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– Az átcsoportosítással ösz-
szesen közel 1,2 milliárd forint 
áll rendelkezésre arra, hogy Bé-
késcsabán egy NB I-es csapat-
tal rendelkezô városhoz méltó 
stadion létesüljön – mondta el 
dr. Ferenczi Attila tanácsnok.

A tervek szerint az átalakítás 
részeként a délkeleti oldalon 
lévô lelátót befedik, míg a pá-
lya északnyugati oldalán lévô 
régi lelátó helyén egy új, fedett, 
2500 szurkoló befogadására 
alkalmas, ülôhelyes tribün épül 
majd. A létesítmény ezt követô-
en 21. századi körülményekkel 
várja a szurkolókat, játékosokat 
és a sajtó képviselôit is. 

– Nemcsak a lelátó épül 
meg, hanem több funkcióval 
is kiegészül a létesítmény. 
Lesznek mosdók, büfék és 

közösségi helyiségek, ahol a 
szurkolók találkozhatnak majd 
a játékosokkal. Olyan részek is 
épülnek, amelyek kifejezetten 
a sportolók felkészülését se-
gítik. Az öltözôk mellett rekreá-
ciós helyiségek, edzôterem és 
orvosi szoba is létesül – emelte 
ki Kozma	János, a Békéscsaba 
1912 Elôre Futball Zrt. igazga-
tósági elnöke.

A csabai csapat már meg-
kezdte a munkát annak ér-
dekében, hogy kiharcolja a 
bennmaradást és a szurkolók 
az új stadionban is élvonalbeli 
mérkôzésekre járhassanak. A 
tervek szerint a sportolók és a 
nézôk teljes egészében 2017-
ben vehetik majd használat-
ba a megújult stadiont.

Kovács Dávid

Házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés
Változnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételei

Januártól Békéscsabán mó-
dosulnak a hulladékokkal 
kapcsolatos közszolgálta-
tások feltételei, kisebb ku-
kák is igényelhetôk, és meg-
kezdôdik a házhoz menô 
szelektív hulladékgyûjtés. A 
kertvárosi övezetben egye-
lôre zsákokat osztanak ki, 
a lakótelepeken a hulladék-
gyûjtô szigetekre lehet vinni 
a szelektíven gyûjtött hulla-
dékot. A lakosságot érintô 
változásokat Nagy Ferenc 
városüzemeltetésért fele-
lôs alpolgármester foglalta 
össze.

Nagy Ferenc elmondta, hogy 
Békéscsabán is megkezdô-
dik a házhoz menô szelektív 
hulladékgyûjtés, amely a pa-
pír-, a mûanyag- és a fémhul-
ladékok külön gyûjtését jelenti. 
A kertvárosi övezetben január 
hónapban sárga zsákokat 
osztanak ki, amelyeket havon-
ta egy alkalommal, a közszol-
gáltató által meghatározott 
idôpontokban gyûjtenek be. 
Minden, szerzôdéssel rendel-
kezô háztartás három darab 
zsákot vehet át ingyenesen. 

Az érintett ingatlantulajdo-
nosokat a Békéscsabai Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft megbízottai személyesen 
keresik fel januárban, hogy 
átadják a zsákokat. Akit nem 
tudnak elérni, az a közszolgál-
tató ügyfélszolgálatánál veheti 
át a zsákokat. A késôbbiekben 
várhatóan ezek helyett új, sár-
ga színû hulladékgyûjtô edé-

nyek lesznek, amelyek kiosz-
tására a beszerzést követôen 
kerül sor.

A sárga zsákokba csak 
összehajtogatott papír-, „lég-
mentesen” összepréselt mû-
anyag-, továbbá fémhulla-
dékot szabad beletenni. Az 
üveg- és rongyhulladékokat 
a meglévô hulladékgyûjtô szi-
geteken kell elhelyezni, illetve 
azok az általános kommunális 
hulladék gyûjtésére szolgáló 
edényekbe is tehetôk. 

A lakótelepi övezetekben 
továbbra is a hulladékgyûjtô 
szigetek igénybevételével va-
lósul meg a szelektív hulladék-
gyûjtés.

Nagy Ferenc felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy ez év 
január 1-jétôl lehetôség van a 
60 literes hulladékgyûjtô edé-
nyek igénybevételére. Aki 60 
literes edényt használ, annak 
csökkentett közszolgáltatási 
díjat kell fizetnie. A 60 literes 
edényzet igénybevételére az 
a személy jogosult, aki a la-
kóingatlant életvitelszerûen 
egyedül használja. A közszol-
gáltatások megváltozott felté-
teleit a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról 
és a köztisztaság fenntartá-
sáról szóló önkormányzati 
rendelet szabályozza, amely 
lapunk 8–9. oldalán olvas-

ható, illetve megtekinthe-
tô a város honlapján (www.
bekescsaba.hu).

A szelektív hulladékgyûj-
tésrôl további tájékoztatás 
kérhetô a Békéscsabai Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálatánál: Bé-
késcsaba, Bartók Béla út 56/2. 
Telefon: 66/439-934, email: 
ugyfelszolgalat@bhnkft.com

A 60 és 80 literes edényzet 
igénybevételérôl Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Közigazgatá-
si Osztályán kérhetô további 
felvilágosítás: Békéscsaba, 
Szent István tér 7., telefon:. 
66/523-800.

Átcsoportosításokról döntött a kormány a Nemzeti Stadi-
onfejlesztési Program felülvizsgálata során. Ennek része-
ként a békéscsabai létesítményt érintô beruházásra 325 
millióval többet szánnak majd. A fejlesztés során a pálya 
északnyugati oldalán lévô régi lelátó helyén egy új, fedett, 
2500 fô befogadására alkalmas, ülôhelyes tribün épül.

A tervek szerint 2017-re újul meg a Kórház utcai stadion

A lakótelepeken továbbra is a hulladékgyûjtô szigeteken valósul meg a szelektív gyûjtés

új tribün is épül
325 millióval több jut a stadionra

Vas	Ildikó	és párja, Zahorán	
Zsolt	 kisbabája szilveszter éj-
szaka 3,42 kilogrammal és 51 
centivel született. A kismama 
elmondta, hogy Zsoltika	10 
nappal hamarabb érkezett a 
vártnál. Éjszaka, pontban éjfél-
re értek be mentôvel a szülé-
szetre és alig több mint egy óra 
múlva született meg második 
gyermekük. A picinek egy hat 
és fél éves nôvére van, Noémi. 
A család most már teljesnek 
érzi magát, így nem terveznek 
újabb gyermeket. A kismama 
köszönetet mondott orvosá-
nak, dr.	Orosz	Istvánnak, a 
szülészet munkatársainak, de 

párjának, Zahorán Zsoltnak is, 
aki végig bent volt a szülésnél. 

A csabai babák szülei 2015 
januárjától igényelhetik a 
42 500 forintos Csaba Baba 
életkezdési támogatást, ame-
lyet az önkormányzat nyújt 
azoknak a családoknak, akik 
a gyermek születésekor és az 
azt megelôzô három évben is 
itt éltek.  

Mint azt dr. Ferenczi Attila 
tanácsnoktól megtudtuk, Múlt 
évben január 1. és december 
31. között 313 csabai baba 
szülei kaptak 42 500 forintos 
Csaba Baba életkezdési tá-
mogatást, Békéscsaba ön-

kormányzata tehát összesen 
13 302 500 forinttal segítette 
ilyen módon a 2015. évben 
született gyermekek családja-
it. Az igénylôk közül 13 család 
nem kapott támogatást, náluk 
a fô elutasítási ok az volt, hogy 
kevesebb, mint három éve tar-
tózkodnak Békéscsabán. 

A csabai önkormányzat a 
gyermeket vállalóknál a kez-
deteket szeretné megkönnyí-
teni, egyben a városhoz való 
kötôdést erôsíteni azzal, hogy 
életkezdési támogatást nyújt a 
békéscsabai babáknak. Idén 
Zsoltika érkezett elôször, az ô 
és természetesen az ôt követô 
babák szülei is igényelhetik a 
Csaba Baba életkezdési támo-
gatást a hivatal szociálpolitikai 
osztályán.

Mikóczy Erika

Múlt évben 313 család kapott Csaba Baba támogatást
Idén Zahorán Zsoltika lett az év elsô babája Békéscsabán

Az idei év elsô Békés megyei újszülöttje a békéscsabai 
Zahorán Zsoltika lett, aki január 1-jén hajnali egy óra kilenc 
perckor jött a világra a Réthy Pál kórházban. A baba és édes-
anyja jól vannak, január 5-én haza is mehettek a kórházból.

Zahorán Zsoltika és édesanyja még a kórházban, a hazaindulás elôtti percekben
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– A pályázatnak köszön-
hetôen olyan technológiát 
tudunk Békés megyébe hoz-
ni, ami az iskolában, intézmé-
nyekben a kisebb települése-
ken nehezen elérhetô – tudtuk 
meg Kertész	 Zoltántól,	 a Bé-

kés Megyei Könyvtár informa-
tikus könyvtárosától.

A könyvtárban induló fog-
lalkozásokon a digitális esz-
közöket az iskolások mellett 
a felnôttek is kipróbálhatják. 
Rakonczás	 Szilvia, az intéz-

mény vezetôje elmondta, bár 
a projekt elsôdleges célja az 
iskolák könyvtári tudásháttér-
rel való ellátása, ugyanakkor 
lehetôséget ad arra is, hogy 
ne csak helyben, hanem a 
megye többi településén is 
tudjanak könyvtári szolgálta-
tást nyújtani az utaztatható 
berendezésekkel.

A fejlesztésnek köszönhe-
tôen a modernebb eszközök 
segítségével, a fogyatékkal 
élôk is könnyebben megis-
merkedhetnek a könyvtári 
tartalmakkal, így például a na-
gyobb teljesítményû nagyító-
berendezés a gyengénlátók-
nak lehet az olvasáskor nagy 
segítség.

Az intézmény dolgozói 
remélik, a legújabb techni-
kákat felsorakoztató új ok-
tatóteremben hamarosan 
egymást fogják váltani a 
csoportok.

Vágvölgyi Nóra

Megérkeztek a digitális eszközök az oktatóteremhez

Január közepén a Békés Megyei Könyvtár megnyitja új 
oktatótermét, amely a digitális kompetenciák fejlesztését 
szolgálja ki. A közel 30 milliós korszerûsítésbôl többek közt 
táblagépeket, számítógépeket, nyomtatókat és fényképe-
zôgépeket használhatnak az oktatásokon részt vevôk.

korszerûsítés a könyvtárban
Digitális oktatótermet nyitnak

Készségfejlesztô játékok minden korosztálynak• 
A megye legnagyobb kreatív-hobby választéka• 
Agykontrollos, logopédiai szakkönyvek, foglalkoztatók, • 
mesekönyvek
Gyermekmegôrzô és játszóház• 
Társasjátékok kölcsönzése• 
Gyermek farsangi ruhák kölcsönözhetôek!• 

Minden hétfôn 18.15-tôl társasjátékos esték a CoolToure Ház-ban, 
Szent I. tér 10. Információ: Facebook.com/VÁR-JÁTÉK

Andrássy út 3–5.
(Univerzál Áruház)
www.varjatek.hu,
facebook.com/varjatek, 
66/447-716, 70/411-2156

A Z  É V  M I N D E N  N A P J Á N  N Y I T V A !

„Családbarát, gondozó nagypat ika”

TÖRZSKÁRTYA 10% KEDVEZMÉNNYEL!
(A részleteket kérdezze a pat ikában!)

Hétfôtôl szombatig: 7.30–21.00,
vasárnap és ünnepnap: 8.00–13.00 óráig.

Telefon: 06-66/441-043 • Békéscsaba Szent István tér 6.
Aktuális akcióink: WWW.SASGYOGYSZERTAR.HU

Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3.  Tel.: 66/530-200 
bmk@bmk.hu  kolcs@bmk.hu  http://konyvtar.bmk.hu 
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra, kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra,
hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek
ingyenes a beiratkozás.

A Békés Megyei Könyvtár 2016-ban is
új könyvekkel várja az érdeklôdôket. 

Programok:

• Január 18., hétfô 16.00  A téglagyár története ké-
pekben – kiállításmegnyitó

 Helyszín: Békés Megyei Könyvtár Jaminai Fiókkönyv-
tára

• Január 19., kedd 17.00 Kolarovszki Zoltán egyéni 
kiállítása – kiállításmegnyitó 

 Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
• Január 19–20. kedd, szerda 10.00 Dakszlik, pipa 

és levendula – irodalmi foglalkozás alsó tagozato-
soknak Janikovszky	Éva	Bertalan és Barnabás címû 
könyve alapján

 Helyszín: Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára
• Január 21., csütörtök A nagyváradi Euro Foto Art 

Egyesület fotómûvészeti kiállításának megnyitója
 Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
• Január 29., péntek 17.00 Outcast. Kitaszítottan a vi-

lághírig. Kiss	László	könyvének bemutatója. 
 Közremûködik: Farkas	Zoltán, a történet fôszereplôje 

és Csomós	Lajos	színmûvész
 Helyszín: Békés Megyei Könyvtár

Tájékozódjon a honlap segítségével:
http://konyvtar.bmk.hu

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu  facebook.com/korosokvolgye

Á l o m e s k ü v ô … 
Természetesen!

A Körösök Völgye Látoga-
tóközpont festôi környe-
zetben, a Széchenyi liget 
közepén fekszik, Békés-
csaba belvárosából indul-
va kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthetô.
Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása lehetôséget teremtenek 
arra, hogy konferenciák illetve nagyobb családi ren-
dezvények, pl.: esküvôk kedvelt színhelyévé váljon.

