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KÖZGYÛLÉS

Kórházigazgató:
nem választva,
megbízva

Ahosszú hétvégét megelõzõen, április 26-án tartotta soron kö-
vetkezõ ülését a közgyûlés. Számos elõterjesztés került a

képviselõk elé, voltak kisebb-nagyobb viták, de az ülés így is
befejezõdött délután öt óra körül. Az elmúlt hónapokban a ko-
rábbinál hangsúlyosabb szerepet kaptak a bizottságok, Vanta-
ra Gyula polgármester pedig ügyel arra, hogy a hozzászólások
meghatározott mennyiségét és idõkeretét senki se lépje túl – a
közgyûlések valamelyest lerövidültek.

Zárt ülésen tárgyalt a testület a Békéscsaba Egészségügyé-
ért díj odaítélésérõl. A díjat – amelyet július 1-jén, a Semmelwe-
is-napon, ünnepélyes keretek közt adnak át az érintetteknek –
a Réthy Pál Kórház- és Rendelõintézet radiológiai osztályának
kollektívája, valamint dr. Kerekes Attila fogszakorvos, szakfelü-
gyelõ fõorvos kapja. Dr. Fábián Ágnes egészségügyi tanácsnok
elmondása szerint a radiológián dolgozók munkájának elisme-
rését elsöprõ többséggel szavazták meg, és dr. Kerekes Attila
is megkapta a jelenlevõ képviselõk több mint kétharmadának tá-
mogatását.

Szintén zárt ülésen döntöttek a Réthy Pál Kórház- és Rende-
lõintézet fõigazgatójának kinevezésérõl, amelyrõl Vantara Gyula
adott tájékoztatást. Dr. Szabó Terézia fõigazgató fõorvos megbí-
zatása lejár, ezért a kórház vezetésére pályázatot írtak ki.

Az értékmentés a cél

APedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) aláírás-
gyûjtést kezdeményezett a közoktatásért. Akciójuk célja,

hogy a parlament vonja vissza a pedagógusok szeptembertõl
érvénybe lépõ kötelezõ óraszámemelését. Békéscsabán az alá-
írásgyûjtés mellett április 23-án fórumot is tartottak Bajban a köz-
oktatás címmel, erre azonban mindössze heten voltak kíváncsi-
ak a Vasutas Mûvelõdési Házban, ahol Kerpen Gábor, a PDSZ el-
nöke és Kiss János a szakszervezet területi képviselõje várta az
érdeklõdõket.

Kerpen Gábor elmondta, népi kezdeményezésükkel el kívánják
érni, hogy ne támogassa a közoktatási törvény mintegy 10 000-
15 000 pedagógus elbocsátását, mert ez veszélyezteti a gyerme-
kek oktatását-nevelését. Hangsúlyozta, bajban van a közoktatás,
mert a kormány folyamatosan von ki pénzt a szférából, tavaly
mintegy 26 milliárd forintot, idén 10 milliárd forintot. A pedagó-
gusok ezreinek állása bizonytalan részben a kötelezõ óraszám-
emelés, részben az új finanszírozási rendszer miatt. Ennek követ-
keztében megszûnhetnek a kis létszámú osztályok, megszûn-
het a csoportbontás, ezzel megszûnhet az az esély, hogy min-
den diákot a neki megfelelõ szinten lehessen oktatni. Veszélybe
kerülhetnek a kirándulások, és bár elvárás, hogy az iskola lás-
son el olyan feladatokat, amelyre a szülõ nem képes, az egyre
csökkenõ pedagóguslétszámmal ez aligha megvalósítható. A
kormányzat szerint a gyermeklétszám nagyon nagymértékben
csökkent, ezt nem követte a pedagógusok számának csökkené-
se. Kerpen Gábor kiemelte, ilyenkor a kormány megfeledkezik
arról, mennyi új igény merült fel, és megfeledkezik arról is, hogy
míg alapfokon valóban 25-30 százalékos a csökkenés, középfo-
kon nõtt a gyermeklétszám a (kevesebb pedagógust igénylõ)
szakmunkásképzõk minõségi átalakulásával. Ahogy fogalmazott,
a kormányzati pénzkivonások miatt egyre inkább a települések
döntésén múlik, hogy a gyermekek számára megõrizzék mind-
azokat az értékeket, amelyek eddig kialakultak.

Kerpen Gábor megemlítette, ha nem lépnek, a közalkalmazotti
törvény megkönnyíti az elbocsátásokat, a tervezetben ugyanis az
szerepel, hogy a felmentési idõt két hónappal csökkentik. A pá-
lyakezdõket eddig egy évig nem lehetett határozatlan idõre kine-
vezni, a közoktatási törvény tervezete alapján ezentúl három évig
lesz gyakornok a kezdõ pedagógus, ebben a minõségében pe-
dig könnyû elbocsátani. Legfeljebb három hónapról legalább há-
rom hónapra, pedagógusoknál tíz hónapra változhat a próbaidõ.
„A cél, hogy minél kevesebben legyünk és minél olcsóbb legyen
az elbocsátás. Össze kell fognunk, nem csak a pedagógusok,
hanem a diákok és a szülõk miatt is” – mondta Kerpen Gábor.
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A város korábban költségvetési támo-
gatást kapott a Békéscsaba Megyei
Jogú Város szennyvíztisztításának és
csatornázásának fejlesztése címû be-
ruházás pályázati dokumentációinak
elkésztéséhez. Hol tart jelenleg az elõ-
készítés, és milyen feladatok vannak
még hátra a pályázati dokumentáció
benyújtásáig?

– A város valóban jelentõs környe-
zetvédelmi beruházásra készül, mely
megvalósításához pályázati úton Eu-
rópai Uniós forrásokat is igénybe kí-
ván venni. A pályázati dokumentumok
elõkészítése jól halad, most készült el és jelenleg véleményezés
alatt van a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya, mely rész-
letesen ismerteti a város meglévõ csatornahálózatának bõvítésé-
re és az üzemelõ szennyvíztisztító telep fejlesztésére tett javasla-
tot. A végleges KEOP pályázat benyújtásához még környezeti
hatásvizsgálati tanulmányt, vízjogi engedélyezési terveket és a
tendereztetés dokumentációit kell elkészíteni, majd a pályáza-
ti anyagot összeállítani, melyek a szakértõkkel kötött szerzõdé-
sünk alapján 2007. év végére véglegesítésre kerülnek.

– Milyen konkrét fejlesztésekre lehet számítani a projekt meg-
valósulása esetén?

– A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan te-
rületek jelentõs részén a helyi gyûjtõrendszerek, nyomóvezeté-
kek és a hozzátartozó átemelõk. Technológiai fejlesztéssel alkal-
massá teszik a meglévõ békéscsabai szennyvíztelepet a teljes
szennyvízmennyiség fogadására és nagyobb hatásfokú, tápanya-
geltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befoga-
dó Élõvíz-csatorna – és közvetve – a Kettõs-Körös vízminõségi
állapota javulni fog. Megszûntetésre kerülnek továbbá a jelenle-
gi szennyvíztisztító telep korszerûtlen mûtárgyai is.

– A tervezett csatornázás mely területrészeket érinti?
– Az Európai Uniós szabályozás ezzel kapcsolatban nagyon

szigorú követelményeket támaszt. A szabályozás szerint az elõ-
közmûvesítés nem támogatható, vagyis annak a területnek a csa-
tornázása, ahol nincs kiépítve a vezetékes ivóvízellátás, vagy az
ingatlanok nagyobb részén állandó tartózkodásra alkalmas épü-
let nem található, EU forrásból nem finanszírozható. Amennyiben
a jelenlegi pályázatban ezeket a területeket is szeretnénk szere-
peltetni, akkor az EU ezt nem fogja támogatni. Ennek megfele-
lõen, a csatornahálózat bõvítésének köre a Békéscsaba belterü-
letén lévõ, a csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott terü-
letek bekötésére, és a város közigazgatási határain belül találha-
tó egyes városrészek (Mezõmegyer, Fényes, Gerla) elválasztott
rendszerben történõ csatornázására terjed ki. A javasolt csator-
názási változatban mintegy 9000 db új bekötés jöhet létre, mely
18 300 lakos hálózatra való rákötését biztosítja. Ezzel megvalósít-
juk a Nemzeti Szennyvíztisztítási Programban célul kitûzött 90%-
os csatornázottsági szintet.

– Vannak-e távlati elképzelések a jelenlegi csatornafejlesztés-
bõl kimaradó területekkel kapcsolatban?

– A magas talajvíz miatt a csatornázásból kimaradó városré-
szeken az egyedi szennyvízkezelõk létesítése és az elszikkasz-
tás nem célszerû, ezért ahol nem lehet közcsatornát biztosítani,
ott zárt gyûjtõkkel és a keletkezõ szennyvíz szippantásával, illet-
ve elszállításával számolunk rövidtávon. Természetesen a pro-

jekt megvalósítását követõen az önkormányzat saját
forrásokból törekedni fog arra, hogy a csatornaháló-
zat kiépítése ezeken a területrészeken is fokozatosan
megvalósuljon.2

� FOGADÓNAPOK. Május
11-én dr. Benedek Mária jegyzõ,
május 18-án Szvercsák Szilvia
megbízott aljegyzõ, május 25-én
Köles István alpolgármester, jú-
nius 1-jén Hanó Miklós alpolgár-
mester tart fogadónapot a Vá-
rosházán 8 és 12 óra között. Kö-
les István fogadónapjára szíves-
kedjenek elõre bejelentkezni, az
523-806-os telefonon, vagy sze-
mélyesen a titkárságán.

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

� SZIMFÓNIKUS KONCERT.
A Filharmónia Kht. következõ
hangversenye Békéscsabán a
Jókai Színházban május 14-én,
19.30 órakor a MÁV Szimfonikus
Zenekar fellépése lesz. Közre-
mûködik: Szecsõdi Ferenc he-
gedûn, vezényel: Gál Tamás. Mû-
soron szerepel: Hubay: II. csár-
dajelenet (Huszár Lajos átirata),
Románc (Huszár Lajos átirata),
Carmen fantázia, Csajkovszkij:
V. szimfónia, e-moll, op.64.

� FOTÓK ERDÉLYBÕL. Dan-
csó Géza alkotásaiból nyílt fotó-
kiállítás az Ifjúsági Ház (Derko-
vits sor 2.) Art Caffé Galériájá-
ban. Az Arcok és arculatok Er-
délybõl címû tárlat június 20-ig
látható.

� JAZZ-KLUB. Az Eichinger
Tibor Band lesz a Békési Úti Kö-
zösségi Házak (Békési út 24.)
Jazz-klubjának következõ ven-
dége május 18-án, pénteken 20
órától. A belépés ingyenes.

� BATTHYÁNY-DÍJKIOSZ-
TÓ. A Batthyány-emlékév alkal-
mából hirdetett gyermekrajz pá-
lyázatot a Békési úti Közösségi
Házak. A pályázat díjkiosztó ün-
nepségét május 19-én, szomba-
ton 14 órai kezdettel rendezik a
Meseházban (Békési út 17.). Köz-
remûködik a Tükröm, tükröm
önismereti színkör.

� ZÖLDVIRÁG MOZGÁS-
KULTÚRA. A testet és a lelket
egyszerre formáló egyedi moz-
gáskultúra tornát rendeznek a
10-es iskola tornatermében pén-
tekenként 18 órától. A meditáci-
ós zenére végzett, és leginkább
a keleti mozgáskultúrára hason-
lító mozgás sorozatokat minden
korosztálynak javasolják. Érdek-
lõdni lehet a 06-70/605-0982 és
a 06-70/501-3348 telefonszámo-
kon.
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� 06-80/922-008. Ajánljuk fi-
gyelmükbe a Polgármesteri Hi-
vatal ingyenesen hívható 06-80/
922-008 zöld számát! Itt minden,
Békéscsabát érintõ észrevéte-
lüket jelezhetik az illetékesek fe-
lé. Ha kátyúval találkoznak, meg-
sérült padot látnak, vagy a köz-
területeken elhelyezett tárgyak
bármilyen sérülésérõl tudnak,
esetleg ha nem kapják meg a
Csabai Mérleg aktuális példá-
nyát, az ingyenes telefonszámon
közöljék ezt!

MATRIKULA

Nagy Zoltán és Koór Katalin
leánya Anna, Czeglédi József és
Döme Gabriella leánya Brigitta,
Koncz András és Szabadi Erika
fia András, Avramucz Sándor és
Ottlakán Judit fia Dávid, Veres
Tibor és Hoffmann Anikó fia Vajk
Tibor, Kondorosi Tamás és Lau-
rinyecz Beáta leánya Bettina.

Varjú József (1945), Ásványi
Béla (1940).

