsabáról,
a napokban ünnepelte 70. születésnapját. A kiállítás kap-
csán a tovatûnt évekrõl is beszélgettünk.

– A 70 évbõl talán három vonulatot emelnék ki. Az elsõ, amikor fia-
talon beléptem a nyomda kapuján és eljegyeztem magam ezzel a gyö-
nyörû szakmával. A második, amikor a hetvenes években a pályám csú-
csán tervezõként, tipográfus grafikusként dolgoztam a Knerben, ez volt
szakmailag a legtermékenyebb idõszak az életemben. A harmadik az a
15 év, amit a Heti Mérlegnél majd a Csabai Mérlegnél töltöttem. Öröm-
mel gondolok vissza a kezdetekre, amikor Sztojcsev Szvetoszlávtól lehe-
tõséget kaptam erre a munkára, és a várostörténeti sorozat elindítására.
A mai napig szívesen kutatom Csaba egykori mindennapjait, titkait.

– 2000-ben már volt egy kiállítása a régi Csabáról, most az Andrássy
út különbözõ arcait mutatja be. Honnan az ötlet?

– Nemes Roland fõépítész úr kért tõlem várostörténeti képeket egy
honlaphoz. Összegyûjtöttem a képeslapokat, fotókat, ezeket számító-

gépre vitték és felfedeztem, hogy az Andrássy útról 1890-tõl milyen sok
anyag gyûlt össze. Ez Csaba egyetlen olyan utcája, amelyrõl ennyi vá-
rostörténeti jelentõségû kép készült, több mint a mai Szent István térrõl.
Egy korszak azonban még hiányzott, akkor döntöttem úgy, hogy meg-
érett a kiállítás, amikor Lipták György barátomtól olyan képeket kap-
tam, amelyek a ’60-as ’70-es években készültek, ezzel lett teljes a gyûj-
temény. 2000-ben kinagyított képeslapokból állt a kiállítás, most fotókat
is bemutatok. Kedvenceim az életképek, például egy korabeli gyerek,
aki kannájával az utca elején megy, a hosszú szoknyás egykori csabai
asszonyok, vagy az a hölgy, aki riadtan próbál kilépni a képbõl a szín-
háznál. Szeretem az egykori épületeket, a képek elmesélik ezek törté-
netét, például a Nádor Szállóval szemben 1910-ben nádfedeles ház állt,
1924-ben már a Kocziszky-féle bérpalota. A néhány évtizeddel ezelõtt
készült fotók pedig sokakban idézhetnek emlékeket. Szeretném, ha ez
az anyag megmaradna az utókornak, ezért a kiállítást gondozó Jankay
Galériának adom.

– Elnökségi tag a városvédõknél, a Kner–Tevan Alapítvány kuratóriu-
mi tagja, rangos nyomdai szaklapokba ír, fiatalos lendülettel kutat, és ké-
szül egy könyve is.

– Három szaklapba írok, nemrégiben derült ki, hogy a Magyar Gra-
fikában az elmúlt nyolc évben én voltam a második a publikációk szá-
mát tekintve. Békéscsaba a bírók korában címmel készül az a könyvem,
amely a Csabai Mérlegben megjelent egykori bírókról szóló sorozat jócs-
kán kibõvített változata. 1718-tól 1918-ig mutatom be a könyvben, milyen
volt Csaba a bírók idejében. Igyekszem összeszedni mindent, ami ezzel
kapcsolatos és máshol még nem jelent meg. Jövõre lesz a város alapí-
tásának 290. évfordulója, remélem addigra elkészül a könyv.

M. E.