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benne-
teket, ha még keresitek az 
ideális helyszínt álmaitok 
esküvôjéhez. A Széchenyi 
liget nyújtotta természetes 
háttér tökéletes helyszín 
esküvôi fotózásokhoz, a 
Körösök Völgye Látoga-

tóközpont nagyterme pedig a maga letisztultságával 
mesés környezetet biztosít a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 280 m2, befogadóképessé-
ge: 120 fô.

Teremfoglalás:
Vozár Lilla
( 06-66/445-885; 06-20/464-5585
* latogatokozpont@korosok.hu vagy személyesen a 
Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsa-
ba, Széchenyi liget 810.)

Kövess minket a facebook.com/korosokvolgye
vagy a www.korosoknaturpark.hu oldalakon.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016. 
január 23-án, szombaton 19 
órai kezdettel, a Jókai szín-
ház Vigadójában rendezi meg 
a városi jótékonysági bált, 
amelyre szeretettel várják az 
érdeklôdôket. 

A sztárvendég Gubik	Petra	és 
Szomor	György	lesz.

A talpalávalót egész éjsza-
ka az Acoustic Planet zenekar 
és a Hevesi Happy Band biz-
tosítja.

A bál bevételét a Mozgás-
korlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete részére ajánlják 
fel a szervezôk.
Információ és jegyvásárlás: 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 

Cziczeriné	Ráduly	Éva	város-
marketing-referens, telefon.: 
06-20/397-8570.

Belépôjegy: 12 000 Ft
Támogatói jegy: 12 000 Ft
Tombolatárgyakat, felajánlá-
sokat köszönettel fogadnak.
További információ a www.
bekescsaba.hu oldalon talál-
ható.



Szarvas	 Péter	 polgármester 
a fogadáson hangsúlyozta: 
méltán lehet büszke a város, 
hiszen számtalan fejlesz-
tés zárult le a tavalyi évben. 
Az Orosházi úti felüljáró és 
a Szerdahelyi úti aluljáró is 
megnyílt a forgalom elôtt. A 
kórházi fejlesztések kereté-
ben megkezdték a munkát 
a szakemberek az új épület-
szárnyban, de az ivóvízminô-
ség-fejlesztési program is a 
2015-ös évhez köthetô. 

A békéscsabai vállalko-
zások is jelentôs fejlôdésen 
mentek keresztül az elmúlt 
évben. Kása	 István	Zoltán, a 
Kner Packaging Kft. ügyveze-
tôje elmondta, a tavalyi évben 
400 millió forintos beruházást 
vittek véghez, nôt a dolgozók 
száma is. A tervek szerint ha-

marosan egy új gyárat és egy 
logisztikai központot hoznak 
létre, amely 120 új munkahe-
lyet jelent majd.

Hasonlóan sikeres évet 
zárt a Csaba Metál Zrt. Ma-
joros	Béla, a cég tulajdonosa 
kitûnônek értékelte a tavalyi 
évüket. 2015-ben közel hu-
szonhét százalékot növeke-
dett az árbevételük, és 2010 
óta folyamatos fejlesztéseket 
hajtanak végre. 

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok a 2016-os fejlesztési ter-
vekrôl beszélt: a 13 milliárdos 
TOP-keretbôl  idén körülbelül 
4 milliárdot szeretne lehívni 
az önkormányzat és 2 milli-
árd forint támogatást kapott 
a város a belterületi utak épí-
tésére is.

Vágvölgyi Nóra

Tizenkét lila-szürke és egy 
fehér Volkswagennel gyara-
podott a Békéscsaba 1912 
Elôre csapata. Az autókat a 
Porsche Hungaria biztosította 
a csapat számára. Az Elôre 
vezetôsége az NBI-be jutásért 
jutalmazta meg a játékosokat 
és egyben motiválni is szeret-
né ôket a jobb szereplésre.

– Úgy gondoljuk, hogy az 
MLSZ elkezdett egy folyama-
tot: a gazdasági és jogi ala-
pokat rendbe tették, a szak-
mai építkezés megkezdôdött 
– mondta Eppel	 János, a 
Porsche Hungaria ügyvezetô 
igazgatója. Kozma	János, a 
Békéscsaba 1912 Elôre igaz-
gatósági elnöke hozzátette: a 
motiváción kell javítani, hogy 
elôrébb kerüljön a csapat az 
utolsó helyrôl. 

Nemcsak a labdarúgókat, 
hanem a röplabdásokat is új 

autóval támogatta a Porsche 
Hungaria. A cég támogatási 
szerzôdést is aláírt a Linamar-
Békéscsabai Röplabda SE-
vel. Eppel János hangsú-
lyozta, a megállapodás egy 
évre szól, de remélik, hogy 
még hosszabb távú lesz az 
együttmûködés.

– Gyakorlati oldalról hatal-
mas segítség a mindennapja-
ink során egy céges autó. Ezt a 
kollégák használhatják, legyen 
szó utánpótlás-rendezvény-
rôl, szövetségi ügyintézésrôl 
vagy nemzetközi kapcsolatok 
ápolásáról – mondta Baran	
Ádám, a Linamar-Békéscsabai 
Röplabda SE elnöke. 
Szarvas	Péter	polgármester 

szerint az elmúlt évek sok-sok 
sikere azt jelenti, hogy a BRSE 
a város értékévé, országosan 
is elismertté nôtte ki magát.

Varga Diána
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A kitartó munka, a lakosság-
gal való folyamatos egyez-
tetés és együttmûködés 
eredményeként sikeres évet 
zártunk 2015-ben. Az idei év-
tôl a sikerek folytatását vá-
rom. Azért dolgozom, hogy 
2016-ban még jobb legyen 
szeretett városunkban élni. 

A vállalkozások további erô-
södését várom idén. A helyi 
kereskedelmi vállalkozások 
képviselôi 2015-ben a vásárló 
erô növekedését, élénkülését 
érzékelték. A helyi adóbe-
vétel jelentôs emelkedése is 
azt mutatja, hogy fejlôdtek a 
békéscsabai cégek és nôtt a 
foglalkoztatottság. Bízom a 
folytatásban, hogy minél több 
munkahelyteremtô beruházás 
indul városunkban, hiszen a 
sikeres vállalkozások a gazda-
sági élet motorjaként hozzájá-
rulnak a megyeszékhely költ-
ségvetéséhez, mûködéséhez. 

Városunk intézményeivel, 
civil és gazdálkodó szerveze-
teivel együtt kívánok gondol-
kodni, ami lehetôséget nyújt 
a közös célok elérésére, em-
bertársaink megsegítésére és 
a közösségi ügyekben való 
részvételre. Bízom abban, 
hogy az önkormányzat to-
vábbra is biztosítani tudja azt a 
forrást, amely a stabil intézmé-
nyi mûködés alappillére. 

Színes kulturális és sport-
életre számítok. Békéscsaba 
és a kultúra összetartozik. A 

Csabai Nyár révén idén is szá-
mos ingyenes kulturális és 
sportprogramot élvezhetünk 
majd a fôtéren és szomszéd-
ságában. A helyi sportklubok, 
szabadidôs és kulturális egye-
sületek, valamint társadalmi 
problémákkal foglalkozó non-
profit szervezetek támogatá-
sát is elsôdlegesnek tartom.

Januárban jön a Csaba 
kártya! Szerintem minden 
olyan ügy fontos, amely a csa-
baiak érdekeit szolgálja. Ezért 
is örültem, amikor a tavalyi 
év októberében a képviselôk 
többsége is felismerte, hogy a 
kedvezményrendszer beveze-
tése sok elônnyel jár. Január 
11-étôl lehet igényelni a Csaba 
kártyát, amely két helyszínen, a 
városházán, valamint a Csaba 
Center elsô emeletén találha-
tó információs pultnál váltható 
ki. A vállalkozók, szolgáltatók 
és intézmények által nyújtott 
kedvezmények február 1-jétôl 
vehetôk igénybe. 

A pártokkal kooperatív kap-
csolatra törekszem. Úgy ta-
pasztalom, hogy a rendszeres 
egyeztetéseknek hála, sikerül 
konszenzusos döntésekre 
jutnunk. A Modern Városok 
Program kapcsán sikeres 
megállapodásban bízom a 
kormányzattal. Arra készülök, 
hogy a város az európai uniós 
finanszírozású pályázatokban 
sikeresen fog szerepelni. 

Reményeim szerint a kép-
viselô-testület februárban 
elfogadja a 2016. évi költség-
vetést. A költségvetés tervezé-
sénél alapvetô, hogy a fontos 
célokra forrást biztosítsunk. 

Zárszóként, szeretném 
megköszönni minden békés-
csabainak, hogy áldozatkész 
tevékenységével hozzájárult 
a megyeszékhely fejlôdésé-
hez. Folytassuk a megkezdett 
munkát és dolgozzunk minél 
többet városunk jövôjéért!

Szarvas Péter
polgármester

Hamarosan újabb beruhá-
zásba kezd és számos att-
rakcióval bôvül a CsabaPark. 
Ennek azok is örülhetnek, 
akik a kolbászra gyúrnak, 
azok is, akik többet szeret-
nének megtudni a szôlôrôl 
és a gabonáról, de azon 
fi atalok is, akik adrenalin-
szintjüket szeretnék növelni 
kalandparki elemeken.

Több mint másfél milliárd 
forintból számos fejlesztést 
szeretnének megvalósítani a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Pályázatnak köszön-
hetôen a CsabaParkban. Hanó	
Miklós	alpolgármestertôl meg-
tudtuk, hamarosan indul a má-
sodik ütem megvalósítása. 

– A CsabaPark a Bajza 
utca–Gyulai út–Körte sor–
Berzsenyi utca által határolt 
területen, több mint 50 hektá-
ron helyezkedik el. Ennek pil-
lanatnyilag csak egy kis részét 
használjuk. A második ütem-
ben, amelynek építése idén 
kezdôdik, a volt Trófea Hotel 
épületében a CsabaParkhoz 
köthetô irodákat alakítunk ki. 
Épül egy 500 négyzetméteres 
alapterületû látogatóközpont 
épület is, amely újabb, a csa-
bai kolbászhoz kötôdô attrak-
ciók bemutatását is biztosítja. 
A Trófea és a látogatóközpont 
között lesz egy rendezvénytér, 
ahol például a kolbászfesztivál 
idején ötezer négyzetméteres 
sátrat lehet felállítani. Olyan, 

környezetbe illeszkedô, szín 
jellegû épületet is tervezünk, 
aminek az oldalát zordabb 
idôjárás esetén le lehet zárni. 
Célunk egy mûjégpálya kiala-
kítása, de lehet gokartpályát 
kialakítani, szabadtéri koncer-
teket rendezni, a lehetôségek 
tárháza végtelen. Ez a rész 
továbbra is elsôsorban a kol-
bász imázsát erôsítené.

A CsabaPark Körte sori ol-
dala viszont a Csabagyöngye 
szôlôrôl és nemesítôjérôl, Stark 
Adolfról szólna. Ott a dombot 
és a tavat már korábban kiala-
kította a város saját forrásból. 
Míg a már mûködô Óriások 
Konyhája játszótér a 12 éven 
aluli gyerekeknek való, a Kör-
te sori oldalt a 12 évnél idô-
sebbeknek építik majd. Lesz 
drótkötélpálya, amely a domb 
tetejére tervezett kilátóból in-
dul és 350 méterrel arrébb, a 
tó másik oldalán ér majd vé-
get. Lesz egy 12 méter magas 
mászótorony. A fákra szerelt, 

megállókkal tûzdelt kanopee 
pálya kialakítását is tervezik, 
valamint 50–100 méter hosszú 
csúszdákat is a domboldalra 
telepítve. A domb és a Körte 
sor között 2017-ben megva-
lósítanak egy mûfüves pályát 
is. A tó körül lenne egy sétány, 
a tavon nyáron csónakázni 
lehetne, télen korcsolyázni. A 
park egész területén egy hat 
kilométer hosszú, két méter 
széles sétányt álmodtak meg, 
tanösvényeket, pihenôhelyek-
kel, bográcsozóhelyekkel. A 
Kisfényesi sori csatorna men-
tén egy kerékpárút megépíté-
sére is sor kerül.

Hanó Miklós elmondta, a 
Gabonamúzeumra is számí-
tanak, ez a rész a gabonáról, 
a lisztrôl, a kenyérrôl szólna. 
Mûködôképessé teszik a 
szélmalmot és idén tavasszal 
megvalósítanak egy állatsimo-
gatót kameruni kecskékkel és 
egyéb háziállatokkal.

Fekete Kata

„sok munka vár ránk”
Szarvas Péter polgármester a 2016-os tervekrôl

Másfél milliárd a CsabaParkra
Látványos fejlesztésekre készülnek

Hagyomány már Békéscsabán, hogy az önkormányzat 
újévi fogadást rendez a legnagyobb adózóknak, hisz ôk 
azok, akik adóforintjaikkal sokat tesznek városunk fel-
zárkóztatásáért, fejlôdéséért. 

Tizenhárom autót adott a Porsche Hungaria a Békéscsa-
ba 1912 Elôrének és egyet a Linamar-Békéscsabai Röp-
labda SE-nek. A cég így szeretné motiválni és jutalmazni 
a békéscsabai sportolókat.

újévi fogadás
Köszönet a legnagyobb adózóknak

Autókat kaptak a csapatok
14 autó a Porsche Hungariától

Szarvas Péter: Már lehet igényelni a Csaba kártyát!

A vállalkozók és a közélet szereplôi a díszteremben
Az utascsarnokot január második felében vehetjük birtokba

Számos attrakcióval bôvül a CsabaPark

Csúsznak az átadások

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. kommunikáció-
vezetôje, Loppert	 Dániel	 tá-
jékoztatása szerint a repülô-
hídnál hosszabb, a korábbi 
tervekben nem szereplô korlát 
megépítését írta elô a legutób-
bi szemlén a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság (NKH), ezért az 
Ihász utcai felüljárót várhatóan 
csak január közepe után vehe-
tik birtokba a közlekedôk. 