GYÁSZ

SZÜLETÉS

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk

Kilencven százalék a cél
INTERJÚ VANTARA GYULA POLGÁRMESTERREL

A CSATORNAHÁLÓZAT BÕVÍTÉSÉRÕL

Vantara Gyula



– Dr. Szabó Terézia akkor vette át
a kórház vezetését, amikor az sú-
lyos adósságállománnyal rendel-
kezett. Sikeresen és eredménye-

sen menedzselte az intézményt, amely az elmúlt idõszakban két-
szer is elnyerte az Év kórháza kitüntetõ címet. Kiemelkedõ munká-
ja révén az igazgatónõ országosan is elismertté vált. Ehhez képest
semmilyen indok sem hangzott el, miért nem támogatták az újravá-
lasztását (a 12 igennel szavazón kívül) a képviselõk. Ez egy fájdal-
mas, hibás, kockázatos döntés volt, különösen, hogy a kórház orvo-
sainak kilencven százaléka is õt szerette volna igazgatónak – mond-
ta Velkey Gábor, az SZDSZ békéscsabai szervezetének új elnöke.
A képviselõ hangsúlyozta, a városvezetés meg sem kísérelte, hogy
tájékozódjon az emberek, az ott dolgozók akarata felõl. Pap János
megjegyezte, az igazgatónõ stratégiát dolgozott ki arra, hogyan le-
het a kórház a következõ idõszakban, egy új mûködési rendszer-
ben sikeres, hogyan biztosíthatja a továbbiakban is a Békéscsabán
és környékén élõk magas színvonalú gyógyítását. A képviselõ em-
lékeztetett arra, hogy Vantara Gyula a Fidesz hatalomra kerülése-
kor azt mondta, nem lesz „nagytakarítás” a hivatalban. Ezzel szem-
ben Pap János szerint szinte minden kulcspozícióban levõ embert
felállítottak, tapasztalt embereket, köztük futó uniós pályázatok fele-
lõseit küldték el. Többen elmondták neki, hogy nem akarnak bele-
betegedni a folytonos feszültségbe, nem akarnak tovább idegesked-
ni, ezért inkább elfogadják a „közös megegyezést” vagy a prémium
éveket. A költségvetéssel kapcsolatban beszélt a helyi televízió tá-
mogatásáról, amely az eddiginek a többszöröse. Félelmeinek adott
hangot, hogy ezután csak az nyilatkozhat, akit a polgármester enged.

Velkey Gábor szerint az új intézményi összevonások az igazga-
tók személyéhez kötõdnek, érdemi megtakarítást nem hoznak. Az
utalások alapján egyértelmûnek gondolja, hogy a következõ intéz-
ményi körben a párthoz való hûséget elváró politikát alkalmaz majd
a vezetés. Mint mondta, az emberek félelembõl nem mernek meg-
szólalni, a közélet mozgásterét az erõbõl politizálók veszik át. Hang-
súlyozta, nincs más út, mint kiállni a józan többség érdekében.

� � �

– A kórház igazgatójának megbízatása lejárt, ez indukálta új pályá-
zat kiírását. Elismerve dr. Szabó Terézia igen magas színvonalú szak-
mai és elméleti tudását, érzésünk szerint a szemészeti osztály és a
szülészet-nõgyógyászat ágyszámainak megmaradásáért (60-ból 30
maradt) a háttértárgyalásokon még többet tehetett volna. A két pá-
lyázó egyike sem vázolt fel olyan jövõképet, ami a megváltozott struk-
túrához, a folyamatosan változó finanszírozáshoz alkalmazkodna,
ezért új pályázatot írunk ki – mondta dr. Ferenczi Attila a Fidesz tá-
jékoztatóján. A képviselõ szerint ha a kórház helyzete esetlegesen
romlana, az nem ennek a döntésnek, hanem az egészségügyet
szisztematikusan tönkretevõ kormányzati politikának a következmé-
nye lenne.

Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila beszélt a MÁV a megye és a
város keret-megállapodásáról. Az uniós támogatással megvalósuló
vasútfejlesztés kapcsán megemlítették az ezzel összefüggõ, már
aláírt megállapodásokat, ezek a mezõmegyeri aluljáró, a Szerdahe-
lyi utcai aluljáró egyszelvényes gépkocsi-átmenõvel, a vasútállomás-
tól a Ludwig utcára nyíló aluljáró. Szintén ehhez kapcsolódóan foly-
nak tárgyalások a Gyár utca átalakítása, a Kétegyházi út összekö-
tése az Orosházi úttal, és az Orosházi úti felüljáró négysávúsítása
tárgyában. A képviselõk beszámoltak a húsvét elõtti városi nagyta-
karításról, megköszönve a lakosság aktivitását, a polgárõrség, a köz-
terület-felügyelet, az intézmények, a közcélú foglalkoztatottak, a hi-
vatal és külön a TAPPE Kft. közremûködését. Örömmel beszéltek
arról, hogy újabb útfelújításokat tervez a város, és pályázatot adnak
be a Békési út-Szarvasi út, valamint az Orosházi út és a Kétegyhá-
zi út menti kerákpárutak építésére. Mint mondták, az eddigi késle-
kedés oka az, hogy az országos és regionális pályázatokat nem,
vagy csak késve írták ki.

– A Békés Megyei Hírlapban a rendkívüli közgyûlés után megje-
lent egy cikk, Békéscsabán elúszott a teljes csatornázás címmel. A
cím félreérthetõ, alkalmas a lakosság megtévesztésére, különösen,
ha valaki csak a címet olvassa el. Errõl természetesen szó sincsen,
ahogy az a cikkbõl is kiderül, néhány zártkertes terület
marad ki most az uniós támogatási rendszerbõl – mond-
ta végül Hanó Miklós alpolgármester.

M. E. 3

– Békéscsaba új vezetése meghir-
dette a változást, megújulást a vá-
rosban, ami az élet minden terü-
letére, így a kórházra is érvényes.
Az igazgató-jelöltek száma csekélyebb volt a vártnál, és jelentõs, a
jövõre vonatkozó változatási elképzelést egyik pályázatból sem le-
hetett kiolvasni. A város vezetése továbbra is fontosnak tartja, hogy
az egészségügyben uralkodó káoszban egy dinamikus, változtatni
és változni tudó, szakmailag és emberileg egyaránt elismert, elfo-
gadott igazgatója legyen a kórháznak. Olyan igazgató, aki új szem-
léletû, határozottan fellép a kórház jó hírnevéért, és növeli annak
szakmai színvonalát – mondta Vantara Gyula a közgyûlést követõ
tájékoztatóján. Mivel a közgyûlésben a jelenlegi fõigazgató, dr. Sza-
bó Terézia, és dr. Újlaky József sem kapta meg a szavazatok több-
ségét, június 1-jétõl az új fõigazgatói pályázat befejezéséig dr. Bo-
ros Zoltán orvosigazgató látja el az intézményvezetõi feladatokat a
kórházban.

Vantara Gyula a város által alapított cégek munkáját jónak ne-
vezte, megjegyezte, hogy a Csabai Életfa Kht. a megváltozott külsõ
finanszírozási körülmények miatt várhatóan 2008. január 1-jétõl át-
alakul, az elképzelések májusban kerülnek a közgyûlés elé. A MÁV-
val és a megyével kötendõ keret-megállapodással kapcsolatban ki-
emelte, ez a három fél együttmûködésérõl szól a Budapest–Békés-
csaba–Lõkösháza vasúti fõvonal felújítása, és az ahhoz kapcsolódó
beruházások megvalósítása érdekében. Mint mondta, valamennyi
együttmûködõ fél elismeri, hogy Békéscsaba a térség vasúti cso-
mópontja, és fejlesztése kiemelt jelentõségû az országrész szem-
pontjából. A polgármester szerint ebben is érezhetõ a megye és a
város viszonyának javulása. A továbbiakban köszönetét fejezte ki
azoknak, akik a városi nagytakarításban részt vettek, õsszel a kül-
területekre is szeretnék kiterjeszteni az akciót. A hivatal karcsúsítá-
sával kapcsolatban beszélt arról, hogy az átalakítás kapcsán vala-
mennyi dolgozóval tárgyaltak. A távozók kilencven százaléka nyug-
díjba ment vagy a prémium éveket veszi igénybe. – A nyugdíjtör-
vény változni fog, a hírek szerint nõ a nyugdíjkorhatár és csökken
a nyugdíj összege, aki tud, és megfelel a feltételeknek, az elmegy
– mondta Vantara Gyula.

� � �

– Egyre nyilvánvalóbb a tisztogatás a városházán, olyanok kény-
szerültek távozni, akik évtizedek óta tették a dolgukat, emiatt prob-
lémák lehetnek a hivatalban. Úgy hatvan fõ elbocsátásánál tarthat-
nak, miközben új embereket vesznek fel, akik tudják, kiknek kö-
szönhetik az állásukat. Az intézmények hasonlót élnek át, és szin-
te színjáték, ami a kórház fõigazgatójának megbíztatása körül zajlik.
Az eljárások jogszerûen folynak, de közben port szórnak az embe-
rek szemébe – mondta Baji Lajos az MSZP tájékoztatóján. Tóth Ká-
roly szerint veszélybe kerülhet a tavalyi évet 463 milliós pénzmarad-
vánnyal záró, jól mûködõ kórház. Hangsúlyozta, a következõ 3-4
hónapban töltõdik meg tartalommal az a keret, amely stabil osztály-
és ágyszámszerkezetet eredményez, az OEP-pel most konkretizál
mindent a kórház. Kérdésként fogalmazta meg, milyen súllyal tud
majd tárgyalni az a megbízott igazgató, aki úgy két hónapig lesz ott.
Mint mondta, dr. Boros Zoltánnak rendkívül nehéz dolga lesz, bár-
mennyire is jót akar. Beszélt arról, hogy korábban sikerült a vagyon-
gazdálkodást kivonni a napi politikából, Szarvas Péter személyében
egy munkáját jól végzõ, ellenzéki vezetõje volt a vagyonkezelõ igaz-
gatóságának. Most a közgyûlés megszavazta, hogy négy helyett itt
elég három fõ jelenléte a döntésekhez, Tóth Károly szerint ezzel a
jelenlegi ellenzéki delegáltak megjelenése szinte formális, és veszély-
be kerülhet a hosszú távú, kiszámítható gazdasági szerepvállalás.

– A békés építkezés idõszakát felváltotta a félelem idõszaka az
intézményekben, a hivatalban és szinte mindenütt. A megyegyûlés
elnökének embere mindig ott van a közgyûlésen. A polgármester
urat komoly embernek tartom, nem hiszem, hogy szüksége lenne
mások irányítására, értékítéletére – mondta Molnár László. Az or-
szággyûlési képviselõ megjegyezte, felajánlja segítségét mindazok-
nak, akiket az elmúlt idõszakban jogsérelem ért, a 30/9550-122 szá-
mon elérhetõ. Baji Lajos a költségvetéssel kapcsolatban hangsú-
lyozta, úgy adták át a várost, hogy az új vezetés közel hatszázmilli-
ós szabad pénzmaradványt tudott felhasználni, az ez évi költségve-
tésbe beépíteni. Nehezményezte, hogy a helyi televízió az eddigi tá-
mogatás többszörösét kapja, nem szeretné, ha egyoldalúvá válna
a tévés tájékoztatás.

((((( Közgyûlési visszhang )))))



A beadási határidõig ketten pályáztak (dr. Szabó Terézia, és dr. Új-
laky József), a döntést megelõzõen valamennyi törvényben elõírt
egyeztetés megtörtént, és megismerték a pályázók elképzeléseit. A
közgyûlésen egyikük sem kapta meg a szavazatok többségét, ezért
új pályázatot tesznek közzé az Egészségügyi Közlönyben. Május 31-
ig dr. Szabó Terézia, június 1-jétõl a kórház szervezeti és mûködési
szabályzatával összhangban, dr. Boros Zoltán orvosigazgató látja el
az intézményvezetõi teendõket a pályázat eredményes lezárásáig.

A nyilvános ülésen elfogadták a város által alapított cégek (Bé-
késcsaba Vagyonkezelõ Zrt., Békéscsabai
Vállalkozói Centrum Kft., Csabai Életfa Kht.)
múlt évi beszámolóját és ez évi üzleti tervét.
A Csabai Életfa Kht. átalakítás elõtt áll, ennek
részleteirõl májusban tárgyal a közgyûlés.
Döntöttek arról, hogy az Idõsbarát Önkor-
mányzat-díjjal járó egymillió forintból része-
süljön az a két egyesület, amely a legtöbb
nyugdíjast és klubot fogja össze, és amely-
nek kiemelkedõ szerepe volt abban, hogy a
város a díjat megkaphatta. A Békéscsabai
Városi Nyugdíjas Egyesület 300 000, a Jami-
nai Nyugdíjas Egyesület 200 000 forintot ka-
pott, a maradékkal az Egészségügyi Alapel-
látási Intézmény gazdálkodhat. Az Ifjúsági
Ház épületének állaga egyre romlik, a hom-
lokzat-felújítás megterveztetésére kétmillió fo-
rintot különített el a közgyûlés. A képviselõk
jóváhagyták a beruházási szabályzatot, mó-
dosították a vagyonrendeletet, és számos
más kérdésben is döntöttek.

� Napirend elõtt

Takács Péter azzal a kéréssel fordult dr. Be-
nedek Mária jegyzõhöz, hogy a következõ
közgyûlésre a képviselõk kapjanak részletes
tájékoztatást a hivatal átszervezésével kapcsolatban. Tóth Károly
szerint nem tudni, a polgármester úr hány emberben „vesztette el
a bizalmát” és hányat fogadott a bizalmába; kíváncsi volt, hány mun-
katárstól vált meg a hivatal és hány új dolgozó jött. Kérdésként fo-
galmazta meg, a jegyzõ asszony hogyan tudott a beiktatása óta el-
telt rövid idõben mindenkinek a munkavégzésérõl meggyõzõdni. Dr.
Benedek Mária hangsúlyozta, már beiktatásakor tudott a hivatal át-
szervezésének szándékáról. Amint munkába állt, áttekintették a meg-
változott bizottsági szerkezethez igazodó hivatali felállást, és szak-
mai szempontok alapján mérték fel, az ellátandó feladatokat ho-
gyan lehet a leghatékonyabban megoldani. Mint mondta, a végleges
adatokról csak késõbb tud beszámolni. Jelezte, hogy a távozók ki-
lencven százaléka nyugdíjba vonul vagy a prémium éveket veszi
igénybe. Mindenkivel külön tárgyaltak, az így született megállapo-
dások nyilvánosság elé tárása a személyiségi jogokat sértené.