Az NKH elôírása értelmé-
ben a Szabolcs utcai rámpá-
nál lévô korlátot a töltés vé-
géig kell meghosszabbítani. 
A megrendelt korlátelemet 
azonban kapacitáshiány miatt 
csak januárban tudják legyár-
tani. 

Az állomásépület utascsar-
nokában a pénztárak bizton-
sági berendezései nem ké-
szültek el hiánytalanul idôre. A 
szükséges eszközök beszer-
zése, beépítése után a csar-
nokot a tervek szerint szintén 
január második felében vehe-
tik majd birtokba az utasok. 

Loppert Dánieltôl meg-
tudtuk azt is, hogy a 160 
km/h sebességû közlekedés 
akkor lesz lehetséges a csa-
bai vonalon, ha elkészül az 
Egységes Európai Vonatbe-
folyásoló Rendszer, ennek 
telepítése jelenleg még folya-
matban van. 

– A békéscsabai állomás 
átépítésével a kulturált utazás 
feltételeinek a megteremté-
se volt cél a felújított felvételi 
épülettel, a peronaluljáró ki-
építésével, a széles peronok 
kialakításával, a korszerû 
utastájékoztatás megterem-
tésével, a ráhordási feltételek 
javításával. Lehetségessé vált 
Murony és Békéscsaba kö-
zött a kétvágányú közlekedés, 
ami jelentôsen javítja a vona-
tok menetrendszerûségét, 
továbbá a kétvágányú állo-
másfej megépítésével meg-
teremtettük a Békéscsaba 
– Lôkösháza közötti második 
vágány építésének feltételét – 
tette hozzá Loppert Dániel.

Szarvas Péter polgármester a 2016-os tervekrôl
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Január 16., szombat 14.00: Mi vagyunk a 
KIT Makett Klub – Nyílt nap a KIT Makett 
Klub kiállításához kapcsolódva. 
14.00–18.00: Látványmakettezés; 15.00: 
A makettezés alapjai, eszközei (Fekete	
László	elôadása); 16.00: A fahajómakett-
építésrôl (Czepó	 Pál elôadása); 17.00: 
Szórópisztoly-bemutató (Nemes	 Sándor	
elôadása). Közben papírmakett-építés, 
szaktanácsadás. 
Január 21., csütörtök 14.00–16.00: „Ház-
hoz megyünk” –  a rendôrség vagyonvé-
delmi tanácsadása. 
Január 22., péntek 18.00: A magyar 
kultúra napja – Békéscsaba kultúra napi 
ünnepsége. A polgármesteri köszöntôt 
követôen átadják a Békéscsaba Kultú-
rájáért kitüntetéseket, majd Boros	 Misi, 
a Virtuózok címû, egyedülálló komoly-
zenei tehetségkutató tévémûsor „Kicsik” 
korcsoportjának gyôztese ad koncertet. 
Jegyek korlátozott számban díjtalanul 
igényelhetôk. A jegyigényléssel kapcso-
latban figyelje facebook oldalunkat és a 
csabagyongye.com-ot! 
Január 23., szombat 19.00: Közösségi 
gála – A Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontnak munkájában és társadalmi sze-
repvállalásában szüksége van karizmati-
kus személyiségekre és megbecsüléssel 
bíró, erôs közösségekre. Az ô segítségü-
ket köszönik meg – ezentúl minden évben, 
a Csabagyöngye születésnapján. 
Január 23–24., szombat–vasárnap:
Esküvô Kiállítás.
A házasságot és lakodalmat tervezô 
menyasszonyok, vôlegények ismét hatal-
mas kínálattal találkozhatnak, a szolgál-
tatók színes, változatos standokon mu-
tatják be ajánlataikat. Vasárnap délután 
itt hirdetik ki azt is, hogy a Békés Megyei 
Hírlap és a beol.hu az „Év ifjú párja 2015” 
versenyén kik lettek a gyôztesek. Részle-

tes program a csabagyongye.com olda-
lon és a facebookon. 
Január 25., hétfô 19.30: Házaspár(ok) a 
zongorá(k)nál. Magyar Zongorás Négyes 
Hegedûs	Endre–Hegedûs	Katalin	és Farkas	
Zsolt–Várnagy	Andrea	közremûködésével. 
Jegyár: 2900, 2610, 2320 Ft. Jegyek vált-
hatók a Filharmónia irodájában (5600 Bé-
késcsaba, Andrássy út 24–28.) és a www.
jegymester.hu oldalon, valamint elôadás 
elôtt a helyszínen.
Január 25–30., hétfô–szombat: A Békés 
Megyei Házipálinka Verseny zsûrizése. A 
verseny kiírása letölthetô a csabagyongye.
com oldalról. A zsûrizés idôpontjáról, il-
letve arról, hogy a zsûri hány napot vesz 
igénybe a rendelkezésére álló ötbôl, a 
benevezett italok számának ismeretében 
dönt. 
Január 28., csütörtök 19.00: Dumaswing: 
Kovács	András	Péter, Janklovics	Péter, Illés	
Ferenc. Szomszédnéni Produkciós Iroda. 
Jegyár: 2700 Ft 

KIÁLLÍTÁSOK 

Bácsfalvi Zoltán kiállítása 
Mi vagyunk a KIT Makett Klub –  a kiállí-
tás a KIT Makett Klub tagjainak munkáiból 
képekkel és videókkal február 6-áig. Cso-
portoknak díjtalan tárlatvezetés hétköznap 
18–19 óra közötti idôpontra elôzetesen 
kérhetô a 20/352-9287 telefonszámon.
Maria Furnea aradi festômûvész kiállítása 
február 15-éig. 
Január 21., csütörtök 16.00: A magyar 
kultúra napja – A Békéstáji Mûvészeti 
Társaság éves kiállítása. A tagok minden 
évben tartanak egy közös kiállítást, ame-
lyen bemutatják új mûveiket. Látogatható 
február 29-éig.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

Január 20., szerda 15.00: A ma-
gyar kultúra napja – Mûterem-
látogató a Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium Mûvészeti 
Szakközépiskolájában. Találkozó: 
Békéscsaba, Árpád sor 22. Évek 
óta tartó programsorozatunk leg-
újabb állomása egy mûvészeti isko-
la mûhelyébe vezet. Munka közben 
láthatjuk a tanárokat és tanítványai-
kat a grafikai, a textil-, a festô- és a 
fotómûhelyekben. Betekinthetünk 
az alkotómunka folyamatába. Lát-
hatjuk, hogy miként hasznosítható 
egy patinás villa a mûvészeti okta-
tásban.
Január 22., péntek 11.00: A ma-
gyar kultúra napja – Munkácsy-
kultusz képeslapokon. Kiállítás-
megnyitó a kisteremben. A nagy 
magyar festô mûvei képeslapokon 
is megôrzôdtek. Egy magángyûjtô 
anyagából válogattunk egy tárlatra 
valót a legrégebbi lapok közül.
Január 26., kedd 15.30: 
Mûvészet – történet. Képes elôadás-
sorozat 5. A prekolumbián kultúra. A 
régi amerikai indián törzsek életérôl, 
építészetérôl, mûvészetérôl beszél-
nek az elôadók. 

ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI 
HÁZ 

Január 16., szombat 14.00: Me-
gyeri Kézmûves Mûhely. Betekin-
tés a könyvkötés rejtelmeibe Feigl 
Miklósné aranykoszorús könyvkötô-
mester vezetésével.
Január 20., szerda 15.00: Rímszer-
da – Petôfi Sándorra emlékezünk.
Január 21., csütörtök 10.00: Ba-
ba-mama klub Balogh	Edit	védônô 
vezetésével.
Január 30., szombat 16.00: Me-
gyeri Teaház – Kovács	Kálmánné	

Nóri	elôadása Aba Sámuel – az elsô 
választott királyunk címmel.
Állandó programjaink, közös-
ségeink, klubjaink: Biliárdklub, 
gerinctorna, karate, rovásírás-tan-
folyam, alakformáló torna, Mezô-
megyeri Nyugdíjas Klub, zumba, 
mindenki néptánciskolája, Körösök 
Völgye Vitézi Bandérium, gyermek 
kézmûves-foglalkozások, hagyo-
mányôrzô klub, alakformáló torna, 
ifjú vitézképzô.

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Minden kedden és csütörtökön 
16.30–18.00:
Gyerektorna és fitnesz
Ovisok és kisiskolások számára 
torna Varga Adrienn-nel, az Európa-
bajnok tornász által alapított Sza-
bad Torna SE kereteiben.
Január 20., 27., szerda 16.45–
17.30: Ovis angol
Január 23., szombat 15.00–17.00: 
Népi Díszítômûvész Szakkör. A 
minden korosztály számára nyitott, 
jó hangulatú közösség célja hagyo-
mányos motívumaink megôrzése, 
átadása, különbözô használati tár-
gyak, termékek készítése.
Január 19., 26., kedd 10.00–11.30: 
Varázsmezô. Közös alkotás babá-
nak és mamának.
Január 20., 27., szerda 17.30–
19.00: Jóga Juhász	Gabriella	veze-
tésével. 500 Ft/alkalom.
Január 23., szombat 9–11:
Apa és Én – kézmûves-foglalkozás.

KIÁLLÍTÁS

Január 20., szerda 15.00:
Kedvenc pillanataink. A Márvány 
Fotómûhely tagjainak válogatott 
fotóiból összeállított kiállítás meg-
nyitója. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY
JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI

KÖZÖSSÉGI HÁZ  PROGRAMJAI

MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK

• Január 22., péntek 17 óra – a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból összeállí-
tott „Nézôpontok” címû kiállítás megnyitója a közösségi ház nagytermében. A megje-
lenteket köszönti Takács	Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja Mészáros	Zsuzsa, a 
Munkácsy Emlékház mûvészeti vezetôje. Közremûködik Hajtman	Ildikó	(ének). 17.30 óra 
– „Magyar csipkék” címmel a Csipkeverô klub munkáiból összeállított tárlat megnyitója 
a közösségi ház elôterében. Megnyitja dr.	Pap	 István, a Megyei Mûvelôdési Központ 
nyugalmazott igazgatója. Közremûködik Tóth	Géza	Gergô	(vers).

 A kiállítások megtekinthetôk február 12-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
• Január 23., szombat 10-tôl 12 óráig – Családi játszóház –  az érdeklôdô gyerekek 

és szülôk fémdomborítással díszített könyvjelzôt  és viaszpecséttel ellátott pergamenre 
nyomtatott Himnusz faliképet készíthetnek. A foglalkozást Ujj	Éva	vezeti.

• Január 25., hétfô 14.30 óra – dr.	Farkasné	Csató	Katalin, az Andrássy Gyula Gimnázium 
tanára tart vetítéssel egybekötött elôadást „Kölcsey Ferenc munkássága és a Himnusz 
születése” címmel a nyugdíjasklubban.

INDULÓ TANFOLYAMOK

• Jóga haladó tanfolyam indul február 1-jén 18 órakor. A képzés 24 órás és 12 foglal-
kozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Vezeti: Juhász	Gabriella	
jógaoktató. Részvételi díj 9500 Ft/fô. Jelentkezni január 29-éig lehet a részvételi díj 
befizetésével a közösségi házban.

• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek február 3-án 17 órakor. A képzés 20 órás és 10 
foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 óráig kerül sor. Célja a digitális 
fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi díj 9500 Ft/fô. A tanfolyamot a Már-
vány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni február 2-áig lehet a részvételi díj befizeté-
sével a közösségi házban.

• Intimtorna-tanfolyam indul február 3-án 18 órakor. A képzés 10 órás, a foglalkozások 
szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr.	Vitaszek	Lászlóné	gyógytornász.  
Részvételi díj: 9500 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen lehet, a fent jelzett idôpontban, a 
részvételi díj befizetésével.

TORNÁK 

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 10.30-tól 

11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön 14.30-

tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 

órakor.                                                                                                                                   
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden 17 órakor. A torná-

kat dr.	Vitaszek	Lászlóné	gyógytornász vezeti. 
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti Kvasz	

Edit aerobic-oktató.    
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté	Gergô	taek-

wondo mester. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

„A magyar nyelv olyan, mint 
egy hangszer: aki játszani 
akar rajta, annak minden ál-
dott nap gyakorolnia kell.”

(Lénárd Sándor)

A Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvû Általános Iskola, va-
lamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghív minden ér-
deklôdôt a 2016. január 29-én 
(pénteken) 14.30 órakor kez-
dôdô Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd Versenyre.

Helye: Békés Megyei Könyv-
tár (Békéscsaba, Kiss Ernô 
utca 3.)

Mindenkit szeretettel várunk 
szakköreinkbe:

• AGYAGOZÓ SZAKKÖR gyermekeknek, akiket érdekel 
a szobrászkodás, korongozás, pecsételôk készítése, 
edények készítése felrakásos technikával, díszítése föld-
festékkel. Az elkészített, kiégetett munkákat a készítôje 
hazaviheti.

 Helyszín: Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.)
 Idôpont: keddenként 16.30–18.00

Szakköri tagdíj: 2500 Ft/hó
 Bôvebb felvilágosítás: Selmeci	Ágnes	30/383-4743

• GYÖNGYFÛZÔ KÖR gyermekeknek, akik szeretnék 
megismerni a gyöngyök csodálatos világát, elsajátítani 
a gyöngyfûzés minden csínját-bínját. Ékszerek, gyöngy-
állatok, gyöngyszövés, gyöngyhímzés, gyöngyhorgolás. 
Az elkészült munkákat a készítôje hazaviheti.