� Kiemelt feladat az elérhetõség

Számtalan helyen és számtalan alkalommal merül fel Békéscsaba
leszakadásának egyik okaként a nehézkes elérhetõség. Nincsen au-
tóutunk, autópálya még a távlati tervekben sem érinti Csabát, viszont
szép múltra tekinthetünk vissza a vasutat illetõen, és talán a jövõn-
ket is ez teheti sínre. 2008. október 25-én ünnepeljük a Budapest–
Békéscsaba vasútvonal megnyitásának 150. évfordulóját, az évfor-
duló és a negyedik transzeurópai közlekedési folyosó hamarosan
induló fejlesztései kapcsán született egy keretmegállapodás-terve-
zet, amely a MÁV, a megyei és a békéscsabai önkormányzat együtt-
mûködésérõl szól. A legfontosabb cél az elérhetõség javítása, a Bu-

dapest–Békéscsaba–Lõkösháza vasúti fõvonal és nem-
zetközi közlekedési korridor fejlesztéseinek folytatása jó-
részt uniós forrásból. Románia uniós csatalakozásával
még inkább felértékelõdik a határon átnyúló kapcsolatok

fejlesztése, helyreállítása, a keret-megállapodás kitér a Szeged–Bé-
késcsaba–Nagyvárad vasútvonal fejlesztésének elõkészítésére is. A
nemzetközi közlekedési folyosó beruházásai 2007–2013-ig valósul-
nak meg, ehhez kapcsolódóan Békéscsabán megújulhat az állomá-
sépület, parkolókat és kerékpártárolókat alakítanak ki, de tervezik
többek közt a környék rendbetételét, aluljárók építését a Szerdahe-
lyi úton és Mezõmegyeren; a megnyíló pályázatoktól függ, mi való-
sulhat meg a tervekbõl. A keretmegállapodás-tervezet az együtt-
mûködési szándékról szól, nem tárgyal minden részletet.

� Pályázatok

Az önkormányzat pályázik a Regionális Operatív Program (ROP) és
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT) által kiírandó
útfelújításokra. A közgyûlés jóváhagyta a pályázatokhoz szükséges
tervek elkészítését. A regionális fejlesztési tanács rövidesen közzé-
teszi pályázati felhívását kerékpárút-hálózat fejlesztésére is a Dél-al-
földi Operatív Program keretében. Békéscsaba a Békési út–Szarva-

si út menti kerékpárút, valamint az Orosházi
út és a Kétegyházi út menti kerékpárút má-
sodik ütemének megépítésére adja be pá-
lyázatát.

� Pénzügyek

A 2006. évi költségvetés pénzmaradványa
933,5 millió forint, amelybõl közel 463,8 mil-
lió forint a kórház pénzmaradványa. A ma-
radvány az önkormányzatnál többnyire kö-
telezettségvállalással terhelt, a folyamatban
lévõ beruházások, megkötött szerzõdések át-
húzódó finanszírozása részben ebbõl törté-
nik. Baji Lajos megjegyezte, a 2006-ban jól
gazdálkodott a város, nyugodtan lehet fejlesz-
teni. Velkey Gábor úgy vélte, az általános tar-
talék, a hibaelhárítási tartalék és a szociális
céltartalék feltöltése indokolt, azonban a 10
milliós polgármesteri keret és a 20 milliós
médiakeret a megszorítások idején erõsen
megkérdõjelezhetõ. Uhrin Nándor osztályve-
zetõ elmondta, a közgyûlés egyes hatáskö-
röket a polgármesterre ruházott át, a polgár-
mesteri keret ennek lefedésére szolgál. Van-
tara Gyula szerint az a médiával kapcsolatos
megállapodás, amelyet 2005-ben kötöttek a

képviselõcsoportok vezetõi, sem jogilag, sem összegszerûségében
nem volt korrekt, ezt a helyzetet korrigálja a megbízási szerzõdés,
amelynek fedezete a médiakeret.

� Helytörténeti kollégium

A közmûvelõdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság még március-
ban tárgyalt egy olyan tanácsadó testületként mûködõ helytörténe-
ti kollégium létrehozásáról, amely segítene többek közt abban, hogy
minden ünnepünk olyan méltóságteljes legyen, mint amilyen idén
március 15. volt. A kollégium javaslatot tesz majd a helyi és orszá-
gos évfordulók méltó megünneplésére, hangsúlyos lesz munkájuk-
ban a békéscsabai vonatkozások kiemelése, a városi értékek vé-
delme. Közremûködnek helytörténeti témájú könyvek, tanulmányok
készítésében, helyi jelentõségû pályázatok kiírásában, konferenciák
megrendezésében. Feladataikat ellenszolgáltatás nélkül látják el,
azért dolgoznak, mert fontosak számukra a gyökerek, fontos a hely,
ahol élünk. A közgyûlés a kollégium tagjainak a következõket vá-
lasztotta: Gécs Béla, dr. Grin Igor, dr. Jároli József, Kovács József,
Kovács Pál, Pál Miklós, dr. Simon Mihály, Vasvári Mihály.

� A tiszta, rendes városért

Nem volt az olyan régen, amikor a legtisztább, leginkább rendben
tartott házak, porták tulajdonosai elismerésként kitehettek egy táb-
lát, amelyen ez állt: tiszta udvar, rendes ház. Az önkormányzat a
nagytakarítási akciókkal valami hasonlót szeretne elérni, csak nem
egy-egy porta, hanem az egész város rendbetételét célozzák meg.
Szente Béla a közgyûlésen beszámolt arról, hogy sikeres volt a hús-
vét elõtti városi nagytakarítás, és köszönetet mondott mindazoknak,
akik az utcákat, játszótereket vagy a közvetlen környezetüket tették
szebbé, tisztábbá. Kiemelte a közterület-felügyelet és a polgárõrség
aktivitását a munkában, illetve az 1300 mázsányi veszélyes hulladék4

(Folytatás az 1. oldalról)
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Alapítvány Békéscsabai Szolgá-
lata ingyenes képzést szervez le-
endõ önkénteseinek. A szolgálat
kisgyermekes családoknak nyújt
ingyenes segítséget. Sok szabad-
idõvel rendelkezõ, segítõkész, lel-
kes szülõket, nagyszülõket vár-
nak csapatukba. További infor-
máció: Szántó Anna 06-30/606-
2156, szh_anna@freemail.hu
� ALAPÍTÓKAT KERESNEK. A
Békéscsabán 1959-ben megala-
kult AE klub alapítóit és tagjait,
illetve megmaradt írásos emléke-
ket, relikviákat keres a közelgõ 50
éves évforduló megünnepléséhez
az Egyensúly Szabadidõ Klub. A
civil szervezet az alapító, Zahorán
Mátyás családjának, hozzátarto-
zóinak, leszármazot-
tainak jelentkezését is
várja. Telefon: 06-20/
565-9096.

� RETRO-MOZI. Május 11-én,
pénteken 18 órakor kezdõdik
Thury Gábor retro-mozijának kö-
vetkezõ vetítése a Nemzetiségi
Klubházban (Békési út 15.) aktu-
alitásokkal, érdekességekkel. A
belépés ingyenes.
� VÉDETT SZÁLLÁS. Az Egyen-
súly Szabadidõ Klub védett szál-
lása megnyitja kapuit olyan gyó-
gyult, illetve gyógyulás útján lévõ
egyedül élõ férfiak számára, akik
lakhatási és elhelyezkedési prob-
lémákkal küzdenek. A rászorulók
a 06-20/565-9096 számon érdek-
lõdhetnek a lehetõség felõl.
� KÉPZÉS LEENDÕ ÖNKÉN-
TESEKNEK. Az Otthon Segítünk

ARéthy Pál Kórház igazgatói pályázatán az eddigi ve-
zetõ, dr. Szabó Terézia is elindult, ám a zárt ülésen

õ sem kapta meg a kellõ számú szavazatot, e szerint a
jövõben nem õ vezeti tovább a város legnagyobb intéz-
ményét. A komoly indulatokat kiváltó döntésrõl magát
az érintettet is megkérdeztük, elsõként arról, meglepe-
tésként érte-e a képviselõk bizalmatlansága?

– Egyáltalán nem ért váratlanul a döntés. Hónapok óta köztudott
volt, hogy a város jelenlegi vezetése nem akar nekem a jövõben bi-
zalmat szavazni, s az sem volt titok, hogy keresik az utódomat.

– Mindezek ellenére miért adta be mégis a pályázatát?
– Folytatni szerettem volna azt a munkát, amit öt és fél évvel ez-

elõtt elkezdtem. Sok-sok munkával mára sikerült elérni, hogy a kór-
ház stabil gazdálkodással immár kimondottan a minõségfejlesztés-
re, a jobb betegellátásra koncentrálhat. Minden ellenállással szem-
ben sikerült kiharcolni a stroke osztályt, ami nagyon nagy jelentõ-
ségû, maradandót alkottunk a rákszûrések terén, s ez mind hosszú
távon határozza meg az itt élõk biztonságos ellátását, egészségét.
Hatalmas lendületben voltam én is és a kórház is, ezért is sajnálom,
hogy nincs mód tovább folytatni a munkát. Öt évvel ezelõtt szükség
volt rám, most úgy tûnik, nincs.

– Megérte a befektetett energia?
– Jövõre lenne harminc éve, hogy a békéscsabai kórházban dol-

gozom, az utolsó öt és fél évben intézményvezetõként. Teljes oda-
adással, sok áldozatot hozva tettem a dolgom a kórház, a betegek
és ezen keresztül a város érdekében, s az elért eredmények – azt
hiszem – engem igazolnak. Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik munkámat segítették, ha csak bíztatással,
vagy jó szóval is.

– Tudomása szerint, miért döntött úgy a képviselõ-testület több-
sége, hogy nem szavaznak Önnek bizalmat a továbbiakban?

– Csak a sajtónyilatkozatokból tudom, hogy milyen kifogások me-
rültek fel a személyemmel kapcsolatban, s ezekkel nem tudok egyet
érteni. Az egyik ilyen volt a jövõkép hiánya, amirõl csak annyit, hogy
pályázatomnak ez volt a vezérgondolata. Az általam kiemelt célok
egyike a szakmai munka minõségfejlesztése, a másik pedig a kór-
ház versenyképességnek növelése. Ezek azok a tényezõk, melyek
az elkövetkezendõ években meghatározzák a Réthy Pál Kórház
sorsát.

– Megtudhatjuk, hogyan tervezi saját jövõjét?
– Eddig is orvos voltam és mindig is az maradok. Szándékom,

hogy orvosként dolgozzak tovább, ha lehet Békéscsabán.
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összegyûjtésében nyújtott segítségért. Elmondta, hogy sajnos volt
rossz példa is, néhányan a teli szemeteszsákokat széttépkedték,
tönkre téve ezzel mások munkáját. Baji Lajos megemlítette, hogy a
diákok az intézmények környékén is összeszedték a szemetet, en-
nek elszállítása azonban problémát jelentett. Dr. Ferenczi Attila töb-
bek közt a Tappe Kft. segítségét köszönte meg, a cég a lomtalaní-
tás keretében több mint 230 tonna hulladékot szállított el. A támo-
gatott foglalkoztatás 38 fõvel vett részt a munkában, felszámoltak
több illegális hulladéklerakót, ahonnan 237 tonna szemetet szállít-
tatott el a város. Jó lenne, ha a felszámolt kupacok nem „termelõd-
nek újra”, ezért kérjük, a városháza zöld számán (06-80/922-008)
jelezzék, ha valahol újabb szeméthalmok jelennek meg. A legköze-
lebbi városi nagytakarítási akció várhatóan szeptember végén, ok-
tóber elején lesz.

� Orvosi rendelõk

A közgyûlés hozzájárult ahhoz, hogy dr. Koncz Edit felnõtt házior-
vos, aki a Szigligeti utcában rendelt, a Szent István tér 6. szám alatt
kialakított orvosi rendelõben folytassa ezután a munkát. A doktor-
nõ az átköltözés szándékáról tájékoztatta betegeit, a megkérdezet-
tek a támogatásukról biztosították.

A közgyûlés a korábbiakban döntött arról, hogy a háziorvosi és
fogorvosi rendelõk eszközpótlására 15 millió forintot különít el a
2007-es költségvetésben. A hivatal egészségügyi osztálya elkészí-
tette a támogatásról szóló szabályzatot, mely szerint a pénzt pályá-
zat útján nyerhetik el a szolgáltatók. A 37 háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi rendelõ eszközpótlásának mértéke éves szinten praxison-
ként maximum 240 000 forint lehet, két szolgáltató tevékenységét
több telephelyen folytatja õk plusz 60 000 forintra pályázhatnak. A
17 fogorvosi rendelõ praxisonként éves szinten 324 000 forintra pá-
lyázhat, egy helyen váltórendelés folyik, ott az összeg 486 000 fo-
rint lehet.

� Integráció

Lassan két éve, hogy három középfokú intézmény integrálásával lét-
rejött Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium. Köles István alpolgármester elõterjesztésében felvázolta, mi-
lyen elõnyökkel járt ez az integráció. Az elõnyök sorát gyarapította
a Gyulai úton levõ épületek részleges felújítása, új gyakorlóhely ki-
alakítása (ezek várható költsége 194,4 millió forint), vagy hogy az
Õr utcai tanmûhely és a Ruhaipari épülete értékesíthetõvé válik. Az
oktatás jobban szervezhetõ, a pedagógusok versenyhelyzetbe ke-
rülnek. A diákok az érettségi megszerzése után több képzési irány
közül választhatnak, a szabadidõs programok népesebbek, és az is-
kola üdülõjét is mindenki igénybe veheti. Idén augusztusban újabb
három szakképzõ intézmény integrációjára és négy kollégium terü-
leti alapú integrációjára kerül sor. Velkey Gábor és Tóth Károly sze-
rint a Szent-Györgyi integrációja jól elõkészített, megalapozott, en-
nek köszönhetõen sikeres volt, az újabb intézményi összevonások
szakmailag és pénzügyileg kérdésesek. Takács Péter szerint érde-
kes város a miénk, mert gyakran derül ki, hogy a gazdasági elõnyök
nem számítanak az integráció során, az elõterjesztés csak csekély
mértékû megtakarítást jelenít meg. Benkóné Dudás Piroska arról be-
szélt, hogy a változástól érthetõ módon mindig félnek az emberek,
az érintett intézmények használói szeretnék tudni, milyen konkrét
elõnyei lesznek az újabb integrációnak. Köles István hangsúlyozta,
az intézmények összevonása csak idén augusztusban történik meg,
a jövõben történõ integrált mûködéstõl a késõbbiekben vár eredmé-
nyeket a város.

� Átalakul a Belvárosi képzési szerkezete

A közgyûlés egy januári határozatában kinyilvánította szándékát a
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének át-
alakítására. A Belvárosi szülõi munkaközössége, diákönkormányza-
ta és iskolaszéke támogatta az elképzelést. A Rózsa Ferenc Gim-
názium szülõi munkaközösségének választmánya úgy vélte, a terv
nem tartalmaz szakmai érveket, ellentétes a középiskolák fejlõdési
irányait meghatározó koncepcióval, és sérti a Rózsa beiskolázási
esélyeit. A mostani közgyûlés engedélyezte az átalakítást, amely
szerint a Belvárosiban az általános iskolai oktatás mellett mûködõ
korábbi 7–12. évfolyamos gimnáziumi képzés kiegészül 9–12. és
9–13. évfolyamos képzéssel (utóbbinál a 9. évfolyamon nyelvi elõ-
készítõ osztállyal).

MIKÓCZY ERIKA

„Hatalmas lendületben volt
a kórház”

DR. SZABÓ TERÉZIA NEM KAPOTT BIZALMAT
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

nyilvános árverésen kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévõ,

1999-es évjáratú, Opel Zafira típusú személygépkocsit
(hengerûrtartalom: 1800 cm³, futott km: 225 000).

Az árverés idõpontja: 2007. május 17. (csütörtök) 11 óra.

A gépkocsi árverési induló vételára: bruttó 1 343 000 Ft.

Az árverésen való részvétel feltétele 300 000 Ft letétbe helyezése
2007. május 17-én, csütörtökön 9 órától 10.45 óráig a polgármes-
teri hivatal pénztárában. Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevõ
által letétbe helyezett összeg a vételárba beszámít, a többi részt-
vevõ részére a letétbe helyezett összeg az árverés befejezését kö-
vetõen visszafizetésre kerül.
A személygépkocsi megtekinthetõ az árverés napján 8 órától 10.45
óráig a polgármesteri hivatal III. udvarán.
A jármûvel kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idõben
a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán Hodászi Sándortól sze-
mélyesen, vagy telefonon a 06-20/5165147-es számon kérhetõ.

Elõjelzõ készülékekkel nem lehet bemérni, tehát egy passzív be-
rendezés, amely nemcsak az azonosításhoz szükséges rendszámot
olvassa le, hanem felismerhetõ és bizonyító erejû felvételt készít a
gépjármûvezetõrõl. Ennek köszönhetõen hatékonyabb a gyorshaj-
tók felderítése.

A rádiós kamera használatával két menetirány egyidejû mérésé-
re, valamint a gyorshajtó gépjármûvek szembõl és hátulról történõ
rögzítésére is lehetõség nyílik. Így lehetõvé válik a motorkerékpá-
rok, illetve elöl rendszám nélküli gépjármûvek azonosítása is.

A rendõr-fõkapitányság bízik abban, hogy ebben a hat hónapos
intervallumban már érezhetõ lesz az autók sebességének
csökkenése, ezzel visszaszorítva a balesetek számát.
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Biztonságosabb JamináértElismerések a Rendõrség Napján

Több Békés megyei rendõr is elismerésben részesült április 24-én,
a Rendõrség Napja alkalmából. Az Igazságügyi és Rendészeti

Miniszter dicséretben és jutalomban részesítette dr. Gyurosovics Jó-
zsef rendõr dandártábornok, rendõrségi fõtanácsost, a Békés Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjét. Szent György érdemjelet ado-
mányozott munkája elismeréséül dr. Hajdú Antal ezredes, rendõrsé-
gi fõtanácsosnak, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi
igazgatójának, míg a megyei fõkapitányság közbiztonsági igazga-
tóját, Hudák Pál rendõr alezredest ezredessé léptette elõ. Az április
27-én Budapesten megtartott ünnepségen miniszteri dicséretben
és jutalomban részesült még Szak Attila rendõr alezredes, a Békés
Megyei Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osztályának vezetõje is.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje a központi ünnep-
ségen három Békés megyei rendõrt részesített dicséretben és juta-
lomban. Horváth László fõtörzsõrmester, a Békéscsabai Rendõrka-
pitányság munkatársa, Bojtörõ Attila fõtörzszászlós, a Gyulai Rend-
õrkapitányság egyenruhása és Wéber Károly alezredes, a fõkapi-
tányság Bûnügyi Technikai Osztályának vezetõje ugyancsak április
27-én, Budapesten vette át az elismerést.

eFTé

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy évek óta vissza-
térõ problémát jelentett a jaminai polgárõröknek, hogy
nem volt egy olyan irodájuk, ahol megbeszéléseiket,
gyûléseiket és munkaszervezésüket megtarthatták vol-
na. A képviselõ-testület március 29-ei ülésén, az éves
értékelését megtartó békéscsabai rendõrkapitányhoz
azzal a kéréssel fordult Jamina egyik képviselõje, Hir-
ka Tamás, hogy a Lencsési lakótelepen mûködõ polgár-
õr szervezethez hasonlóan a helyi körzeti megbízotti
irodát a jaminai önkéntesek is használhassák együtt a
rendõrséggel. Marik András ezredes, városi rendõrka-
pitány válaszában nem látta akadályát az együttmûkö-
désnek. Hirka Tamás, önkormányzati képviselõ, lapunk-
nak beszámolt a testületi ülésen elhangzottakról és az
együttmûködés további részleteirõl.

– Miért volt szükséges a polgárõrségnek egy központi iroda?
– A jaminai polgárõröknek eddig nem volt egy olyan klubhelyisé-

gük, ahol az irataikat, felszereléseiket, rendezvényeiket és gyûlései-
ket megtarthatták volna. Szükségessé vált, hogy legyen egy közpon-
ti, összefogó helyiségük, ahol mindez létrejöhet, mivel ez a problé-
ma már 4-5 éve fent áll. A Lencsési lakótelepen már évek óta jól mû-
ködik ez a szervezõdés és ennek példáján elindulva kerestük meg
Breznyik Andrással, a jaminai polgárõrség vezetõjével Marik András
ezredest, mert így a két rendfenntartó szerv, egymás munkáját is se-
gíteni tudja.

– Hány fõbõl áll a jaminai polgárõrség létszáma?
– Jelenleg 10 önkéntes dolgozik a környéken, köztük egy hölgy is.

Minden este párosával járva az utcákat és figyelve a közterületeket
és a családi házakat. Az életkoruk változó, van az önkéntesek közt
huszonéves, de van negyvenes is. A polgárõreink részt vesznek kü-
lönbözõ rendezvényeken, fesztiválokon is, ahol szintén a rendre fel-
ügyelnek. Ehhez a feladathoz egy jókora elhivatottság szükséges.

– Miben tudják segíteni a polgárõrök a rendõrök munkáját?
– Mindkét szerv feladata a rend megõrzése és fenntartása. Sajná-

latos módon Jaminában az utóbbi években nagyon elszaporodtak
a kertes házakba való betöréses lopások és az utcai rongálások. Az
Erzsébet lakóparkban is történt hasonló eset, amikor is a polgárõrök
éberségének és helytállásának volt köszönhetõ, hogy a rendõrök
kézre kerítették az elkövetõket.

– Milyen távlati céljaik vannak?
– Egyik legfõbb célkitûzésünk, hogy az irodát, amint lehet, non-

stoppá tehessük, azaz, állandó ügyelet lehessen. Van egy éves ter-
vünk is, amit szeretnénk mihamarabb megvalósítani. A polgárõrség
eddig is alkalmazkodott a Jaminában zajló eseményekhez, rendez-
vényekhez. Minden ilyen jellegû történésen részt vesznek polgárõre-
ink vigyázva a rendre és mindent megtéve egy biztonságosabb Ja-
mináért!

UDVARDI LAURA
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Az sem biztos, hogy jó,
ha mindenki ekkora sebességgel közlekedik...

Magyarországon egyedülálló sebességmérõ berendezés kezdi
meg mûködését május elsõ napjaitól. A legkorszerûbb német

csúcstechnológia által kifejlesztett eso ES 3.0 típusú digitális mérõ-
mûszert hat hónapos tesztfázis keretében alkalmazza elõször a Bé-
kés Megyei Rendõr-fõkapitányság.

Hazánkban évek óta a gyorshajtás a legelterjedtebb szabálysér-
tés és a legfõbb baleseti ok. Ezek megelõzésére és kivédésére kezd-
te meg mûködését ez a berendezés, amely annak köszönheti egye-
diségét, hogy mindenhol bevethetõ, legyen szó útkanyarulatról, ala-
gútról, nehezen belátható útszakaszról.

Ha fényképeznek, mosolyogj!



Békéscsaba Megye Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányza-
ta és a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület, a Lengyel Alkot-

mány ünnepe alkalmából képzõmûvészeti kiállítást rendezett a békés-
csabai könyvtárban, Krystyna Wieloch-Varga, textil- és festõmûvész al-
kotásaiból. A kiállítás május 20-ig tekinthetõ meg.

Ezt követõen helyiség avatásra került sor, a Szent István tér 8. szám
alatt. A mûvelõdési célok ellátására kapott helyiséget, a vá-
ros polgármestere, Vantara Gyula adta át a Polonia Világ-
napja alkalmából a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egye-
sületnek.

A hat nap bõvelkedik programokban, május 23-án délután ismét
az égbõl pottyan majd az elsõ söröshordó, a rendezvényt hivatalo-
san este nyolc órakor nyitja meg Vantara Gyula polgármester. Szá-
mos együttes lép fel, a programok szerdától szombatig 17 óráig, va-
sárnap és hétfõn 15 óráig ingyenesek, ezután 300 forintos belépõt
kell váltani, cserébe hallható lesz például a Republic, a Bikini vagy
részt vehetünk Dévényi Tibi bácsi retro diszkóján. Május 25-én, pén-
teken érdekesnek ígérkezik a Regionális Civil Szervezetek Találko-
zója (fõvédnök Végh László), amelynek keretében láthatjuk többek
közt a nyugdíjas egyesületek fellépõit, a Fiatal Színházmûvészetért
Alapítvány növendékeit, és bemutatót tart a Forma-Bontó. Május 26-
án nagyszabású csülökpörkölt fõzõ versenyre várják az érdeklõdõ-
ket (jelentkezési határidõ május 15., információ: 529-640, a jelent-
kezési lap letölthetõ a www.borakft.hu vagy a www.csabaisorfeszti-
val.hu oldalakról). A rendelkezésre álló területen 100 csapat fér el,
mindenki három darab csülköt kap és tûzifát, bográcsról és egye-
bekrõl a csapatoknak kell gondoskodniuk. Vasárnap Törpi Foci Ku-
pát rendeznek gyermeknap alkalmából, és az elsõ ötszáz kilátoga-
tó gyermek dodzsem és ugrálóvár jegyet kap ajándékba. A gyere-
kekkel közösen készül majd az ebéd, ami krumplipaprikás lesz. A
Bajnokok Ligája döntõjét kivetítõn követhetik az érdeklõdõk, és lesz
egy helyi (B)BL, már zajlik a Bora Bajnokok Ligája kispályás labda-
rúgó-bajnokság, amelynek döntõjét május 28-án rendezik a sport-
csarnokban.

A rendezvény egyre bõvül, még a Magyar Turizmus Zrt. is fantá-
ziát lát benne. Hat nap, benne egy hosszú hétvége – miért ne lehet-
ne Békéscsabán tölteni a barátokkal, ismerõsökkel, rokonokkal?

M. E.

7

VII. Csabai Sörfesztivál és I. Csabai Csülökparádé

A Dél-alföld helyzete
egy EU-s képviselõ szemével

DR. BECSEY ZSOLT FÓRUMON TÁJÉKOZTATTA A CSABAIAKAT

Mit hozott nekünk az elsõ három év? – a magyar hely-
zet Brüsszelben címmel tartott lakossági fórumot,

ezt megelõzõen pedig sajtótájékoztatót dr. Becsey Zsolt
európai parlamenti képviselõ április 19-én, koraeste a
Békés Megyei Könyvtárban. A tájékoztató jellegû be-
szélgetések témái között szerepelt egyebek mellett az
Európai Parlament magyar képviselõinek eddigi mun-
kája, valamint Békés megye és a Dél-alföld helyzete és
lehetõségei a 2007–2013-as uniós költségvetési idõ-
szak kapcsán.