 Helyszín: Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.)
 Idôpont: hétfônként 16.30–18.00

Szakköri tagdíj: 2500 Ft/hó
 Bôvebb felvilágosítás: Selmeci	Ágnes	30/383-4743

• PÁSZTORFURULYA KÖR felnôtteknek, Pribojszki	Ferenc	
vezetésével. Kiscsoportos oktatás tradicionális módsze-
rekkel (hallás után), hatlukú C-s népi furulyán. Furulyát 
biztosítunk. Elôzetes zenei tudás nem szükséges. 

 Helyszín: Nemzetiségi Klubház
 (Békéscsaba, Békési út 15.)

 Idôpont: keddenként 16.00 órától

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait!

Hajdú Lajos 90 éves

H I R D E S S E N  N Á L U N K !

Csabai Mérleg • behir.hu • 7.Tv
6 6/74 0 - 70 0  •  i n f o @ b m c . m e d i a . h u

Boldog születésnapot, jó 
egészséget és szeretetben, 
boldogságban megélt továb-
bi szép élményeket kívánunk 
Békéscsaba szépkorú polgá-
rainak!

Isten éltesse a most ün-
neplô Hajdú	Lajost!
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A  7 . t V  M Û s O R A
2016. január 15., 
péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szempont
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.35 Kikötô

(vallási mag.)
9.00 Generáció
9.25 Aktuális
9.40 Szarvasi Híradó
10.00 Képújság
17.00 Hírek
17.05 Aktuális
17.30 Kezdôkör 

Jászberény–BRSE 
nôi röplabda NB I. 

19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Ikarusz zuhanása
21.55 Híradó
22.10 Aktuális
22.25 Púder
22.45 Szarvasi Híradó
23.00 Képújság 

2016. január 16., 
szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szempont 
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.35 Generáció 
9.00 Mûvészbejáró
9.30 Aktuális
9.50 Szarvasi Híradó
10.05 Kezdôkör 

Jászberény–BRSE 
nôi röplabda

11.20 Aktuális 
11.35 Púder 
12.00 Híradó
12.20 Aktuális 
12.40 Kikötô

(vallási mag.)
13.10 Spektrum
13.35 A lovak velünk 

maradnak, ugye?
(dok.-film)

14.30 Szempont
14.50 Csabai Forgatag
15.20 Szomory Dezsô 

zenéje (dok.-film)
15.45 Szarvasi Híradó
16.00 Spektrum

16.30 Púder
17.00 Hírek
17.05 Generáció
17.30 Kezdôkör 

BRSE–Miskolc nôi 
röplabda

19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Bûn és büntetlen-

ség (dok.-film)
22.10 Híradó
22.25 Aktuális
22.40 Mûvészbejáró
23.00 Képújság

2016. január 17., 
vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Szempont
7.35 Aktuális
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Spektrum
9.05 Csabai Forgatag
9.30 Púder
9.55 Aktuális
10.10 Mûvészbejáró
10.55 Légy jó gálaest 

(ism.)
12.00 Híradó
12.20 Aktuális
12.40 Teátrum gála 

(ism.)
14.40 Zenérôl, múltról, 

szerelemrôl
(dok.-film)

16.30 Generáció
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör 

Jászberény–BRSE 
nôi röplabda

18.35 Szempont
19.00 Híradó 
19.20 Púder
20.00 Híradó
20.20 Kikötô

(vallási mag.)
21.00 Föld sója

(dok.-film)
21.45 Híradó
22.00 Kikötô

(vallási mag.)
22.25 Spektrum
22.50 Képújság

2016. január 18., hétfô
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Szempont
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kikötô

(vallási mag.)
8.05 Spektrum 
8.30 Generáció
9.00 Mûvészbejáró
9.30 Szarvasi Híradó
9.45 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör 

BCS–Vác kézilabda 
NB I.

18.30 Kikötô 
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör

magazin
21.00 Kezdôkör 

BCS–Vác kézilabda 
NB I.

22.00 Híradó
22.15 Aktuális
22.30 Kezdôkör

magazin 
23.10 Képújság

2016. január 19., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô (vallási 

mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdôkör magazin
8.15 Púder
8.35 Kezdôkör BCS-Vác 

kézilabda NB I.
9.35 Szarvasi Híradó
9.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10  Kezdôkör magazin
17.45 Kezdôkör BCS-

Vác kézilabda NB I.
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Spektrum
21.00 A Nobel-díjas 

hadifogoly (dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Aktuális
22.20 Spektrum
22.45 Képújság

2016. január 20., 
szerda
6.00 Hírek
6.10 Kezdôkör magazin
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.35 Spektrum
8.05 Mûvészbejáró
8.30 Kikötô

(vallási mag.)
9.00 Kezdôkör BCS–Vác 

kézilabda NB I.
10.10 Szarvasi Híradó
10.00 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör BRSE–

Jászberény röplabda 
(Magyar Kupa)

18.25 Aktuális
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Generáció
21.00 Kezdôkör BRSE–

Jászberény röplabda 
(Magyar Kupa)

22.10 Híradó
22.25 Aktuális
22.40 Generáció
23.05 Képújság  

2016. január 21., 
csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô

(vallási mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Generáció
8.10 Púder
8.35 Spektrum
9.10 Kezdôkör BRSE–

Jászberény röplabda 
(Magyar Kupa)

10.20 Szarvasi Híradó
10.40 Képújság 
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötô
18.00 Púder
18.30 Spektrum
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Örmény nyomok 

(dok.-film)
21.35 Híradó

21.55 Aktuális
22.10 Mûvészbejáró
22.40 Képújság

2016. január 22., 
péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô

(vallási mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.05 Spektrum
8.30 Kezdôkör

BRSE–Jászberény 
röplabda (Magyar 
Kupa)

9.40 Szarvasi Híradó
10.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10  Aktuális
17.30 Spektrum

18.00 Kikötô
18.30 Mûvészbejáró
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Kezdôkör

BRSE–Jászberény 
röplabda (Magyar 
Kupa)

22.15 Híradó
22.30 Aktuális
22.50 Púder
23.15 Képújság

2016. január 23., 
szombat
7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szempont
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Mûvészbejáró

9.05 Aktuális
9.40 Kikötô

(vallási mag.)
10.05 Szarvasi Híradó
10.20 Aktuális
10.40 Kezdôkör 

BCS–Vác kézilabda 
NB I.

12.00 Híradó
12.20 Aktuális
12.40 Púder
13.10 Mûvészbejáró
13.35 Aktuális
14.00 Egy élet e tánc 

– Novák Ferenc 
emlékmûsor

16.10 Kikötô
(vallási mag.)

16:35 Csabai Forgatag
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör 

BRSE–Jászberény 
Röplabda (Magyar 
Kupa)

18.25 Spektrum
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 A nyomozó halála 

(dok.-film)
21.55 Híradó
22.10 Aktuális
22.30 Mûvészbejáró
22.55 Képújság

2016. január 24., 
vasárnap
7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kikötô
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Spektrum
9.05 Szempont
9.30 Púder
9.55 Aktuális
10.10 Mûvészbejáró
10.50 Kezdôkör

BRSE–Jászberény 
röplabda (Magyar 
Kupa)

12.00 Híradó
12.20 Aktuális
12.40 Mit akar ez az 

ember? (dok.-film)
16.15 Szempont
16.30 Spektrum
17.00 Hírek

17.10 Ott vagyok ott-
hon, ahol muzsikálok 
(dok.-film)

17.50 Generáció
18.20 Mûvészbejáró
19.00 Híradó 
19.20 Spektrum
20.00 Híradó
20.20 Kikötô
21.00 Az élôk háza 

(dok.-film)
21.30 Híradó
21.50 Spektrum
22.15 Kikötô

(vallási mag.)
22.40 Képújság

2016. január 25., hétfô
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.05 Spektrum 
8.30 Generáció
9.00 Aktuális
9.20 Szempont
9.40 Szarvasi Híradó
9.55 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör 

BCS–Gyôr kézilabda 
NB I.

18.30 Kikötô
(vallási mag.)

19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdôkör maga-

zin
21.00 Kezdôkör 

BCS–Gyôr kézilabda 
NB I.

22.10 Híradó
22.30 Aktuális
22.45 Kezdôkör

magazin
23.15 Szarvasi Híradó
23.30 Képújság

2016. január 26., kedd
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Spektrum
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdôkör magazin
8.15 Generáció

8.40 Kezdôkör 
BCS–Gyôr kézilabda 
NB I.

9.50 Szarvasi Híradó
10.05 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör 

BRSE–Nyíregyháza 
röplabda NB I.

18.20 Kezdôkör
magazin

19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Kezdôkör 

BRSE–Nyíregyháza 
röplabda NB I.

22.15 Híradó
22.30 Aktuális
22.45 Szempont
23.05 Szarvasi Híradó
23.20 Képújság 

2016. január 27., 
szerda
6.00 Hírek
6.05 Aktuális
6.20 Kezdôkör magazin
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szempont
8.10 Kikötô

(vallási mag.)
8.35 Kezdôkör 

BRSE–Nyíregyháza 
röplabda NB I.

9.45 Szarvasi Híradó
10.00 Képúság
17.00 Hírek
17.10 Kikötô

(vallási mag.)
17.40 Szempont
18.00 Kezdôkör

magazin
18.40 Csabai Forgatag
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Spektrum
21.00 Cinema Infermo 

(dok.-film)
21.50 Híradó
22.10 Aktuális
22.25 Spektrum
22.50 Szarvasi Híradó
23.05 Képújság 

2016. január 28., 
csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Kikötô

(vallási mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Spektrum
8.05 Kezdôkör magazin
9.40 Mûvészbejáró
10.05 Szarvasi Híradó
10.20 Képújság 
17.00 Hírek
17.10 Kezdôkör 

BRSE–Nyíregyháza 
röplabda NB I.

18.20 Aktuális
18.35 Csabai Forgatag
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Mûvészbejáró
21.00 Kezdôkör 

BCS–Gyôr kézilabda 
NB I.

22.10 Híradó
22.30 Aktuális
22.45 Mûvészbejáró
23.10 Szarvasi Híradó
23.25 Képújság

2016. január 29., 
péntek
6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Púder
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Mûvészbejáró
8.05 Spektrum
9.40 Szarvasi Híradó
10.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Mûvészbejáró
17.40 Lövét (dok.-film)
18.15 Aktuális
18.30 Spektrum
19.00 Híradó 
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Púder
21.00 Kivonulás a para-

dicsomba (dok.-film)
21.50 Híradó
22.05 Aktuális
22.20 Púder
22.45 Szarvasi Híradó
23.00 Képújság

Meglévô és vállalt gyermekek után is igényelhetô a CSOK

Januártól már az új típusú személyi igazolvány is kérhetô

Az ,,Otthon melege” keretében sokan cseréltek mosógépet

Otthonteremtés
10+10 millió a 3 gyermekeseknek

több okmány ingyenes
Januártól változott az illetéktörvény

Régi helyett korszerûek
Csendes, gyors háztartási gépek

Január elsô munkanapjával megkezdôdtek az új Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igénybevételével 
kapcsolatos ügyintézések. A december 29-én megjelent 
jogszabály értelmében a három gyermeket vállaló csalá-
dok 10 millió forint vissza nem térítendô támogatást, vala-
mint további 10 millió forint hitelt kaphatnak igen kedvez-
ményes, legfeljebb 3 százalékos kamatra. 

Az illetéktörvény módosítása révén az új évtôl több ok-
mány kiállítása ingyenessé vált, ráadásul januártól már az 
új típusú személyazonosító igazolványt kérhetik az állam-
polgárok az okmányirodákban és a kormányablakokban. 

Az ,,Otthon melege” mosógépcsere programra tavaly jú-
lius 1-je óta lehet benyújtani a  pályázatokat. Eddig ösz-
szesen 1,86 milliárd forinttal támogatta az állam az új, 
energiatakarékos mosógépek vásárlását.

A 10+10 millió forintos támo-
gatást azok a házaspárok 
kaphatják meg, akik vállal-
nak három gyermeket, vagy 
már van három gyermekük. 
Vállalt gyermek után azok a 
házaspárok is igényelhetnek 
CSOK-ot, akik közül csak 
ez egyik fél töltötte be a 40. 
életévét. Meglévô gyermekek 
után kért támogatás esetén 
az igénylôre vonatkozóan 
nincs felsô életkorhatár. 

Az új ingatlanok építését 
ösztönzi továbbá az is, hogy 
január elsejétôl öt százalék-
ra csökkent a lakásépítés 
áfája. Ezt a kedvezményt 

visszaigényelhetô formában, 
legfeljebb ötmillió forintig 
biztosítják az érintettek ré-
szére. 

A CSOK nyújtotta lehetô-
ség iránt a bankokban már 
január elsô napjaiban is ér-
deklôdtek. A bankok tájékoz-
tatása szerint a részletkérdé-
sekben még egyeztetések 
folynak, és a pénzintézetek-
nek is szakszerûen fel kell 
készülniük a feladatra, ezért 
várhatóan január végétôl 
igényelhetik majd a három 
gyermeket vállaló családok a 
10+10 millió forintos otthon-
teremtési támogatást. 

Az illetéktörvény módosítása 
révén január elsejétôl az erköl-
csi bizonyítvány kiállítása és 
több esetben a személyazono-
sító okmányok pótlásának eljá-
rása is ingyenes lett. Emellett 
annak az eljárásnak a díja is, 
amely a családi állapot meg-
változása miatti névváltozás 
esetében indul. Ingyenesen ál-
lítják ki a jövôben többek között 
a mozgáskorlátozottak parko-
lási igazolványát, a cégkivona-
tokat és a cégnyilvántartásban 
szereplô elektronikus okirato-
kat is. Ahogy Gajda	Róbert	kor-
mánymegbízott hangsúlyozta, 
a bürokráciacsökkentésben és 
az állami rezsicsökkentésben 
olyan lépéseket tettek, amelyek 
az állampolgárok mindennap-
jait is könnyítik.

– Húsz eljárásnak az ille-
téke szûnt meg, ezek közül a 

legfontosabbak a személyi 
igazolvány, valamint a lak-
címkártya kiállításának az 
ingyenessé tétele, és az elsô 
jogosítvány is térítésmentes. 
A diákigazolvány kiállítása 
szintén ingyenessé válik, il-
letve, ha valaki a felsôoktatási 
tanulmányait el szeretné kez-
deni, az ezzel kapcsolatos 
ügyintézés is ingyenes lesz 
– mondta Gajda Róbert.

Januártól ráadásul már az 
új típusú személyi igazolványt 
is kérhetik az állampolgárok 
az okmányirodákban és a kor-
mányablakokban, amelyeket 
nyolc nap alatt készítenek el. 
Ez az okmány a TAJ-számot, il-
letve az adóazonosító számot 
is tartalmazza, tehát lényegé-
ben két további kártyát válta-
nak ki ezzel.

Kovács Dávid

Jól jártak azok, akik most 
cserélték a háztartási gépe-
iket, hiszen náluk az önerô 
finanszírozása lényegesen 
kevesebb lehetett. Az „Ott-
hon melege” mosógépcsere 
program révén támogatásban 
részesültek több mint kéthar-
mada, mintegy 35 ezer pályá-
zó megvette az új mosógépét 
és sokan már használják is. A 
régi elöregedett gépek helyett 
energiahatékony, csendes, 
gyors és korszerû mosógépek 
szolgálják a családok kényel-
mét a mindennapok során.
Szilágyi	László	és felesége 

is úgy döntött, hogy élnek 
az ,,Otthon melege” prog-
ram adta lehetôséggel, és a 
kormányablakon keresztül 
benyújtották a pályázatot a 

megadott idôre. Hosszas 
töprengés után egy Samsung 
márkájú gépet vettek, és kü-
lön örömöt jelentett számuk-
ra, hogy tíz esztendô garan-
ciát kaptak a háztartási gép 
motorjára. Az elôzô gépük 
egy felültöltôs mosógép volt, 
ami elöregedett, nyolc évig 
használatban volt, de az új 
csendes, korszerû, energia-
takarékos. A ,,direct driver” 
típusú mosógépek kevesebb 
meghibásodásra adnak al-
kalmat, ezért ilyen típusút 
választottak. Már most úgy 
látják, hogy megkönnyítette 
az életüket az új gép, hiszen 
a régi mosógép felügyeletet 
igényelt a meghibásodások 
miatt.

Kora Éva Robertina



Kereskedô, mûszaki eladó• 
Autószerelô• 
Cukrász• 
Épületbádogos (hiányszakma)• 
Karosszérialakatos• 
Hegesztô• 
Autóklíma-szerelô• 
Jármûfényezô• 
Asztalos• 
Kozmetikus• 
Esztergályos• 
Marós• 
Géplakatos• 
Szerszámkészítô• 
Szerszámgép-tervezô • 

A nappali tagozatos képzésben a tanulók tanulmá-
nyi ösztöndíjban részesülnek, mely hiányszakmák 
esetén akár havi 30 000 Ft juttatást is jelenthet.

A jelentkezéseket az alábbi
elérhetôségeken várjuk:

Békéscsabai Ipartestület
5600 Békéscsaba, Kossuth tér 8.
Tel.: 06-66/441-005
Lukoviczky	György	elnök (+36-30/195-3488)
Szabó	Erzsébet	ügyvezetô
(+36-30/195-3489)
bcsabaiipar@gmail.com
www.csabaiiparosok.hu

A pályázattal kapcsolatos in-
formációk, valamint pályáza-
ti nyomtatvány igénylésének 
és leadásának helye: Polgár-
mesteri Hivatal, Szociálpo-
litikai Osztály, Békéscsaba, 

Szabadság tér 11–17. II. em. 
23-as iroda. Telefonszám: 
452-252/4212-es mellék

A pályázat részletes fel-
tételeinek megtekintése és a 
formanyomtatványok letölté-

se a www.bekescsaba.hu in-
ternetes oldalon lehetséges.
A pályázat benyújtásának 
idôtartama: 2016. január 
14. napjától 2016. január 20. 
napján 12.00 óráig
A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: a lakás-
ügyi bizottság január hónap-
jában tartandó soros ülése

A város gyûjtôutcáinak hó- és 
síkosságmenetesítése, ösz-
szesen 615 ezer négyzetmé-
ternyi területen, a Tappe Kft. 
feladata. Makszin	András, a 
hivatal csoportvezetôje el-
mondta, ha a hômérséklet 
öt fok alá csökken, akkor a 
vállalkozónak folyamatosan 
ügyeletet kell ellátnia. A kije-
lölt útfelületeket ellenôrzi és 

lefagyás, jegesedés, dere-
sedés vagy havazás esetén 
értesíti a mûszaki ellenôrt, il-
letve elrendelik a hó- és síkos-
ságmentesítést.

Tavaly november 2-a óta 
dolgoznak téli üzemmódban 
a Magyar Közút szakemberei. 
Békés megyében fô felada-
tuk a síkosságmentesítés, a 
hóeltakarítás, valamint a téli 

kátyúzás a 44-es, a 46-os és 
47-es fôutakon. 

– Békés megyében 25 szó-
róeszközünk van, ezenkívül 
rendkívüli idôjárás esetén 
egy idôben 44 hóeke dolgoz-
hat – mondta Virág	Mihály, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Békés Megyei Igazgatóságá-
nak igazgatója. Hozzátette: 
több mint 4700 tonna só ta-
lálható raktáraikban, ami az 
eddigi esztendôk adataiból 
kiindulva elegendô lesz, de 
szükség esetén további kész-
letek beszerzésérôl is gon-
doskodnak.

Balázs Anett

Békéscsabán a bádogos-
tól kezdve a lovászon át a 
gépi forgácsolóig keresik 
a mesterembereket. Éppen 
ezért a Békéscsabai Ipar-
testület tagjai hosszú évek 
óta azon fáradoznak, hogy 
kitanítsák, gyakorlati tudás-
sal lássák el a fi atalokat.

Az utóbbi évtizedekben ,,dip-
lomalázban” égnek a fiata-
lok. Gyôri	 Árpád	 ipartestületi 
alelnök megjegyezte: nem 
minden fiatalnak van meg a 
képessége, hogy magasabb 
iskolát végezzen el, mint amit 
a szülôk szeretnének. Ellen-
ben kiváló szakmunkás lehet-
ne belôle és sikereket érhetne 
el a tanult szakmájában, ami-
ben az örömét is lelheti. Azok 
közül, akik szakmát tanultak, 
a legtöbben mégsem helyez-
kednek el. Így egyre nagyobb 
a hiány a szakemberekbôl. A 
mesterek azonban nem ülnek 
tétlenül: a képzésre helyezik a 
hangsúlyt, hogy legyen után-
pótlás. Lukoviczki	 György, a 
Békéscsabai Ipartestület el-
nöke elmondta, a testület ab-
ban tud segíteni, hogy a még 
aktív tagjai átadják a tudásu-
kat a fiataloknak, mert égetô 
szükség van a bevonásukra 
a munkába. Egyre kevesebb 
a jó mesterember, és ezek a 
hivatások csak a gyakorlat-
ban sajátíthatók el, mert egy 
szakmát nem lehet megta-
nulni rövid képzés alatt, évek 
kellenek hozzá, hogy teljes 
körû ismerete legyen az em-

bernek. A 130 éve mûködô 
testület napjainkban közös-
ségi oldalakon, fórumokon 
keresztül igyekszik megszó-
lítani a 13-14 éves tanulókat, 
mert tisztában kell lenniük 
azzal, hogy a kétkezi munká-
val is lehet éppúgy, ha nem 
nagyobb sikereket elérni. Ezt 
bizonyítja az is, hogy számos 
békéscsabai iparos kap évrôl 
évre országos és nemzetkö-
zi elismerést. Ezek a komoly 
háttértudással bíró iparosok 
a Békéscsabai Ipartestület 
tagjaként idén is várják jól fel-
szerelt, akkreditált képzôhe-
lyeiken a leendô mestereket, 
hogy a fiataloknak azzal se 
legyen gondjuk, hogy nem 
tudnak hol gyakorlatot sze-
rezni. A diákok azonban nem-
csak gyakorlatokat, hanem 
kapcsolati tôkét is tudnak ko-

vácsolni, aminek segítségé-
vel könnyebben kezdik el az 
önálló munkát. A gyakorlati 
képzést komolyan veszik, ezt 
mutatja, hogy Gécs	 Norbert	
és Gyôri Árpád, a Békéscsa-
bai Ipartestület alelnökei is 
foglalkoznak, illetve foglalkoz-
tak tanulóképzéssel.

A lányok zöme most is 
fodrásznak, kozmetikusnak 
vagy körmösnek szeretne ta-
nulni, de ezek a pályák lassan 
telítôdnek. Ellenben eladóból 
és nôi szabóból vagy ápoló-
ból hiány van. A fiúknak pél-
dául az épületbádogos-, az 
autószerelô- vagy a hegesztô- 
szakma közül lenne érdemes 
választani. Ezeken a területe-
ken ugyanis biztosan el tud-
nak helyezkedni a végzettek.

Fekete Kata,
Vágvölgyi Nóra

Roma származású szociális 
szakemberek foglalkoztatá-
sára nyert pályázati támoga-
tást a Békéscsabai Kistérségi 
Egyesített Szociális Központ. 
A Sarkantyú Utcai Idôsek 
Klubja látogatói jól ismerik a 
roma származású Domokos	
Jánosnét, aki néhány hónap-
ja érkezett közéjük. Harminc 
évig bolti eladóként dolgozott, 
azután szociális gondozó és 
ápoló végzettséget szerzett. 
Az állást a Békéscsabai Kis-
térségi Egyesített Szociális 
Központ hirdette meg egy 
TÁMOP-támogatásnak kö-
szönhetôen. 

– A cél az volt, hogy olyan 
szociális szakembereket talál-
junk, akik vállalják roma önazo-

nosságukat, és nehézségekkel 
küzdenek a munkaerôpiacon 
– tudtuk meg Bátori	Zsuzsanna	
intézményvezetôtôl.

A felvett öt munkavállaló-
ból a program lejárta után 

három fôt tudnak majd to-
vább foglalkoztatni, a foly-
tatás a házi segítségnyújtás 
rendszerének átalakításától 
függ.

Zsíros András

Hangos ugatás fogadja a 
békéscsabai kutyamenhely-
re látogatókat. Az ebek nagy 
része abban reménykedik, 
hogy a régi vagy az új gaz-
dájuk hazaviszi ôket. Sok-
szor azonban a legrosszabb 
forgatókönyv valósul meg, 
hogy a kennelben maradnak. 
A 260 eb közül ugyanis csak 
egy-egy talál új otthonra.

Nem telik el úgy nap, hogy ne 
érkezne új állat a menhelyre. 
Néhány otthonról elcsavar-
gott, de többet kiraktak. 

– Akinek elveszett a kutyá-
ja, kérjük, nézze meg a Csabai 
Állatvédôk facebook oldalát. 
Ha ott sem látja a kedvencét, 
jelezze nekünk telefonon. Pil-
lanatnyilag 260 kutya vár gaz-
dára. A bekerülô kutyák húsz-
huszonöt százalékának van 
csak chipje. Azonban sokszor 
az egyedi azonosítójel leolva-
sása sem egyszerû megoldás, 
mivel a gazdi sokszor nem re-
gisztráltatja a telefonszámát. 
Az is gyakori, hogy a kutyát 
nem íratja át az új gazdája a ne-
vére, a réginek pedig fogalma 
sincs, kinek ajándékozta oda 
vagy adta el egykori házôrzô-
jét. A békéscsabai menhelyen 
így állandóan nô a zsúfoltság 
– mondta Gubis	Katalin, az ál-
latvédô egyesület titkára. 

A telepet részben a békés-
csabai önkormányzat által 

adott havi díjból tartják fenn, 
ezért az állatvédôk kötelezô 
gyepmesteri teendôket látnak 
el, azaz a megyeszékhelyen 
kötelezô befogniuk a kóbor 
ebeket, illetve kezelni a ve-
szélyes állati eredetû hulla-
dékot. Sokat segít az adó egy 
százalékból történô felaján-
lás, illetve német partnerek 
is támogatják ôket. Egyrészt 
ellátmányt hoznak, másrészt 
Németországban keresnek 
gazdát olyan kutyáknak, aki-
ket itt nem választott senki. 
Most is hét eb utazik majd 
velük.

– Az ebeknek, fôleg a téli 
hidegben fontos, hogy sétál-
hassanak. Mindig jól jön a táp, 
a ház, a takaró, a kiselejtezett 
szônyeg. Utóbbiakat télen 
nem az állatok alá tesszük, 
hiszen könnyen vizessé vál-
nak és nehezen száradnak, 
hanem szigetelésre. A házba 
ebben az idôben szalmát ér-

demesebb tenni – tudtuk meg 
Gubis Katalintól, aki elmond-
ta azt is, hogy minden örök-
be fogadni szándékozónak 
örülnek, viszont a legtöbben 
az aranyos, kicsi, színes álla-
tokat keresik. A nagy testûek 
gyakran „bent ragadnak”, 
holott alkalmasak lennének 
telepôrzésre is. Idôsek mel-
lé általában nem ajánlanak 
mozgékony kölyökkutyákat, 
akik még rágnak, kaparnak, 
nevelésre szorulnak.