Régiónk Fideszes, Európa parlamenti képviselõje elöljáróban el-
mondta: arra törekszik, hogy az általa képviselt térségek lakóival mi-
nél rendszeresebb, minél élõbb legyen a kapcsolata. Mindhárom me-
gyében irodát tart fenn, ahol munkatársai várják az érdeklõdõket,
az Interneten lévõ saját honlapján pedig ugyancsak sok hasznos in-
formációt találhatnak mindazok, akik kíváncsiak brüsszeli tevékeny-
ségére.

Egy újságírói kérdésre válaszolva, dr. Becsey Zsolt Románia uniós
csatlakozásával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Temes és Arad lát-
hatóan szárnyal, könnyen bekövetkezhet, hogy leköröznek minket,
hiszen már most azt tapasztaljuk, hogy Dél-Békésbõl a határon túl-
ra mennek dolgozni a magyarok. Románia tényleges vetélytárs, kü-
lönösen a Dél-alföld esetében, mert Arad és Temesvár rakétaként
repül, még romániai viszonylatban is. Megvannak a nagy nemzetkö-
zi repülõtereik, meg tudják osztani egymással a nagyberuházáso-
kat, míg nálunk nem igazán tudják, milyen beruházásokat érdemes
ösztönözni. Úgy látom, ez egy komoly kihívás.” A Dél-alföldi régió
szempontjából a képviselõ elsõsorban a különbözõ típusú agrárre-
formokat emelte ki, s mint mondta: várhatóan 2008/09-ben beindul
egy nagy agrárreform, melynek részeként a cukor- és borreform már
el is kezdõdött.

Az alföldi tájegység számára kiemelten nagy lehetõségeket rejtõ,
bioenergia elõállítással kapcsolatosan a képviselõ arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy míg az energiareform az unió országainak többség-
ben árcsökkenést fog okozni, addig nálunk félõ, hogy ez egyelõre
nem lesz érzékelhetõ. Ugyanakkor a szabályok miatt csökkenteni
kell a széndioxid kibocsátást, a megújuló energiaforrások arányát
pedig ezzel együtt növelni.

A tájékoztatón – ugyancsak a közös energiapolitikához kapcso-
lódóan – szó esett még az energia-külkereskedelmi politikáról, ami
az egyes tagállamok kiszolgáltatottságát csökkenthetné, az euró-
zóna bõvítésérõl, a jövedéki adók további emelésének megállításá-
ról, a szabad munkaerõ-áramlás kiterjesztésérõl, és a szerbiai ma-
gyarság vízumkötelezettségének eltörlésérõl is.

G. E.

Mit szólnának egy kis csülökhöz kenyértésztában, vagy mondjuk
egy korsó meggysörhöz? Akár mindkettõt megkóstolhatják, ha

május 23. és 28. között kilátogatnak a sportcsarnok környékére. A
hetedik sörfesztivált ezúttal csülökparádéval és többek közt csülök-
pörkölt-fõzõ versennyel társítják a szervezõk – a Bora Ital-nagyke-
reskedelmi Kft. és a Városi Sportcsarnok – amellyel nem titkolt cél-
juk, hogy minél népszerûbb legyen a fesztivál belföldön és külföl-
dön, és ne csak a kolbászfesztivál idején legyen turistacélpont Bé-
késcsaba.

A közelmúltban Bora Imre és Csanálosi László fõszervezõ, vala-
mint Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács tartott fesztiválhí-
vogatót, ahol megtudtuk, hogy a rendezvény sok újdonsággal jelent-
kezik, és igencsak fel kell készülniük azoknak, akik a hat napot vé-
gig akarják enni-inni, mulatni. A Szlovák Étterem (Andó Tamás ve-
zetésével) és a helyi szlovákság a rendezvény mellé állt, ennek kö-
szönhetõen szlovák nemzeti sátor várja majd különleges ételekkel
és a szlovák Steiger Sörgyár söreivel az érdeklõdõket. A jó határon
túli kapcsolatokat kihasználva egy sátorban Arad megye vonultatja
fel ételkülönlegességeit, és Prohászka Béla is tart majd ételkészíté-
si bemutatót tíz mesterszakács közremûködésével. A sörsátorban
ezúttal több mint 30 fajta csapolt sörbõl válogathatnak, akik meg-
szomjaztak, esetleg a kakas-, pulyka-, bárány- vagy sertéscsülkö-
ket kívánják sörrel leöblíteni. A szervezõk 10 000 darab korsót ren-
deltek, ha valaki nem akar többször fordulni, ihat literesbõl (a kor-
sók betétdíjasak, visszaválthatók vagy elvihetõk). Pécsett külön a
Bora Kft.-nek készítik a Mátyás sört, amelyhez a fesztiválon, egy 300
négyzetméteres sátorban, a reneszánsz kort idézõ étkeket szolgál-
nak majd fel az ínyenceknek.
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A Békéscsabai Atlétikai Club ered-
ményességi mutatói rendkívül jók,
71 pontszerzõ közül abszolút ver-
senyben a hatodik helyen állnak,
az utánpótlás korúaknál 65 közül
az elsõk, a serdülõknél pedig 48
közül a negyedikek. Túl vannak a
téli fedett pályás bajnokságokon,
most pedig alig egy hónapon be-
lül több kiemelkedõ versenyt ren-
deznek. Tóth Sándor ügyvezetõ
igazgató és Czeglédi Katalin mar-
keting-menedzser fáradhatatlanul
szervezték a 28. Tavaszi sportgá-
la gyalogló- és futóversenyeit, a
Strang-kupa pályaversenyeit, és
szervezik a Békéscsaba–Arad–Bé-
késcsaba nemzetközi szuperma-
ratont. Közben szakítanak egy kis
idõt arra, hogy örüljenek az eredményeknek.

A telet kitûnõ eredményekkel zárták a klub versenyzõi. Márton Ani-
ta súlylökésben az országos felnõtt bajnokságon új junior csúccsal
végzett az elsõ helyen, Bagi Ákos a serdülõk fedett pályás orszá-
gos bajnokságán lett elsõ 60 méter gáton, Koléner Tibor pedig az
ifjúsági fedett pályás országos versenyt nyerte meg 5 kilométeres
gyaloglásban. A junior országos bajnokságon 60 méter gáton lett
elsõ Baji Balázs, a diszkoszvetést Petrovszki Tibor nyerte, Márton
Anita súlylökésben és diszkoszvetésben is gyõzött. Mezei országos
diákolimpián és mezei bajnokságon 4,5 kilométeren Gregor László
gyõzött, a bajnokság csapatversenyét a Gregor László, Kanál Zsolt
és Kovács Norbert alkotta csapat nyerte. Emellett számos 2-3. he-
lyezést értek el.

Április 29-én, a Csaba Centernél rendezték meg a 28. Tavaszi
sportgálát a Vodafone támogatásával. Ennek keretében tartották a
nemzetközi gyaloglóverseny felnõtt 20 kilométeres országos és
egyéni csapatbajnokságot, a Havasi István Emlékversenyt, a fiatal-
korúak gyalogló bajnokságát, és a Radnai József Emlékverseny 6
kilométeres utcai futóversenyt. A békéscsabaiak most is szépen
szerepeltek, az ifjúságiak 15 kilométeres versenyét Koléner Tibor
nyerte, a 13 éves lányoknál Bjelik Blanka gyõzött. A 20 kilométeres
gyaloglóversenyen a férfiaknál a magyar versenyzõk mellett a szlo-
vákok és románok is kitûnõen helytálltak, a nõk nemzetközi verse-
nyét pedig egy maláj hölgy, Yuan Yua Fang nyerte. A helyiek közül
20 kilométeren Vozár Attila (szupermaratonistából lett gyalogló) telje-
sített a legjobban, aki Márta Tiborral és Havasi Balázzsal együtt meg-
nyerte a csapatversenyt. A 6 kilométeres futásban Tábor Miklós gyõ-
zött, maga mögé utasítva többek közt az etióp Erkolo Ashenafit.

Május 1-jén sem maradtunk sport nélkül, a Tünde utcai salakpá-
lyán rendezték meg a városi sportmajálist akrobata táncosok és tor-
nászok bemutatójával, de volt kispályás labdarúgó torna, biliárd ver-
seny, Capoeira és óvodás karate bemutató is.

Május 4-én a 13. Strang Kupa Országos Minõsítõ Atlétikai Pálya-
versenynek adott otthont a Tünde utcai atlétikai centrum. A nem-
zetközi versenyen három ország több mint ötszáz sportolója vett
részt. A békéscsabaiak szép eredményeknek örülhettek, közülük is
kiemelkedõ Baji Balázs teljesítménye 100 méteren és 110 méteres
gátfutásban, a diszkoszvetõ Petrovszki Tibor, vagy Erdõs Réka, aki
szintén 100 méteres gátfutásban remekelt.

Május 19–20-án rendezik meg a Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szu-
permaratont, melynek névadó szponzora a Csaba Center. A Békés-
csabai Atlétikai Club csapatversenyben szeretne egy esélyes csa-
patot indítani válogatott versenyzõibõl, és szeretnék, ha az április
29-én eredményesen szerepelt etióp futó, Erkolo Ashenafi is a klub
csapatát erõsítené a szupermaratonin. Idén egyéniben a legesélye-
sebbnek Bogár Jánost, Giorgio Garellót, Sandor Barczát és Ossó

Zoltánt tartják. A szupermaratoni kísérõprogramjaként 10
év sikeres pillanataiból Veress Erzsi és Boldog Gusztáv
fotókiállítását tekinthetik meg a Centerben.

M. E.8

Atlétika minden mennyiségben Nagysikerû kamaraest a Vigadóban

Mesemondók versenye a Meseházban

Két kiváló mûvészt ünnepelhetett a zsúfolásig megtöltött terem kö-
zönsége a Filharmónia kht. áprilisi bérleti kamarakoncertjén.

Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekes és Vigh Andrea Liszt-díjas
hárfamûvész közös hangversenye méltán váltotta ki a végig szint ta-
pintható lelkesedést. Világhírû énekesnõnk csabai mûsorának gerin-
cét az olasz „bel canto” gyöngyszemei alkották. A „szép éneklés”
máig felülmúlhatatlan iskolájának jeles operaszerzõi közül Bellini,
Donizetti majd Puccini mûvészetében gyönyörködhettünk. Közben
mintegy végig kísérhettük egy stílus történetének különbözõ állomá-
sait a Bellini arietták fátyolos szépségû finom darabjaitól a Puccini
ária megrázó drámaiságáig. Tokody Ilona elõadása a vokális kultú-
ra magasiskolája, mely ötvözi a technikai tökéletességet egy varázs-
latos belsõ sugárzással. Éppen olyan meggyõzõ tud lenni a nápo-
lyi canzonetták világában, mint a Richard Strauss dalban. Vigh And-
rea hárfakísérete igazi „operás” hangulatot teremtett. Szólódarabjai
pedig, a Donizetti operarészlettõl a Smetana Moldva Fantázia át-
iratig nemcsak virtuozitásukkal, hanem különlegesen árnyalt színvi-
lágukkal hatottak. A fölényes hangszertudás mögött végig érezhe-
tõ volt egyfajta alázat a zene, az elõadott mûvek iránt, mely csak a
legnagyobb mûvészek sajátja. Gyönyöru volt a ráadásként adott
Massenet Elégia és ha eddig nem lettünk volna tudatában annak,
hogy a Bartók által megyénkben gyujtött népdal az Elindultam szép
hazámból...az egyetemes zeneirodalom egyik legkiválóbb remeke-
akkor Tokody Ilona elõadása meggyõzött volna errõl.

FARKAS PÁL

Nem koptatták el az évek a Városi Mesemondó Verseny fényét,
melyet idén április 21-én rendeztek. Több mint 20 éve ad méltó

otthont a rendezvénynek a Békési úton található Meseház és Nem-
zetiségi Klubház. A rendezvény támogatója Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának Közmûvelõdési, Ifjúsági, Oktatási és
Sport Bizottsága, szervezõje a békéscsabai Petõfi Utcai Általános
Iskola. Az idei versenyt Hudák Regina, a Polgármesteri Hivatal Okta-
tási, Közmûvelõdési és Sport Osztályának képviselõje nyitotta meg.
A gyerekek nagy izgalommal készültek a versenyre, hiszen minden
iskolából a legjobbak juthattak a városi döntõbe. A 33 versenyzõ
mesemondót sok szülõ, nagyszülõ, felkészítõ pedagógus kísérte el.
A gyerekek három korcsoportban adták elõ a számukra legkedve-
sebbnek tartott népmesét. A Meseszobában a legkisebbek, az elsõ-
sök meséltek. Külön csoportban hallgatta meg a könyvtárosokból,
pedagógusokból, közmûvelõdési szakemberekbõl álló zsûri a 2–3.
és a 4–5. osztályosokat. A korcsoportok elsõ 3 helyezettje és 2 kü-
löndíjasa oklevelet és könyvjutalmat kapott, valamennyi résztvevõ
egy szép emléklappal térhetett haza az emlékezetes délelõttrõl. A
rendezõ Petõfi Utcai Általános Iskola nevében Nagyné Bielik Ágnes
könyvtáros tanár azzal búcsúzott a résztvevõktõl: „reméljük, hogy jö-
võre ugyanitt találkozunk!”