Gubis Katalin hisz abban, 
hogy kellô körültekintés-
sel mindenki megtalálhatja 
a hozzá való kedvencet. Ô 
maga egy öt éve a menhe-
lyen élô kutyát vitt haza, ame-
lyik eleinte kergette ugyan a 
macskákat, de pár nap után 
beilleszkedett a családba. A 
titkár szerint minden kutya 
nevelhetô, alakítható, csak tü-
relem kell hozzájuk.

Fekete Kata

6 Csabai Mérleg

Roma szociális szakember a Sarkantyú utcai klubban

A komoly háttértudással bíró iparosok a Békéscsabai 
Ipartestület tagjaként idén is várják a fi atalokat

Gazdára váró kutyák a Kétegyházi úti menhelyen

síkosságmentesítés az utakon
A TAPPE és a Magyar Közút is dolgozik

Roma szakemberek segítenek

A legtöbb kutyában nincs chip
Pillanatnyilag 260 eb vár új gazdára

A téli idôjárás nehézségeket okozhat a közlekedésben. 
Békéscsabán az utak hó- és síkosságmentesítésével a 
Tappe Kft.-t bízta meg az önkormányzat, így a cég feladata 
a városban közel 200 utca tisztán tartása. A megyeszék-
helyen áthaladó fôútvonalak járhatóságáról pedig tovább-
ra is a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. gondoskodik.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 
álló Lepény Pál u. 3. I. 6. (kétszobás, összkomfortos, 48 m2 
alapterületû) szolgálati bérlakásban történô elhelyezésre:

A Békéscsabai Ipartestület magasan képzett iparos mesterei az alábbi szakmák-
ban gyakorlati képzôhelyeket biztosítanak leendô szakmunkástanulóknak:

PálYázAtI FelHÍVás

kedves általános Iskolák Végzôs diákjai
és tisztelt szülôk!

A kétkezi munka is sokat ér
Szükség van a fi atal szakemberek képzésére
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 A P R Ó H I R D E T É S

Az újév nem csupán naptári 
adat, mindannyiunknak új ter-
vek, elhatározások, új célok 
kitûzésének ideje, melyeket 
az elkövetkezô esztendô fo-
lyamán magánéletünkben és 
munkánkban teljesíteni sze-
retnénk. Az újév azonban a 
visszatekintés és az értékelés 
ideje is, annak, mit éltünk át, 
mit teljesítettünk, mi maradt 
teljesítetlenül. Az élet önma-
gában változatos, ezért az új 
évben optimizmussal csak az 
elkövetkezô jó napokra kell 
építeni és közösen sikeres új 
évet kívánni, hogy mindenki-
nek megvalósuljanak kíván-
ságai és tervei.

1993 óta január elsô napja 
a Szlovák Köztársaság éle-
tében különös értékkel bír, 
ugyanis ettôl az idôponttól 
Szlovákia saját történelmét 
kezdte írni, mint a demokrá-
cia, humanizmus, kölcsönös 
tolerancia és tisztelet alapel-
veire épülô szuverén állam.

Kedves csabai polgárok és 
Békéscsaba városában élô 
szlovák honfitársaim! Enged-
jék meg nekem, hogy a 2016-
os év küszöbén egészséget, 
családi boldogságot, munká-
jukban sikereket kívánjak, ter-
veik megvalósításához pedig 
sok energiát és erôt.

Štefan Daňo fôkonzul

Nový rok nie je len údaj v 
kalendári, ale pre každého 
z nás znamená aj začiatok 
nových plánov, predsavzatí 
a určenie si nových cieľov, 
ktoré by sme počas nastáva-
júceho roka chceli uskutočniť 
v súkromnom i pracovnom 
živote. Je to však aj čas ob-
zretia sa späť a zhodnotenia 
toho čo sme uplynulý rok za-
žili, vykonali či nestihli urobiť. 
Život je sám o sebe pestrý, a 
preto v novom roku je potreb-
né s optimizmom stavať len 
na nadchádzajúce dobré dni, 
a si spoločne  zaželať úspeš-
ný rok, aby sa každému  plni-
li želania a plány.

Od roku 1993, má prvý ja-
nuárový deň pre Slovenskú 
republiky, osobitnú hodnotu, 
pretože od tohto obdobia si 
Slovensko začalo písať vlast-
nú históriu ako zvrchovaný 
štát založený na princípoch 
demokracie, humanizmu, vzá-
jomnej tolerancie a úcty.

Milí občania Békéšskej 
Čaby, a moji v meste žijúci slo-
venskí krajania! Dovoľte mi na 
prahu nového roka 2016, zaže-
lať vám pevné zdravia, rodinnej 
pohody, pracovných úspechov, 
energie a síl pri uskutočnení 
vašich predsavzatí.

Štefan  Daňo
generálny konzul 

újévi köszöntô Št’astný nový Rok!

INGATLAN

Békéscsaba belvárosában, a 
Korzó térnél 2 és fél szobás, tégla-
blokkos, második emeleti, egyedi 
fûtéses, erkélyes lakás eladó. Irány-
ár: 11,9 M Ft. Tel.: 20/967-8492.

Békéscsabán, a Felsô-Körös so-
ron lakás dupla garázzsal eladó. 
Tel.: 30/451-6748.

Békéscsaba belvárosában, a 
Wlassics sétányon 4. emeleti, 1,5 
szobás, 40 m2-es, egyedi fûtéses 
üres panellakás eladó. Irányár: 
7,95 M Ft. Tel.: 30/574-0913, délutá-
ni hívással.

SZOLGÁLTATÁS

Hûtôk, fagyasztók javítása. Bé-
késcsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia 
Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986. 

Iroda, lépcsôház takarítását vál-
lalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetéssel 
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Zár, redôny, reluxa, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, napellenzô 
szerelése, javítása, kulcsmásolás. 
Utánfutó-kölcsönzés, 6 m hosszig 
nyújtható, billentô önürítôs platóval 
is! Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

MEDOSOFT könyvelôiroda a bel-
városban, a nagypostától 50 méter-
re, az Európa ház aljában. Telefon: 
30/915-9075, www.medosoft.hu

OKTATÁS

Játékos atlétikai edzések 6–12 
éves gyerekeknek az atlétikai klub-
nál. Tel.: 20/238-1620.

Angoltanítást vállalok.
Tel.: 20/238-1620.

Matematika középiskolásoknak, 
fôiskolásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatást, nyelvvizsgá-
ra felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

Matematika általános és középis-
kolásoknak. Tel.: 20/238-1620.

Matematika közép- és emelt szintû 
érettségire felkészítést vállalok.
Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 
Daewoo és Graetz színes tévé, 
UNION lábbal hajtós, szekrényes 
varrógép, fehér sarokpolc, két pár 
síléc, egy pár hálószobai fali lám-
pa, függesztékek búrával eladók 
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913, délutáni hívás-
sal.

www.csabacenter.hu

     2015. január 14–20.
Star Wars: Az ébredô Erô (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!• 
Star Wars: Az ébredô Erô (feliratos amerikai sci-fi) 2D!• 
Az 5. hullám (szinkr. amerikai fantasztikus thriller) • 
VILÁGPREMIER!
A visszatérô (amerikai kaland) PREMIER!• 
Steve Jobs (szinkr. amerikai életrajzi) PREMIER!• 
Az Aljas nyolcas (szinkr. amerikai western) • 
Megjött Apuci (szinkr. amerikai vígjáték) • 

     2015. január 21–27.
Star Wars: Az ébredô Erô (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!• 
Alvin és a mókusok – A mókás menet (szinkr. am. vígj.) PREMIER!• 
Pofázunk és végünk Miamiban (szinkr. amerikai vígjáték) • 
PREMIER!
Az 5. hullám (szinkr. amerikai fantasztikus thriller)• 
A visszatérô (amerikai kaland)• 
Steve Jobs (szinkr. amerikai életrajzi)• 
Az Aljas nyolcas (szinkr. amerikai western) • 
Gondolj rám (magyar film) PREMIER! ART!• 
Mustang (francia–német–török dráma) PREMIER! ART!• 

Hirdessen nálunk! 
Apróhirdetéseit  a 7.Tv 

képújságában is
közzétesszük!



Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés 
a) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § 
(2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában, 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 
§-ában biztosított feladatkörében eljárva, a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ti-
szántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelôség 
véleményének kikérésével a következôket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város köz-

igazgatási területére terjed ki.
(2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továb-

biakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak sze-
rint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez
a) a települési hulladék rendszeres gyûjtésére és szállítá-

sára,
b) a szelektív gyûjtôszigetek üzemeltetésére,
c) a szelektíven gyûjtött zöldhulladék szállítására,
d) a lomtalanításra
e) a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtésre.1

2. Értelmezô rendelkezések

2. §2

E rendelet alkalmazásában
1. elkülönítetten gyûjtött hulladék: a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 
6. pontjában meghatározott hulladék,

2. háztartási hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 21. pontjában 
meghatározott hulladék,

3. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Ht. 2. § (1) be-
kezdés 22. pontjában meghatározott hulladék,

4. ingatlanhasználó: a Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontjában 
meghatározott természetes személy, jogi személy, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezô szervezet,

5. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyil-
vántartott területek; a beépítésre nem szánt állami vagy 
önkormányzati tulajdonú területek, amelyek közhasználat-
ban állnak; a földrészletek és építmények közhasználatra 
átadott része (beleértve az árkád alatti járdát, valamint az 
alul- és felüljárót), annak tulajdonosától függetlenül,

6. lomhulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 39. pontjában megha-
tározott hulladék,

7. települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontjában 
meghatározott hulladék,

8. tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítá-
sa, hó- és síkosságmentesítése, valamint pormentesítése,

9. vegyes hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 47. pontjában meg-
határozott hulladék,

10. zöldhulladék: a lágyszárú növények, fásszárú növények és 
növényrészeik.”

II. Fejezet

A települési hulladék gyûjtésével, elszállításával 
és kezelésre történô átadásával kapcsolatos 

közszolgáltatás

3. A települési hulladék gyûjtésével és elszállításával 
kapcsolatos általános szabályok

3. §
(1)3  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2015. január 1. 

napjától a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi utca 4–6.) a TAPPE Hulladék-
gazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelôs- 
ségû Társaság (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.) 
mint alvállalkozó közremûködésével látja el.

(2) A közszolgáltató a folyamatos munkavégzését 6 hónapos 
határidôvel mondhatja fel.

4. §
(1) A települési hulladék elszállításával kapcsolatos közszol-

gáltatás – a (2) bekezdésében foglaltak kivételével – csak a 
belterületi ingatlanokra terjed ki. 

(2)  Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság 
kérésére, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének a városfejlesztésért felelôs bizottsága jóvá-
hagyó döntése alapján a közszolgáltató köteles a települé-
sihulladék-szállítás közszolgáltatását ellátni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kiterjesztés esetén a közszolgáltatás 
igénybevétele minden érintett számára kötelezô, függetle-
nül attól, hogy a szolgáltatást kérte-e vagy nem.

5. §
(1) A közszolgáltatást pormentesen, szabványos hulladékgyûj- 

tô edényben (a továbbiakban: hulladékgyûjtô edény) és az 
ehhez tartozó célgép igénybevételével szabad végezni.

(2)4  A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérôl és 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltéte-
leirôl szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekez-
désében foglalt feltételeknek megfelelôen a közszolgáltató 
a következô ûrmértékû hulladékgyûjtô edények választásá-
nak lehetôségét biztosítja: 60 liter, 80 liter, 120 liter, 240 liter 
vagy 1100 liter (BOBR konténer). Amíg a szolgáltató az in-
gatlanhasználó részére a minôsítésének megfelelôen nem 
tud gyûjtôedényt biztosítani, úgy arról az ingatlanhasználó 
gondoskodhat, szabványos, megfelelô minôségû és szük-
séges ûrmértékû edény beszerzésével, melynek azonosítá-
sát a szolgáltató számára köteles lehetôvé tenni.

(3) Az ürítési gyakoriságnak és a szokásosan keletkezô hul-
ladékmennyiségnek megfelelôen kell a közszolgáltatónak 
a szükséges számú hulladékgyûjtô edényt biztosítania. 
Az ingatlanhasználó választása szerint a hulladékgyûjtô 
edényt saját maga is biztosíthatja.

(4) Tömblakásos területeken a hulladékgyûjtô edény ûrmérté- 
két a családi házas területen alkalmazott ûrmértékhez kell 
viszonyítani.

(5)5  A közszolgáltató az általa nyilvántartott hulladékgyûjtô 
edény ûrmértékét meghaladó többlethulladékot értesítés 
hátrahagyása mellett nem köteles elszállítani. Amennyiben 
a hulladékgyûjtô edények száma a szokásosan keletkezô 
hulladékmennyiség befogadására nem elegendô, és a 
közszolgáltató értesítése ellenére az ingatlanhasználó azt 
nem pótolja, akkor a közszolgáltató köteles azt pótolni és a 
szolgáltatási rendszerbe állítani.

(6) Az adott területen használt hulladékgyûjtô edény 
ûrmértékét a közszolgáltató határozza meg, lehetôséget 
adva az ingatlanhasználó ugyanolyan ûrmértékû saját 
hulladékgyûjtô edényének alkalmazására.

6. §
A települési hulladék szállítását végzô közszolgáltató a 
szállítás folyamatosságának biztosításáról, az esetlegesen 
elmaradt gyûjtés 24 órán belül történô pótlásáról köteles 
gondoskodni abban az esetben, ha a szállítás elmaradása a 
közszolgáltatónak felróható ok miatt következik be. Ameny-
nyiben a kiváltó ok a közszolgáltatónak fel nem róható, úgy 
az ok megszûnésétôl számított 24 órán belül köteles az el-
maradt szállítást pótolni.