HUDÁK REGINA

A városi mesemondó verseny eredménye
I. korcsoport (1. osztályosok): 1. Szántó Márk (felkészítõ tanár: Poszt
Zsófia), 2. Számú Általános Iskola; 2. Oláh Máté (Molnár Ildikó), 10. Szá-
mú Általános Iskola; 3. Pétervári Zsanett (Hanyecz Andrásné), Szabó Pál
Téri Általános Iskola; Különdíj: Kovács Petra Katalin (Uhrin Edit), József
Attila Általános Iskola; Különdíj: Vincze Luca Sára (Barnáné Szabó Már-
ta), Petõfi Utcai Általános Iskola. II. korcsoport (2–3. osztályosok): 1.
Gergely Rita (Tóth Balázsné), Jankay T. Kéttannyelvû Általános Iskola;
2. Krett Attila (Dusa Katalin), Petõfi Utcai Általános Iskola; 2. Major Gyula
(Dombiné Pécs Anikó), 2. Számú Általános Iskola; Különdíj: Cziráki Do-
rottya (Barányiné Kalász Edit), József Attila Általános Iskola; Különdíj: Ro-
tyis Gabriella (Johanidesz Szilvia), 10. Számú Általános Iskola. III. kor-
csoport (4–5. osztályosok): 1. Rudolf Csilla (Koszecz Györgyi), Erzsé-
bethelyi Általános Iskola (Rózsa u.), 2. Binder Adrienn (Mezeiné Hõgye
Éva), Szabó Pál Téri Általános Iskola, 3. Pribék Andrea (Bozóné Leszkó
Katalin), Petõfi Utcai Általános Iskola; Különdíj: Bagdi Nóra (Mizó Ferenc-
né), Jankay T. Kéttannyelvû Általános Iskola, Különdíj: Szabó Balázs
(Oláhné Medovarszki Judit), Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u.).

Vozár volt a csabaiak húzóembere



Azenés mûsorok kategóriájának valamennyi díját elhozta az április
29. és május 1. között Pápán rendezett Zenés Színpadok Orszá-

gos Fesztiváljáról a Csabai Színistúdió. Szente Béla, a Színistúdió ve-
zetõje, az Ifjúsági Ház igazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy tár-
sulatuk a pápai Scherzo-n egy produkcióval vett részt. A Nagy talál-
kozás címû zenés mûsoruk elnyerte a zenés mûsorok fõdíját. A bé-
késcsabai Színistúdió tagjai közül a fesztivál legjobb énekesnõje lett
Molnár Katalin, a legjobb férfi énekes elismerést Mihálka György kap-
ta. A Színistúdió produkciójában közremûködõ Fit Dance Center SE
két fiatalja, Fodor Szilvia és Simon Viktor érdemelte ki a legjobb nõi,
illetve férfi táncos díjat. Koreográfusi különdíjjal jutalmazta a zsûri Ke-
rekes Judit és Szilágyi Anna koreográfusokat, mûsoruk Bu-
dapest címû dala pedig elnyerte a fesztivál legjobb pillana-
ta díjat. Ezt a dalt Rácz Zsuzsa, Pribojszki Luca, Nagy Bar-
bara és Hegedûs Boglárka adta elõ. Gratulálunk!

Az 1956-os forradalom történetének 
hazai kutatása intenzíven 1990

után indulhatott meg. Az elsõ lépés a
dokumentumok összegyûjtése, rende-
zése volt, s csak ezután kezdõdhetett
meg a történészi munka. A Békés Me-
gyei Levéltárban a ’90-es évek köze-
pén Erdmann Gyula látott hozzá a for-
radalom helyi történetének kutatásá-
hoz. Több mint tízéves forrásfeltáró
munkájának eredményeként született
meg a Békés megye 1956-os történe-
tét bemutató háromkötetes forráskiad-
vány. E sorozat nyitó darabja a forra-
dalom 50. évfordulójára – az MTA Tör-
ténettudományi Bizottsága támogatásával – megjelenõ elsõ kötet.

A forráskiadványban Békés megye településeinek ábécé sorrend-
jében, azon belül pedig idõrendben közöljük az iratokat. E kötet az
almáskamarási eseményeket felidézõ dokumentumokkal indul és a
békéscsabai forrásokkal zárul. Az egy-egy járás, illetve a megye egé-
szét érintõ források a járási, illetve megyeszékhely dokumentumai
után következnek, azaz a Békés megye egészére vonatkozó iratokat
ebben a kötetben közöljük. Az I. kötet anyagából mintegy 500 oldal
békéscsabai eseményeket rögzít.

A szerkesztõ arra törekedett, hogy a közölt források minél pon-
tosabban és minél több szempontból mutassák be, hogy Békés me-
gyében és a megye településein mi történt 1956 októberében és a
forradalom leverését követõen. Éppen ezért a forradalom heteiben
keletkezett dokumentumok – forradalmi bizottsági jegyzõkönyvek,
jelentések, röplapok – mellett közli a megtorlás idõszakában lezaj-
lott perekben született vádiratok és ítéletek szövegét is. A kötetben
megtaláljuk az 1956. november 4-ét követõen felállított párt-, igazga-
tási és fegyveres szervek forradalommal kapcsolatos jelentéseit. Az
egymást kiegészítõ források alapján a könyv olvasója igen árnyalt
képet kaphat mind a forradalomról, mind a megtorlás idõszakáról.
A kötetbe válogatott legkésõbbi dokumentum 1960-ban keletkezett.
Az olvasó eligazodását Békés megye 1956-os történetét bemutató
terjedelmes bevezetõ tanulmány segíti.

A könyv összeállítója és szerkesztõje, Erdmann Gyula a Békés
Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója. Gazdag publikációs tevé-
kenységébõl kiemelkednek a reformkor történetének fontos kérdé-
seirõl írott tanulmányai és könyvei, valamint az 1950-es évek mezõ-
gazdaság-politikájáról, a beszolgáltatás rendszerérõl szóló mono-
gráfiája.

A könyv lektora Á. Varga László, a Budapest Fõváros Levéltárá-
nak fõigazgatója – a forradalom történetét legjobban ismerõ szakem-
berek egyike – volt. A következõ kötet – terveink szerint – 2007-ben,
az utolsó 2008-ban jelenik meg.
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Versmondó Verseny
József Attila emlékére

Újabb zeneiskolai sikerek

KÖNYVAJÁNLÓ

Békés megye 1956-ban I.

Amegszokottak szerint továbbra is remekül szerepelnek a különbözõ
versenyeken a békéscsabai zeneiskola növendékei. Az április 19–20-

án Békésen megrendezett Éneklõ Ifjúság Megyei Kórushangversenyen
például a Bartók Béla Leánykar Arany minõsítés diplomával az Év kó-
rusa lett, egyúttal megkapták Békés Megye Önkormányzata különdíját
is. A Tóthné Mucsi Margit karnagy vezette leánykart Farkas András kí-
sérte zongorán. Ugyancsak Arany minõsítés diplomával a Megyei Hu-
mánfejlesztési és Információs Központ különdíját kapta a békéscsabai
zeneiskola Fa-La-La Gyermekkara is Rácz Ildikó Gyöngyi karnagy ve-
zetésével. Nagyszerûen szerepeltek a Bartók Béla Mûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola diákjai az
Országos Szakközépiskolai Gitárversenyen is. Az április 19–21. között
Vácott megrendezett eseményen az I. korcsoportban elsõ helyezést ért
el Tóth István, harmadik lett Török Zsófia. A III. korcsoportban Rónai
Dániel végzett a harmadik helyen. Az Országos Szakközépiskolai Gitár-
versenyen tanári különdíjat kapott Varga Zsolt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási
Közmûvelõdési és Sport Osztály és a József Attila Általános Is-

kola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény közös szervezésében
április 14-én rendezték a 26. József Attila Versmondó Versenyt a Jó-
zsef Attila iskolában. A versenyre 57 tanuló nevezett be a város és
a kistérség iskoláiból (Gerla, Telekgerendás, Kétsoprony).

Az ünnepi megnyitón Kovács Gergely Tamás az iskola ötödikes
tanulójának zongorajátéka teremtett hangulatot, Chopin: Fantázia
impromtu-jét játszotta, majd Banner Zoltán mûvészettörténész meg-
nyitójában kedves szavakkal bátorította, hívta „jó játékra” a verseny-
zõket. A verseny négy kategóriában zajlott, hozzáértõ zsûri elõtt.

Az alábbi eredmények születtek:
1–2. osztály: 1. Dowidat Sára (József Attila iskola; felkészítõ: Schroff Ká-
rolyné), 2. Király Mónika Alexandra (10. számú iskola; Szakálné Bothá-
zi Edit), 3. Igricz Patrik Péter (József Attila iskola; Sinkáné Kiss Anikó),
Különdíj: Gali Balázs (Petõfi utcai iskola; Asztalos Erzsébet), Gulyás Ber-
ta (Belvárosi iskola; Irimiásné Bálint Ildikó). A zsûri tagjai voltak: Juhász
Orsolya, a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola igazgatóhelyet-
tese, Tóthné Kóti Hajnalka könyvtáros, Araczki Magdolna könyvtáros.
3–4. osztály: 1. Pribojszki Hédi (Petõfi utcai iskola; felkészítõ: Dusa Ka-
talin), 2. Csibor Anna Zsófia (Belvárosi iskola; Néveri Magdolna), 3. Mok-
rán Sára (József Attila iskola; Barányiné Kalász Edit), 3. Balangó Luca
(József Attila iskola; Barányiné Kalász Edit), Különdíj: Illés Adrián (Petõ-
fi utcai iskola; Nagy Gyuláné). A zsûri tagjai: Bertalan Erika pedagógus
(Munkaügyi Központ), Szaszák György könyvtáros, Tóth Ildikó pedagó-
gus, a Csaba TV szerkesztõ-mûsorvezetõje. 5–6. osztály: 1. Szász Milán
(Erzsébethelyi iskola; felkészítõ: Koszecz Györgyi), 2. Faragó Réka (Pe-
tõfi utcai iskola; Zsótér Anna), 2. Amari Naima Eszter (József Attila isko-
la; Nánási Imréné), 3. Hortobágyi Viktória (Szabó Pál téri iskola; Cso-
mósné Tanka Ilona), 3. Opauszki Fruzsina (Erzsébethelyi iskola; Koszecz
Györgyi), Különdíj: Greksza Kincsõ (Belvárosi iskola; Darabos Pálné),
Gregor Luca (Petõfi utcai iskola; Zsótér Anna), Lehoczki Dóra (2. számú
iskola; Pallagi Györgyné), Illyés Nikolett (10. számú iskola; Szabóné
Ambrus Erzsébet), Varga Nikolett (József Attila iskola; dr. Jároli József-
né). A több különdíjat a színvonalas versmondás mellett az tette lehetõ-
vé, hogy a Munkácsy Mihály Emlékház jutalom könyvcsomagot, Suri-
násné Tóth Olga zsûritag pedig 2 könyvet ajánlott fel díjazásra. A kate-
gória zsûrijének tagjai: Tábor Lajos középiskolai tanár, Mészáros Zsuzsa,
a Munkácsy Emlékház vezetõje, Szikora Lászlóné könyvtáros. 7–8. osz-
tály: 1. Fekete Dávid (József Attila iskola; felkészítõ: dr. Jároli Józsefné),
2. Drozdik Evelin (Petõfi utcai iskola; Zsótér Anna), 3. Hajdú Jordána
(Szabó Pál téri iskola; Székely Istvánné), 3. Martinecz Ida (Jankay Tibor
iskola; László Angelika). A zsûritagok: Banner Zoltán mûvészettörténész,
Józsa Mihály elõadómûvész, Surinásné Tóth Olga középiskolai tanár.

Az okleveleket és könyvutalványokat az ünnepélyes zárón vehették
át a versenyzõk, majd minden kategória elsõ helyezettje elmondta
egyik versét. Végezetül a verseny képviselõi megkoszorúzták a la-
kótelepi József Attila szobrot.

HUDÁK REGINA

Egy, aki mindent visz



Alakosság egészségi állapotának javítása és a rendszeres spor-
tolás széleskörû lehetõségének biztosítása érdekében az Ön-

kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtit-
kársága 2006-ban elindította az úgynevezett Tárt Kapus Létesítmé-
nyek programját. Ennek keretében a meglévõ sportlétesítmények
hétvégi nyitva tartásának támogatásával lehetõség nyílt a különféle
korosztályok, családok számára a sportolási lehetõségeket biztosí-
tó terek kedvezményes igénybevételére. A program megyei szinten
átlagosan 8-10, megyei jogú városonként 2-4 létesítményben bizto-
sított sportolási lehetõséget a mozogni vágyóknak. Az országban
tavaly összesen 311 helyszínen folytak a programok.

A programhoz már az elmúlt évben csatlakozott Békéscsaba. A
hétvégeken három helyszínen nyitottak ki a létesítmények: a Petõfi
utcai, a Szent László utcai, valamint a Szabó Pál téri általános isko-
lákban. A tapasztalatok rendkívül kedvezõek voltak: rengeteg gyer-
mek és felnõtt vett részt a szervezett eseményeken, illetve az ad hoc
módon összeállított viadalokon. Olykor valódi családi programoknak
is otthont adtak az intézmények.

A Tárt Kapus Létesítmények program idén is folytatódik. A költsé-
gek 80%-át a minisztérium biztosítja, a fennmaradó 20% az önkor-
mányzati önerõ.

A helyszínek nem változnak. Az oktatási intézmények tornater-
meinek, illetve iskola udvarainak ajtaját az iskolai idõszakban, szom-
batonként 8 és 12 óra között nyitják ki a sportolni vágyók elõtt (de
lesznek nyitott hétvégék a nyári szünidõ alatt is!). Ezen eseménye-
ken bárki részt vehet, aki csak mozogni szeretne. Lehet futballozni,
röplabdázni, kosárlabdázni, tollaslabdázni, pingpongozni, lábteni-
szezni, s mindazon sportágat ûzni, amelyre a helyszín lehetõséget
biztosít. Mindemellett egyszer-egyszer lehetõség nyílik más, kevés-
bé ismert sportág kipróbálására is.

Egy-egy adott hétvége programjának részleteit a „tárt
kapusban” részt vevõ három oktatási intézményben tud-
hatják meg.

SZ. CS.10

Csaba Expón az önkormányzat
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Születésnapi Kemény Gábor Napok
NEGYVEN ESZTENDEJE ALAPÍTOTTÁK AZ ISKOLÁT

Folytatódik a Tárt Kapus-program

Békéscsaba önkormányzata is részt vesz a
XV. Csaba Expo Nemzetközi Kiállítás és Vá-

sáron. A városi standon a Tourinform iroda, a
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a Közép-
békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ
(TISZK) és a Békéscsabai Almáskerti Ipari Park
mutatkozik be.

Az érdeklõdõk megismerkedhetnek – többek között – a megye-
székhely jelentõsebb tavaszi-nyári rendezvényeinek programkíná-
latával, így pl. a Városházi Esték és a Városi Gyereknap részletes
programjával; kézmûves termékek kiállítását láthatják; megtekint-
hetik a belváros rehabilitációs tervét, valamint bõvebb információt
kaphatnak a városi szennyvízprogram részleteirõl; továbbá a lassan
befejezéséhez érkezõ Közép-békési TISZK beruházásról.

A város lakosságát a Békéscsaba-standon két szakmai program
is várja. 2007. május 11-én (pénteken), 15 órától Hanó Miklós alpol-
gármester tart fórumot a városi szennyvízberuházásról; majd más-
nap, 2007. május 12-én (szombaton), 10 órától Vantara Gyula pol-
gármester ismerteti Békéscsaba tervezett fejlesztéseit. A szakmai
programokon az érdeklõdõknek lehetõsége nyílik feltenni a témák-
kal kapcsolatos kérdéseiket, s megtehetik észrevételeiket.

A kiállítás négy napja alatt a standon bemutatják az önkormány-
zat által meghirdetett kabalapályázatra beérkezett pályamunkákat
is. A kiállítás látogatói szavazhatnak a nekik leginkább tetszõ kaba-
lákra. A kiírók a helyszínen is várják az ötleteket a Békéscsaba-szlo-
gen pályázatra. A pályázat kiírását megtalálhatják a város honlap-
ján, lapunk március 1-jei számában, illetve a Csaba Expón Békés-
csaba standján.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata minden érdek-
lõdõt szeretettel vár 2007. május 10–13. között, a városi sportcsar-
nok küzdõterén, a mintegy 100 négyzetméternyi kiállítói területén.

Egy egész héten át tartó, színes programsorozattal
ünnepelték az iskola negyvenedik születésnapját a

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközép-
iskola tanárai és diákjai. A jeles évforduló kapcsán az
intézmény történetérõl és az idei Kemény Gábor Na-
pok eseményeirõl beszélgettünk Skultétiné Barna Ani-
ta igazgatóval.

– Negyven esztendõ nagy idõ. Melyek azok a fordulópontok, ami-
ket feltétlenül meg kell említeni az iskola történetébõl?

– Iskolánk 1966-ban épült fel, és az 1970-es névadásig Új Gim-
názium néven mûködött. Az intézmény akkoriban 10 tanteremmel,
3 elõadóval, 3 politechnikai mûhellyel és szakszertárral rendelke-
zett, 1970 után 2 újabb mûhellyel és mosdókkal bõvült. Tornater-
münk az elsõ versenyméretû terem volt Békéscsabán, 1982-ig rend-
szeresen itt tartották meg a megyei és országos versenyeket.

– Hogyan lett a gimnáziumból mûszaki szakközépiskola?
– Az új gimnázium alig öt év alatt négyféle, teljesen elütõ profilt

képviselõ szakközépiskolává alakult át. 13 gimnáziumi és 1 gépla-
katos osztállyal indult az oktatás, s ezt követõen fölmérési, egész-
ségügyi, gépjármû-technikai és autóforgalmi tagozattal bõvült a
képzés. A gimnáziumi osztályok kifutásával párhuzamosan fogyat-
kozott, majd megszûnt több szak, míg végül 1975-tõl már csak két
tagozat, a gépjármû-technikai és az autóforgalmi mûködött. 1984-
ben a felnõtt technikusképzéshez csatlakozott az iskola, 1988-tól
pedig megteremtõdtek a nappali tagozatos technikusképzés felté-
telei is. Idõközben a profil bõvült a vasútüzemi ágazattal, ám ez
1995-ben megszûnt. 1997-tõl elõbb határrendészti és rendvédelmi
fakultáció, majd 2003-tól belügyi rendészeti ismeretek képzés is in-
dult nálunk. Az OKJ-s szakképzés keretében autószerelõket, közle-
kedésgépészeti technikusokat, üzemviteli szállítmányozási és üzem-
viteli gépjármûüzemi technikusokat képzünk, 2003 óta pedig logisz-
tikai mûszaki menedzserasszisztensi oklevelet is szerezhetnek di-
ákjaink.

– Az ünnepi programok sorából melyeket emelné ki?
– Sok vidám vetélkedõt szerveztünk, így kerékpáros ügyességi

versenyt, foci kupát, lövészversenyt, mûveltségi vetélkedõt, de diák-
jaink salátakészítésben is összemérhették tudásukat. A mûvészi te-
hetséggel megáldott tanulók a Tavaszi metszet, illetve a Montázsok
címet viselõ kiállításokon mutathatták meg alkotásaikat, s ugyan-
csak a fontos események közé tartozik, hogy április 25-én került sor
intézményünk Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolává avatására is. Kü-
lönlegesen nagy izgalommal készültünk a Nagy Osztálytalálkozóra,
melyre az iskola eddigi és jelenlegi diákjait, tanárait vártuk, s me-
lyet idén elsõ ízben rendeztünk meg.

– Úgy hírlik, hogy a születésnapi ajándék sem maradt el ezen a
kerek évfordulóm...

– Nagyon nagy öröm számunkra, hogy – köszönhetõen támoga-
tóinknak – végre sikerült beszereznünk egy kilenc személyes kis-
buszt, amit valódi meglepetésként „adtunk át” iskolánk diákjainak.

GAJDÁCS EMESE



JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

A CSABAI ÉLETFA NYUGDÍJASHÁZ
(Békéscsaba, Lencsési út 85.)

jelentkezési felhívást tesz közzé
házaspárok és élettársak részére, azonnal beköltözhetõ
kétszemélyes lakrész használati jogának elnyerésére.

A bekerülés feltételeirõl, a szolgáltatásokról információ kérhetõ
a Csabai Életfa Kht. ügyvezetõ igazgatójától, személyesen a fen-
ti címen vagy a (66) 527-464-es telefonon, csabaieletfa@t-on-
line.hu elektronikus postacímen.

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

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

� Flender János fotográfus kiállítása május 18-ig tekinthetõ meg
az intézmény nagytermében hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

� Lencsési Gyermeknapi Elõzetes május 19-én, szombaton 14-tõl
19 óráig a közösségi házban és a Féja Géza téren. Kishalfogó-
verseny, ügyességi és sportvetélkedõk, aszfaltrajzverseny. Közre-
mûködnek a Lencsési Lakótelepi és a Napsugár Óvoda csoport-
jai, a József Attila Iskola moderntáncosai. A programot karatebe-
mutató, egzotikus állatshow, a Max, a Zöldövezet együttes és Rea
fellépése színesíti. A rendezvény sztárvendége LINDA (Görbe
Nóra) zenés gyermekmûsorral. A programok ideje
alatt arc- és testfestés, szabadtéri játszóház, gyermek-
lánchinta, óriáscsúszda, ingyenesen palacsinta és üdí-
tõ várja az érdeklõdõ gyermekeket.
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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 és a pályázat benyújtásának he-
lye: Polgármesteri Hivatal, Szociális Osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17., földszint 5. iroda. Telefon: 452-252/4019-es mellék.

A pályázati feltételekrõl felvilágosítást szintén a fenti címen és tele-
fonszámon 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.

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

� Május 10., csütörtök 8.00–16.00 óráig: Kedvezményes cipõvásár.
� Május 11., péntek 19.00 óra: A Rómeó vérzik zenekar koncertje
a nagyteremben. 22.00 óra: El-Ritmo party a Casinoban. � Május
14., hétfõ 10.00, 14.00 és május 15., kedd 10.00 óra: Mátyás király
krónikása – A Grimm-Busz Társulat elõadása. � Május 14–27-ig:
100x Szép Gyermekfesztivál (koncertek, bábelõadások, játszóhá-
zak az örökbefogadott játszótereken). Május 17–23-ig: Babakiállí-
tás az Ifiházban minden nap és hétvégén is 8.30–17.00 óráig. Má-
jus 27-én 10.00 és 15.00 óra között Városi Gyermeknap a Széche-
nyi ligetben (rossz idõ esetén az Ifiházban). Részletes programok
a plakátokon, a szórólapokon, az iskolákban és az óvodákban. �
Május 14., hétfõ 18.30 óra: Internetes kereskedelmi és üzleti talál-
kozó. � Május 17., csütörtök 14.00 óra: Kohán György festõmûvész
kiállítása a Munkácsy-emlékház kistermében. A kiállítást megnyitja
Szakolczay Lajos irodalom- és mûvészettörténész. � Május 18.,
péntek 21.00 óra: Salvus-, Dystopia- és Nasmith-koncertek a Casi-
noban.

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.

A pályázati felhívás az Oktatási Közlöny 2007. április 24-én megje-
lent 9. számában található.
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.

A VICTORIA Autósiskola Kft.
kedvezményes

nyári tanfolyamai, hogy Ön jobban
megtervezhesse a nyarat.

Az itt felsorolt idõpontok közül válassza a legmegfelelõbbet és
regisztráltassa magát akár személyesen vagy telefonon.

Tanfolyamindítás 16 órakor minden kategóriában.

Iskolánk címe: Békéscsaba, Szemere u. 2/1.
Ügyfélfogadás: 8–16 óráig.

Telefon: 66/323-626 vagy 06-20/7717-015
Kkr. lajstromszám: IA-0935 • Felnõttképzési nyilvántartási szám: 06-0121-02

ISO regisztrációs szám: 01-T7470/2006-02963

május június július augusztus szeptember
21. 4. 2. 6. 3.

18. 16. 13. 17.
25. 30.

AZ ÚJRA MEGNYÍLT

Márvány Cukrászda
teraszán május 20-án, vasárnap 13 órától

GYERMEKNAPOT TARTUNK.
Színes gyermekprogramokkal várjuk kedves vendégeinket.

Eredeti olasz sütemények,
velencei fagylaltkelyhek.

35-féle
fagylalt.

Békéscsaba, Andrássy út 21.
(a szökõkútnál)
Telefon: 66/454-414



SOFIA balos, 157 x 100 cm LAURA, 140 x 140 cm SOFIA jobbos, 157 x 100 cm

Bruttó fogyasztói árak:
6 jet: 89 850 Ft 6+10+jet+fejpárna: 134 850 Ft

elõlap: 16 500 Ft hátmasszázs szett: 7 500 Ft csaptelep: 49 990 Ft

Az akció a készlet erejéig vagy május 31-ig tart.

Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Nyitva hétfõtõl péntekig 8–18, szombaton 9–12 óráig

Burkolóház
Minõség ami(n) jár!
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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.

FAntasztikus árzuhanás
az ÚFÁ-nál!

TÛZIFA (bükk)
• rönkvég 1744 Ft/q ÚJ BRUTTÓ ÁR: 1320 Ft/q
• hasított 2194 Ft/q ÚJ BRUTTÓ ÁR: 1788 Ft/q

Érdeklõdni:
Újkígyóson, a Tormási u. 15. szám alatt, vagy

a (66) 256-111/123-as telefonszámon.

Az akció május 31-ig tart!

Természetesen fából - természetesen jót!

®



SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS
VÁRAKOZÁS NÉLKÜL!
15% KEDVEZMÉNY A FELÍRT SZEMÜVEGEKRE
CSAK A KOMPUTER OPTIKA SZAKÜZLETBEN!

• Dr. Lakatosné dr. Bódis Ilona szemész fõorvos
Rendel: csütörtökön 16.30–18 óráig.

• Dr. Butján Katalin szemész szakorvos
Rendel: hétfõn 16–18 óráig.

• Dr. Vági Judit szemész fõorvos
Rendel: hétfõn és szerdán 9.30–11, kedden 15–16.30 óráig.

Cégek dolgozóinak csoportos vizsgálatát
más idõpontokban is vállaljuk.

Békéscsaba, Luther u. 5.
Bejelentkezés
a 325-590-es telefonon.
DÍJTALAN PARKOLÁS AZ UDVARBAN. 13

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

Jármûvezetõ-képzés M, A1, Akorl, A és B kategóriákban.
Tájékoztató 2007. május 19-én 11 órakor
Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.

COLOSSEUM GYM
az erõ és egészség forrása

COLOSSEUM JUNIÁLIS
2007. június 2-án, szombaton a Colosseum GYM sportolással,
szórakozással egybekötött rendezvényt szervez meglévõ és le-
endõ vendégeinek. Várjuk a családokat, a baráti társaságokat és a
munkahelyi közösségeket egy kis sportos, szórakoztató csapatépí-
tésre és pingpongversenyre.