7. §
A hulladékgyûjtô edények tisztán tartását, fertôtlenítését szük-
ség szerinti gyakorisággal annak tulajdonosa, megrendelésre 
díjazás ellenében a közszolgáltató köteles elvégezni.

8. §
(1) Az Önkormányzat által a szelektív hulladékgyûjtésre biz-

tosított konténerek szükség szerinti, de legalább heti egy 
alkalommal történô ürítését a közszolgáltatónak kell bizto-
sítania külön díjazás nélkül.

(2) A hulladékgyûjtô edények ürítését a közszolgáltató 22 óra 
és 06 óra között nem végezheti.

9. §
(1)6  A települési hulladék gyûjtésére szolgáló hulladékgyûjtô 

edényeket közterületre csak a tulajdonosra utaló jelzéssel 
– a közszolgáltató által biztosított matricával – lehet kihe-
lyezni és tárolni a közterület-használat rendjérôl szóló ön-
kormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) Tilos közterületen rongálódott, hibás, nem szabványos, 
fedél nélküli, piszkos, bûzös hulladékgyûjtô edényt kihe-
lyezni és tárolni.

(3) Tilos állati hullát, valamint trágyát hulladékgyûjtô edénybe 
helyezni.

(4) Az ürítés alkalmával beszennyezôdött közterületet a köz-
szolgáltató köteles megtisztítani.

10. §
(1) A közterületen tárolt hulladékgyûjtô edény mellett telepü-

lési hulladékot kizárólag az erre a célra rendelkezésre álló 
hulladékgyûjtô zsákban lehet kihelyezni, amelyet térítés 
ellenében a közszolgáltató biztosít. Egyéb esetben az el-
szállításról a hulladék kihelyezôjének, valamint az adott 
hulladékgyûjtô edény használójának kell gondoskodnia. 

(2) A hulladékgyûjtô edényeket az ún. kézi hulladékgyûjtôk kivé-
telével ürítés elôtt vagy után is fedett állapotban kell tartani.

(3) Amennyiben a hulladékgyûjtô edény mellett a szállítás elôírt 
határidejének elmulasztása miatt hulladék keletkezik, azt a 
közszolgáltató köteles összegyûjteni és elszállítani.

11. §
A közszolgáltatónak a szállítás ütemezésére menettervet kell 
készítenie, amely az útvonal megjelölésével és az utcákon való 
közlekedés tervezett idôpontjának rögzítésével tartalmazza a 
közszolgáltató szállítási kötelezettségét. A menettervben törté-
nô változásról a közszolgáltató az Önkormányzatot és a szol-
gáltatást igénybe vevôket tájékoztatni köteles.

12. §
Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás vagy 
új lakóház használatba vétele esetén az új ingatlanhasználó köte-
les a változást a közszolgáltatónak 30 napon belül bejelenteni.

13. §
(1) A közszolgáltatást igénybe vevô köteles a hulladékgyûjtô 

edényt a települési hulladék elszállítása céljából a közszol-
gáltató által megjelölt idôben a gyûjtôjármûvel megközelít-
hetô és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(2) A települési hulladék elszállítása céljára kihelyezett hulla- 
dékgyûjtô edény nem akadályozhatja a jármû- és a gya-
logosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat bal-
eset- vagy károkozás veszélyének elôidézésével.

(3) A hulladékgyûjtô edényeket a megjelölt szállítási idôpont 
elôtt legfeljebb 12 órával lehet a szállításra elôkészíteni, 
és legkésôbb 12 órával az ürítés után a közterületrôl azo-
kat el kell távolítani, kivéve, ha a hulladékgyûjtô edénynek 
erre a célra jóváhagyott, közterület-használati engedéllyel 
rendelkezô állandó hely van kialakítva. Amennyiben az 
ürítést megelôzôen vagy az ürítést követôen a közterület 
elszennyezôdik, a hulladékot az ingatlanhasználó köteles 
összegyûjteni.

(4) Amennyiben a közszolgáltatást több ingatlanhasználó 
közösen használt gyûjtôedénnyel veszi igénybe, akkor a 
szükséges hulladékgyûjtô edények ûrmértékét az edé-
nyeket használó háztartások jogosultságára tekintettel kell 
meghatározni oly módon, hogy figyelembe kell venni a köz-
szolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók 
számát, valamint az esetleges kedvezményeket.

14. §
(1) Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet 

ne szennyezôdjék. Konténeres hulladékszállítás esetében 
a konténerek kizárólag fedett állapotban szállíthatók. 

(2) Nem megfelelô szállításból eredô szennyezôdés esetén a 
szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezôdés-
mentesítésérôl, valamint az eredeti környezeti állapot hely-
reállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni.

4. A közszolgáltatási díj alapja és fizetési rendje

15. §
(1)  A kötelezô közszolgáltatás díját a hulladékgyûjtô edény 

ûrmérete szerinti egyszeri ürítési díjának, valamint az 
ürítési gyakoriság szorzatának alapulvételével kell meg-
állapítani. A hulladékgyûjtô edény ûrméretét és az ürítés 
gyakoriságát 120 liter/lakás/hét figyelembevételével kell 
meghatározni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az e 
rendeletben meghatározott kedvezményekre nem szerez 
jogosultságot, vagy a közszolgáltatás szüneteltetésére 
vagy nagyobb hulladékgyûjtô edény igénylésére nem ke-
rül sor. 

(2)7  A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a teljesítést követô-
en 8 hetente történô számlázással kérheti. A közszolgálta-
tási díj nem tartalmazza a bérelt gyûjtôedények után fize-
tendô bérleti díjat.

(3) Tulajdonosi közösségeknél a közszolgáltatás díjának be-
szedését az üzemeltetéssel megbízott személy vagy szerv 
biztosítja vagy biztosíthatja.

8 Csabai Mérleg

R e n d e l e t e k
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati 
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról 

(Egységes szerkezetben a 37/2014.(XII. 22.), a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelettel)
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R e n d e l e t e k
5. Kedvezményes közszolgáltatási díj megállapítása 

60 literes hulladékgyûjtô edény heti egyszeri 
ürítése alapulvételével8

16. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének fel-

tételeirôl szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § 
(1b) bekezdésében meghatározott, a 60 liter ûrmértékû 
hulladékgyûjtô edény választási lehetôségét megalapozó, 
a lakóingatlan egyedüli és életvitelszerû használatát alátá-
masztó igazolás kiadására a jegyzô jogosult.

(2) Az igazolás kiadásának feltétele, hogy az igénylô írásban 
(az erre szolgáló formanyomtatványon) nyilatkozzon arról, 
hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használja, 
valamint annak alátámasztásául
a) a kérelme mellé csatoljon vízszolgáltató által kiállított 

számlákat (elszámoló számlákkal együtt), vagy igazo-
lást arról, hogy a kérelmezett ingatlan tekintetében a fel-
használt víz mennyisége az igénylést megelôzô egy év 
vonatkozásában nem haladja meg egy hónapra vetítve 
a 4 m3-t és

b) a hatóság elôtt az általa elôállított két tanúval igazolja 
azt.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a körülményeiben be-
következett változás miatt a továbbiakban a 60 literes 
gyûjtôedény választására már nem jogosult, azt köteles 15 
napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.

(4) A 60 literes gyûjtôedény használatára jogosult ingatlan-
használó a kérelmének a közszolgáltatóhoz történô benyúj-
tását követô 8 hetes számlázási idôszaktól 12 naptári hó-
nap idôtartamig jogosult a kedvezményes közszolgáltatási 
díj igénybevételére.

6. A közszolgáltatás szüneteltetése

17. §
(1) Szüneteltethetô a közszolgáltatás kötelezô igénybevétele, 

ha a nem lakott lakásban, ingatlanon hulladék nem keletke-
zik. Nem lakottnak minôsül az a lakás, ingatlan, amelyben 
az elektromos áram fogyasztása havi 2 kW/óra alatti.

(2) A szüneteltetés negyedéves vagy annál rövidebb idôtar-
tamra vehetô igénybe, amelyet az igénybe vevô elôzetesen 
köteles jelezni a közszolgáltató felé. A mentesség idôtar-
tama az ingatlanhasználó közszolgáltató felé tett írásbeli 
bejelentésének kézhezvételétôl kezdôdik. 

(3) Az igénybe vevô a mentesség idôtartamának lejártakor a 
mentesség jogalapjának igazolása érdekében köteles be-
nyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi számlát.

(4) Nem megfelelôen benyújtott igénylés, továbbá nem vagy 
nem megfelelôen benyújtott igazolás esetén a közszolgál-
tató jogosult a közszolgáltatási díj kiszámlázására.

(5) A közszolgáltatás kötelezô igénybevétele alóli mentesség 
iránti igény egymást követôen többször is benyújtható mind-
addig, amíg jelen rendeletben foglalt feltételek fennállnak.

7. Az elkülönítetten gyûjtött hulladékokra 
vonatkozó külön szabályok9

18. §
(1) A kötelezô közszolgáltatás keretén belül a közszolgáltató 

évi két alkalommal – külön díjazás nélkül – köteles lomtala-
nítási akciót szervezni.

(2) A hulladékgyûjtô edény ûrméretét meghaladó lomhulladé-
kot kizárólag az elôre meghirdetett lomtalanítási akció al-
kalmával lehet kihelyezni. A lomhulladék közterületen arra a 
helyre helyezhetô, ahova az ingatlanhasználó a rendszeres 
közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítási napo-
kon a hulladékgyûjtô edényét ürítésre elôkészíti. 

(3) Közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyûjtô konténe-
rekbe kizárólag a feltüntetett típusú hulladék helyezhetô 
el. Amennyiben a szolgáltató az ingatlanhasználó részére 
elkülönített gyûjtés céljára külön gyûjtôedényt vagy zsákot 
biztosít, az ingatlanhasználó a háztartásában keletkezô 
hulladékot köteles az edényzet, zsák jellege szerint elkülö-
nítetten gyûjteni és átadni.

(4) Családi házas lakóterületen a közszolgáltató a hulladék 
meghatározott anyagfajta – papír, fém, mûanyag – sze-
rinti gyûjtésére a közszolgáltatás részeként házhoz menô 
gyûjtést tart fenn.

(5) Tömblakásos övezetben a közszolgáltató az elkülönített 
gyûjtés biztosítása érdekében hulladékgyûjtô szigeteket 
mûködtet.

(6) A szolgáltató által rendelkezésre bocsátott „sárga zsákos” 
vagy gyûjtôedényes gyûjtés során kizárólag papír-, fém- 
és mûanyag hulladékok kerülhetnek a gyûjtôzsákokba, 
gyûjtôedényekbe, melyet a szolgáltató a kijelölt gyûjtési na-
pokon legalább 4 hetente köteles elszállítani. Az ingatlanra 
irányadó járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének 
módjáról a szolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szo-
kásos módon (szórólap, weboldal) értesíti.

(7) Ha nem megfelelô anyag kerül a zsákokba, gyûjtôedények- 
be, azt a szolgáltató értesítés hátrahagyása mellett nem 
szállítja el vagy vegyes hulladékként veszi át a többletmeny-
nyiséghez kapcsolódó díj fizetése ellenében.

(8) A „sárga zsákba”, illetve gyûjtôedényzetbe nem helyezhetô 
egyéb szelektív hulladék (öblösüveg és textilhulladék). Az 
öblösüvegek és a textília elhelyezhetô a gyûjtôszigetek 
megfelelô tartályaiban.

19. §

(1) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladék el-
különített gyûjtéséhez az ingatlanhasználó kérésére külön 
hulladékgyûjtô edényt biztosít.

(2) Az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladék elszállításra la-
kóingatlanonként legfeljebb 1 db 240 literes ûrmértékû 
hulladékgyûjtô edényben, vagy ugyanilyen ûrmértékû 
áttetszô zsákban, vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 
1 m hosszú kötegekben 0,25 m3 mennyiségben helyezhetô 
ki a kijelölt gyûjtôhelyre a 13. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott idôtartam betartásával. 

(3) A zöldhulladék ürítése hetente történik szerdai napokon a te-
lepülési hulladék és az elkülönítetten gyûjtött hulladék szál-
lításától elkülönítetten. A zöldhulladék-gyûjtés keretében a 
közszolgáltató a közszolgáltatásban részt vevôktôl kizárólag 
a komposztálható zöldhulladékot köteles elszállítani.

(4) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladékot 
minden év április 1. és november 30. között a rendszeres 
heti zöldhulladék-szállítás keretében szállítja el. Az idôjárás 
függvényében a szállítás idôintervallumát a polgármester két 
héttel elôbbre hozhatja vagy két héttel meghosszabbíthatja.

20. §

A fenyôfák begyûjtésére elôre meghirdetett idôpontokban, ja-
nuár elsô és második felében, legalább két alkalommal a köz-
szolgáltató köteles járatot indítani.

8. A települési hulladék kezelésre történô átadása

21. §

(1) A települési hulladék elhelyezése a Békéscsabai Hulla- 
dékkezelô Mûben (5600 Békéscsaba, Felsônyomás 231., a 
továbbiakban: hulladékkezelô mû) történik.

(2) A hulladékkezelô mû üzemeltetôje a Békéscsabai Város-
üzemeltetési Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.).

(3) Az üzemeltetô köteles a hulladékkezelô mû igénybevételét 
dokumentálni és az érintettek részére bizonylatot kiállítani.

9. A nem Békéscsabáról származó hulladékok 
hulladékkezelô mûben történô elhelyezésének 

szabályozásáról

22. §

(1)10

(2) A nem Békéscsabáról származó települési hulladék hulla-
dékkezelô mûben történô elhelyezésének legalacsonyabb 
díja 6500 Ft/tonna + áfa. A ténylegesen megfizetendô díjat 
az üzemeltetô a hulladék mennyiségének, típusának, vala-
mint az elhelyezéssel kapcsolatos összes releváns körül-
ménynek a figyelembevételével állapítja meg.