Programok: családi vetélkedõk, csapatverseny, aero-
bic-bemutatók, nyílt aerobicóra Jimmy vezetésével,
gyermek aszfaltrajz-verseny, ugrálóvár, gyermekját-
szóház. A rendezvény ideje alatt a szabadtéri tera-
szon bográcsos fõzést is szervezünk.

Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6. • Tel.: 66/44-88-55
Honlap: www.colosseumgym.hu

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

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

perfekt

Válassza a minõséget!

Tavaszi tanfolyami
kínálatunk:

– Minõségbiztosítási belsõ auditor

– Ingatlanközvetítõ (értékbecsléssel)

– Társadalombiztosítási ügyintézõ

– Számítógép-kezelõ (-használó)

– Adótanácsadó

Teljes tanfolyamkínálatunk
megtalálható honlapunkon:
www.perfekt.hu

Májusban kezdõdik a regisztrált
mérlegképes könyvelõk továbbképzése

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Infóvonal: (66) 52-00-72

Magyar Király
Étterem és Sörözõ

Békéscsaba, Szabó Dezsõ u. 24.

Megújult környezet,
kibõvült italválaszték,

magyaros ételek.
Vállaljuk rendezvények, céges vacsorák,

bankettek, lakodalmak rendezését 80 fõig.

Menü: 11–15 óráig.
Menü ára: 490 Ft/adag.

Nyitva tartás:
hétfõtõl csütörtökig 11–22,

pénteken és szombaton 11–02,
vasárnap 11–22 óráig,

szerdán és szombaton 8 órától.

Érdeklõdni:
06-30/386-73-79, 06-30/559-74-18
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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)

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
.)

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

HALLOTTA 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 irodánk nyílt

a Csaba Center földszintjén,
a fõbejárat mellett.

(Havonta 500 000 látogató fordul meg a Csaba Centerben.)

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 prog-
ram lényege: A szerzõdõ eladja a lakását az életjáradé-
kot fizetõ cégnek. A szerzõdõ élete végéig a lakásban
lakhat, használati joga van. Ezen felül élete végéig havi
járadékot kap, melynek összege függ a szerzõdõ életko-
rától, nemétõl és lakásának értékétõl.

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 prob-
lémájára. Keressen bennünket elérhetõségeinken!

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

megteszünk.”

www.szucsikingatlan.hu

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.

Május 14. és 26. közötti vásárláskor 200 000 Ft-os
BioSlim-et adunk ajándékba!AKCIÓ!

NÉPZENEI EST
május 17-én, csütörtökön

20 órakor

Békés Banda

Az Elefántot keresd az Illésházi úton!

Info: elefantsorozo@vipmail.hu
Honlap: www.elefantsorozo.fw.hu

Telefon: 06-30/854-44-48

ELEFÁNT SÖRÖZÕ
Blues est

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

Autós-motoros
tanfolyam indul

2007. május 14-én, 16 órakor.
Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22.

(MTESZ-székház)
ÁRBAN ÉS EREDMÉNYESSÉGBEN

VELÜNK JÁR A LEGJOBBAN!
OKÉV 06-0166-03

Tel.: 449-877 és 06-30/9353-325
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• Békéscsaba belvárosában 1315
m² területen álló polgári ház mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó.
Telefon: 06-70/335-0915.

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

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

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

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

• Horvátországi apartmanok érté-
kesítése már hitelre is. Telefon:
06-30/925-5287.

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

• Békéscsabán, a Mester utcában
építési telek eladó. Tel.: 06-20/
824-4131.

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

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

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

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

• Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, hom-
lokzatfestést, hõszigetelést, ne-
mesvakolatok készítését válla-
lom. Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Te-
lefon: 436-226, 06-30/481-8071.

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

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

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

• Nonstop duguláselhárítás ked-
vezõ áron, bontás nélkül, garan-
ciával Békéscsabán. Péter Jó-
zsef, telefon: 06-20/9358-173.

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

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

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

• Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card Bt., telefon: 06-20/993-9165.

• Csempézést, hidegburkolást,
parketta- és padlószõnyeg-fekte-
tést vállalok. Tel.: 06-30/273-3191.

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

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

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

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

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

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

• Esküvõi táncok betanítása, je-
gyespárok felkészítése. Gulyás
Miklós táncpedagógus, telefon:
06-20/980-6010.

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

• Színes tv, videó javítása, anten-
naszerelés. Tel.: 06-70/279-6271,
06-70/ 202-2025.

• Automata mosógépek helyszíni
javítása. Telefon: 06-30/304-4622,
454-561.

• Eladó egy 1994-es évjáratú, jó ál-
lapotban lévõ Renault Twingo,
hozzávaló téligumi garnitúrával.
Mûszaki érvényessége: 2008. 02.
10. Irányár: 500 000 Ft. Telefon:
06-20/924-5323.

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

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

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

• Mûanyag ajtóborítás kivitelezé-
sére munkatársakat keresünk.
Mintatermünk: Békéscsaba, Dobos
István u. 20., telefon: 06-70/335-
7584, 06-30/233-4550, 636-135.

• A Zwack József Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképzõ
Iskola (5600 Békéscsaba, Gyulai
út 32.) 1 fõ közgazdász-tanári, 1
fõ élelmiszerismeret-tanári és 1
fõ szakács szakoktatói állást kí-
nál. A pályázat feltételeirõl az Ok-
tatási Közlönybõl vagy az iskolá-
nál tájékozódhat. Tel.: 445-845.

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

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

• Nyári, erdélyi, buszos kirándu-
lás szabad helyeire jelent-
kezõket várunk. Telefon:
06-70/334-0841

• Régi szövõszék el-
adó. Tel.: 06-30/
9259-460.

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

KÉT TANULÓ TÍZ NAPRA PÁRIZSBA UTAZHAT!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2007. május 21-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



Sztraka György fõszolgabíró, csendbiztos – akit 1904-ben nyug-
díjba vonulásakor a közszolgálat terén végzett érdemei elis-

meréseként a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntettek ki
– hosszú idõt szolgált hivatalában a Városházán. Szigorú, jó em-
berismerõ, okos, csavaros észjárású embernek tartották. Sok tör-
ténet fûzõdik nevéhez – ez a kettõ is.

� A rajtakapott bérkocsis
Többen panasszal fordultak hozzá, hogy a bérkocsisok valóság-
gal megzsarolják azokat, akik igénybe veszik szolgálatukat.

– Jól van, – dörmögte Sztraka fõszolgabíró – bízzák csak rám,
majd én elintézem õket.

Pár nap múlva a Nádor Szálló elõtt szaladó bérkocsit megál-
lította egy úr és arra kérte a kocsist, hogy vigye a Vá-
rosházára.

A kocsis végignézett vendégén, egy pillanatig gon-
dolkozott, azután közévágott a lovaknak, és az akko-

Péchy Blanka színmûvésznõnek egy
1960-ban létrehozott alapítványa in-

dította el a Kazinczy Szép Magyar Be-
széd versenyt, amelynek országos dön-
tõjét 42. alkalommal rendezte meg a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzat, Gyõr városa és a Kazinczy Fe-
renc Gimnázium. A határon innen 120
gimnazista és szakközépiskolás, a ha-
táron túlról 25 diák vetélkedett a Ka-
zinczy-éremért. Az idei megmérettetés
attól lett különösen emlékezetes szá-
munkra, hogy a szakközépiskolások versenyét a Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola 12/F osztályos tanuló-
ja, a békéscsabai Vízhányó Ágnes nyerte meg. A gyõzelemhez
vezetõ útról, és terveirõl Ági a következõket mondta el:

– Már amikor az 1-es iskolába (most Petõfi Utcai Általános Is-
kola) jártam, akkor is megnyertem két helyi Szép Magyar Be-
széd versenyt, a felkészítõ tanárom ott Várai Zsuzsa volt. Egy-
szer továbbjutottam az országos döntõre, de csak az Oktatási
Minisztérium különdíját kaptam meg. Most megnyertem a Hu-
mánfejlesztési és Pedagógiai Intézet által szervezett megyei for-
dulót, ami a Békés Megyei Könyvtárban volt, aztán az országo-
son is sikerült gyõznöm. A felkészülés során Tábor Lajos tanár
úr sokszor meghallgatott, kikérdezett és finomított a beszéde-
men. Szabó Ila tanárnõvel az írásbelire és a szóbelire készültünk
együtt. Józsa Mihállyal beszédgyakorlatokat vettünk, és mivel
jól ismer, segített az egyéniségemhez illõ szöveget találni. Sza-
badon választott szövegként Kosztolányi Dezsõ Nyelv és lélek
kötetébõl az Újítsuk-e a nyelvet címû értekezést vittem. A verse-
nyen emellé kaptam egy nehéz idegen szöveget, amelynek az
értelmezésére csupán 2-3 percet adtak, és volt írásbeli is, ahol
hangsúlyokat kellett bejelölni, kapcsolóelemeket tenni, szünete-
ket jelölni. Az írásbelitõl tartottam a legjobban, büszke vagyok
arra, hogy az elérhetõ tíz pontból nyolcat itt is meg tudtam sze-
rezni. A verseny után rögtön hazatelefonáltam, a szüleim és a
nõvérem örültek az eredménynek, gratuláltak a tanáraim, bará-
taim – nagyon jó érzés volt. Mivel két tanítási nyelvû osztályba
járok, csak jövõre érettségizem, utána az ELTE jogi karán sze-
retnék továbbtanulni. Szerintem a beszéd hobbi szinten marad,
esetleg szóba jöhet a rádiózás, ha felkérnek.

(M. E.)

16

Biztonságosan közlekedni egy életúton
KÉT HÉTIG VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET

A TESCO PARKOLÓBAN

AMagyar Autóklub május 2-tõl kezdõdõen két hé-
ten át várja mindazokat a békéscsabai Tesco

parkolójába, akiket érdekel a közlekedés biztonsá-
ga, akik hajlandóak részt venni egy ismeretterjesz-
tõ, figyelemfelhívó akcióban. A színes, élménygaz-
dag elemekkel tarkított közlekedésbiztonsági prog-
ram a Biztonságosan közlekedni egy életúton címet
viseli.

A rendezvény megnyitóján egyebek mellett Köles István, Békés-
csaba alpolgármestere köszöntötte a jelenlévõket, s visszaidéz-
te saját gyermekkorát, amikor – mint mondta – tizede volt a jár-
mûforgalom a jelenleginek. A közlekedési ismeretek már akkor
is fontos részét képezték a tudásnak, épp úgy, mint az olvasás,
vagy a számolás, s ez ma fokozottan igaz. Ezért is örömteli és
rendkívül hasznos az olyan rendezvény, mely lehetõséget ad az
ismeretek gyakorlati alkalmazására, a balesetveszélyes helyze-
tek testközeli megismerésére. Köles István kiemelte: a város
igyekszik segíteni a balesetmegelõzõ tevékenységet, ennek
egyik példája például, hogy terveik között szerepel a kerékpár-
út hálózat további bõvítése.

Dr. Horváth Ferenc, az Autóklub (békéscsabai kötõdésû) al-
elnöke az esemény megnyitóján arra emlékeztetett, hogy ha-
zánkban évente egy kisebb falunyi, közel 1300 ember hal meg
közlekedési baleset következtében, s több tízezren szenvednek
el sérüléseket.

Ezen igyekszik változtatni a maga eszközeivel az Autóklub,
ezért indították útjára ezt a programsorozatot, melyet az ország
számos városába elvisznek. A szakemberek két héten át várják
az érdeklõdõket, kicsiket és nagyokat, hogy színes programok-
kal mutassák be a biztonságos közlekedés elemeit, hívják fel a
figyelmet a veszélyekre.

A bátrabbak kipróbálhatják a csúszós úton történõ autózást,
saját bõrükön tapasztalhatják, mekkora ütközéstõl óv meg a biz-
tonsági öv, s még gokartozhatnak is. Mindemellett a program
témái között szerepel egyebek mellett a várandósság ideje alat-
ti közlekedés, a gyermekek bölcsödébe, óvodába, iskolába ki-
sérésének tudnivalói, az általános iskolák felsõ tagozatos diákjai-
nak tanórán kívüli oktatása, a jogosítvánnyal rendelkezõk KRESZ
és vezetéstechnikai továbbképzése is.

G. E.

Csabai lány beszél a legszebben

ri Búzapiactér (a mai Szabadság tér) sarkán jobbra fordulva le-
hajtott az Orosházi (ma Bartók Béla) útra. Egy félórai kocsikázás
után aztán megállt a kocsi a Városháza elõtt, ahol a kocsiból nem
az idegen úr, hanem Sztraka György csendbiztos szállt ki.

– Mivel tartozom?
– Két forint... – akarta mondani a kocsis, de torkán akadt a

szó, és zavarában így válaszolt: – Nem kérek semmit!
– No ne félj, ezért eleget fogsz kapni...

� Szerencsés állásjelölt
A községnél tisztviselõi állás várt betöltésre. Se vége, se hossza
nem volt a kilincselésnek. Mind sietett Sztraka fõszolgabíró elé,
a maga részére elõnyt, protekciót biztosítani.

A fõszolgabíró a sokadik után már meg sem kérdezte a jö-
vevénytõl, hogy mit akar, hanem elõre megígérte a támogatást.

Az egyik álláskérõ a lakásán kereste fel Sztraka Györgyöt, kér-
ve támogatását. Az öreg végighallgatta a fiatalembert, majd hir-
telen ráordított:

– Szereted a nõket, öcsém?
– Szeretem, fõszolgabíró uram!
– Derék ember vagy! Jelölttársaid mind letagadták – szama-

rak –, pedig én is szeretem õket. Te kapod a tisztviselõ állást...

Történetek a régi idõkbõl

GÉCS B.