(3) A nem Békéscsabáról származó települési hulladék a lera-
kás elôírt dokumentálása mellett helyezhetô el. Az Önkor-
mányzat képviselôje és az általa megbízott mûszaki ellenôr 
jogosult a beszállítások és az elhelyezés végzésének és 
dokumentálásának ellenôrzésére.

(4) A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezésérôl 
– a hulladékkezelô mûben kiállított mérési jegyzôkönyvön 
túl – külön nyilvántartást kell vezetni településenkénti bon-
tásban. A tárgyévben elhelyezett hulladék mennyiségérôl 
az üzemeltetô minden év december 15-ig köteles az Önkor-
mányzatot tájékoztatni.

(5)11

(6)12

(7)13

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
összefüggô személyes adatok kezelésére vonatkozó 

rendelkezések

23. §

A közszolgáltató a részére megadott, közszolgáltatással 
összefüggô személyes adatok (a természetes személy-
azonosító adatok, valamint a lakcím) nyilvántartásáról és 
kezelésérôl az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló törvény elôírásai szerint köte-
les gondoskodni.

III. Fejezet
A köztisztaság fenntartása

11. Köztisztasági elôírások

24. §
(1) A közterületeken keletkezett hulladék összegyûjtésérôl és 

elszállításáról, továbbá a közterületek tisztán tartásáról – 
az országos közutak belterületi szakaszainak (Gyulai út, 
Széchenyi u., Kossuth tér, Baross u., Berényi út, Szarvasi 
út, Orosházi út, Jókai u., Petôfi u., Bartók B. út, Bajza u., 
Temetô sor, Kétegyházi út, Békési út, Bánszki u., Dobozi 
út, Kossuth u., Csabai út) és a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:
a) az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de leg-

feljebb 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti 
távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig a közterület gon-
dozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítésérôl,

b) a lakossági hulladékgyûjtôk helyének és környezeté-
nek tisztán tartásáról, 

c) a hulladékgyûjtô edény kijelölt helyen történô tárolásáról,
d) az ingatlanon keletkezô csapadékvíz, hó, hólé saját te-

rületen való elvezetésérôl, elhelyezésérôl, illetve kiépí-
tett csapadékvíz-elvezetô árok esetén az abba történô 
bevezetésrôl,

e) az ingatlanok elôtti belvízelvezetô árkok és ezek 
mûtárgyainak (átereszek) tisztán tartásáról, rendszeres 
kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról és a kisze-
dett idegen anyagok lerakóhelyre történô szállításáról. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérôen a fôforgalmi utak 
– Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, 
Petôfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyu-
lai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi 
út, Kétegyházi út – zöldsávjainak fenntartását az Önkor-
mányzat látja el.

(4) Az alábbi utcákban levô belvízelvezetô gerinccsatornák 
gondozása az Önkormányzat feladata:
1. Almás sor,
2. Batsányi u. (Gajdács u. és Pozsonyi u. között),
3. Berzsenyi u. (Málnás u. és Körte sor között),
4. Bethlen u.,
5. Csányi u. (Virág u. és Bethlen u. között),
6. Degré u. (az Egészségügyi Gyermekotthon és Körte 

sor között),
7. Dobozi út belterületi szakasza,
8. Erdélyi sor (Szôlô u. és Berzsenyi u. között),
9. Gyár u.,
10. Haladás u.,
11. Hétvezér u.,
12. Ifjúsági tábor,
13. Kereki sikátor (4-es Honvéd u. és körtöltés között),
14. Kertész u. (Jósika u. és Bessenyei u. között),
15. Kisfényesi u.,
16. Kossuth utcától déli irányba vezetô gerinccsatorna 

(hrsz.: 11638, 11633, 11583, 0653),
17. Könyves u. (Batsányi u. és Kertész u. között),
18. Körte sor,
19. Szatmári u. (Bessenyei u. és Darányi sor között),
20. Szegfû u. (Tavasz u. és Rózsa u. között),
21. Táncsics u. (Tompa u. és Kertész u. között),
22. Tavasz u. (Illyés Gy. u. és Zsigmond u. között),
23. Tavasz u. (Veres P. u. és Szegfû u. között),
24. Vasút sor és
25. Zrínyi u. (Szent László u. és Bezerédj u. között).

(5) A rendezvények, a piacok és vásárcsarnok területén – ideért-
ve az ideiglenes piacokat is – a keletkezett szemét és hó el-
takarításáról, valamint a területen folytatott tevékenység által 
elszennyezôdött közterületek folyamatos tisztításáról az üze-
meltetô (annak hiányában a szervezô) köteles gondoskodni.

(6) A közterület tisztán tartására kötelezett – amennyiben in-
gatlanán nagy forgalom bonyolódik le – köteles az ingatlan 
elé kézi hulladékgyûjtôt kihelyezni, szükség szerint azt ki-
üríteni. A hulladékgyûjtô edény javítása, pótlása a tulajdo-
nosának a feladata.

(7) A téli munkáknál a közterületeken alkalmazandó munkavég-
zés (mechanikai, vegyszeres vagy komplex) során a felhasz-
nálható anyag fajtáját és a kijuttatható mennyiségét úgy kell 
meghatározni, hogy a környezetben kár ne keletkezzen.

(8) A téli munkáknál az ingatlan elôtti, illetve az ingatlan 
megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsôk 
síkosságmentesítésérôl az ingatlan használója a szükség-
hez képest naponta többször is köteles gondoskodni.

(9) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell 
elhelyezni, hogy se a gyalogos-, se a gépjármûforgalmat, 
sem pedig a járda melletti víznyelôk mûködését ne akadá-
lyozza és a hómegcsúszás veszélye kizárt legyen. 
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(10) Az építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásá-

nál keletkezô por és egyéb szennyezô anyagok terjedését 
meg kell akadályozni. Ha a bontási törmeléknek magasból 
történô terepszintre juttatását gravitációs úton oldják meg, 
akkor porzásmentes zártszelvényû ledobó csúszdát kell 
kialakítani.

12. Köztisztasággal kapcsolatos tiltott tevékenységek

25. §
(1) Tilos eldugulást okozó vagy rongálásra alkalmas anyagot, 

szennyvizet árokba, közcsatornába, víznyelô aknába, csa-
padékelvezetô aknába szórni, önteni.

(2) Tilos hórakás létesítése tömegközlekedési eszköz meg-
állóhelyén, hulladékgyûjtô edény tárolóhelyén és az azok 
megközelítésére szolgáló területen.

(3)14 Tilos nátrium-klorid-tartalmú vegyszer használata zöldterüle-
ten, továbbá hidak, alul- és felüljárók 15 méteres körzetében.

(4)15 Az aktualitásukat vesztett, szakadt vagy szennyezett 
plakátokat, falragaszokat az elhelyezô vagy akinek az 
érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani. Amennyiben 
a kihelyezett plakát leszakadt vagy lemosta a szél és az 
esô, annak összeszedése, eltávolítása és a hulladékár-
talmatlanító helyre történô átadása szintén a kihelyezô 
feladata.

13. Az ingatlanhasználó együttmûködési kötelezettsége16

25/A. §
Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodással össze-
függô kötelezettségek teljesítésének ellenôrzésére és hulla-
dékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult jegyzô eljárása 
során az ellenôrzésben együttmûködni.

IV. Fejezet

Zárórendelkezések

26. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba.
(2)  Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Közgyûlésének a köztisztaság fenntartásáról 
és az egyes közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl 
szóló, többször módosított 51/1995. (X. 12.), önkormány-
zati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe fog-
lalásáról szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendele-
te.

(3) A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 
gyûlésének a közösségi együttélés alapvetô szabályairól 
szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete (a továb-
biakban: Kr.) 8. §-a a következô l) ponttal egészül ki:

	 (A	közösségi	együttélés	alapvetô	szabályait	megsérti,)
 
	 „l)	aki	a	hulladékgyûjtô	edényeket	a	megjelölt	szállítási	idô-
pont	elôtt	több	mint	12	órával	korábban	készíti	elô	a	szállítás-
ra	vagy	az	ürítést	követôen	több	mint	12	órát	meghaladóan	
távolítja	el	azokat	a	közterületrôl,	kivéve,	ha	a	hulladékgyûjtô	
edénynek	erre	a	célra	jóváhagyott,	közterület-használati	en-
gedéllyel	rendelkezô	állandó	hely	van	kialakítva.”

(4) A Kr. 8. § d) pontjának helyébe a következô rendelkezés 
lép:

 
	 (A	közösségi	együttélés	alapvetô	szabályait	megsérti,)
	 „d)	 aki	 az	 elkülönítetten	 gyûjtött	 zöldhulladékot	 elszállí-

tásra	 nem	 gyûjtôedényben,	 zsákban,	 dobozban	 vagy	 –	
legfeljebb	1	m	hosszú	–	kötegekben	helyezi	ki	a	kijelölt	
gyûjtôhelyre.”

(5)  Hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésének a köztemetôkrôl és a temetkezés 
rendjérôl szóló 36/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendeleté-
nek 4. §-a.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

Záradék: Kihirdetve a Városháza hirdetôtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2014. július 3. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

1. Kiegészítette a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. I. 1.
2. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. I. 1.
3. Módosította a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2015. január 1.
4. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. I. 1.
5.  Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. I. 1.
6. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. I. 1.
7. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2016. I. 1.
8. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2016. I. 1.
9. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2016. I. 1.
10. Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § Hatálytalan 

2015. január 1.
11. Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § Hatálytalan 

2015. január 1.
12. Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § Hatálytalan 

2015. január 1.
13. Hatályon kívül helyezte a 37/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § Hatálytalan 

2015. január 1.
14. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2016. I. 1.
15. Módosította a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2016. I. 1.
16. Kiegészítette a 28/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2016. I. 1.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének  
39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprô-ipari 

közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), a 27/2013.(X. 25.), a 3/2014. (II. 5.) 
a 19/2014. (VII.3.), a 35/2014.(XII. 22.), a 29/2015.(XII. 21.) önk. rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a 
kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányza- 
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva, a közszolgáltatási díj tekintetében 
a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviselet véle-
ményének kikérését követôen a következôket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1

A rendelet területi hatálya – Gádoros Nagyközség, Nagyszénás 
Nagyközség, Békéssámson Község és Pusztaföldvár Község 
közigazgatási területe kivételével – Békés megye közigazgatási te-
rületére, a kéményseprô-ipari közszolgáltatás ellátására terjed ki.

2. A közszolgáltatást végzô közszolgáltató 

2. §
A közszolgáltatást a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt 
Felelôsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., a 
továbbiakban: szolgáltató) látja el.

3. A közszolgáltatás helyi ellátásának 
és igénybevételének részletes szabályai

3. §
A szolgáltató kirendeltségei az 1. melléklet szerinti területi bon-
tásban illetékesek.

4. §
A szolgáltató alkalmazni kívánt díjainak tervezetét a gazdasági 
évet megelôzô év október 31-ig2 köteles Békéscsaba Megyei 
Jogú Város jegyzôjéhez benyújtani.

5. §
(1)3 A szolgáltatási díjakat e rendelet 2. és 3. melléklete tartal-

mazza. A díjak megállapításánál a lakásszövetkezeteknél 
és a társasházaknál a természetes személyekre vonatkozó 
díjtételeket kell alkalmazni.

(2) A szolgáltató a tárgyidôszakra jóváhagyott díjakról díjjegy-
zéket készít, és telephelyén, internetes honlapján közzéteszi, 
valamint a kirendeltségekben azt látható módon kifüggeszti.

4. Szolgáltatói kötelezettségek

6. §
A szolgáltató a munkabejelentést (kiértesítést)

a) hirdetmény útján (a települések forgalmasabb helyein, la-
kótelepek esetében a lépcsôházban elhelyezett értesítô 
plakátokon);

b) sajtóban (megyei, illetve helyi sajtókiadványokban);
c) elektronikusan (az egyes települések honlapjain);
d) a közszolgáltató honlapján,
e) az értesítés ellenére zárva talált lakások tulajdonosainak 

postaládájában elhelyezett – a szolgáltatónál rendszeresí-
tett, szigorú számadás alá vont – értesítô nyomtatvány al-
kalmazásával

végzi.

7. §
A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az ingatlan haszná-
lója aláírásával igazoltatja.

5. A kéményseprô-ipari közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett kötelezettségei

8. §
Az ingatlan használója köteles az üzemelô kémények számá-
ban, az ingatlan használója személyében bekövetkezett válto-
zást a szolgáltatónak írásban bejelenteni.

6. Zárórendelkezések

9. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyzô

1. Módosította a 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
Hatályos 2016. január 1.

2. Módosította a 27/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a  
Hatályos 2013. október 26.

3. Módosította a 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
Hatályos 2016. január 1.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
a 2015. december 17. napján tartott ülésén módosította a 
gyermekek védôoltás-költségeinek támogatásáról szóló 
13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet), amely a Békéscsaba Megyei Jogú Városban la-
kóhellyel rendelkezô és életvitelszerûen is a törvényes kép-
viselôvel együttesen Békéscsabán lakó 0–17 éves korú la-
kosságra terjed ki. A Rendelet 2016. január 1. napján lépett 
hatályba és az alábbi védôoltás-támogatások biztosítását 
szabályozza:
 

A két éven aluli gyermekek C szerocsoportú meningococ-• 
cus baktérium elleni védekezésének támogatásaként a 
vakcina társadalombiztosítási támogatással csökkentett 
árának (a korábbi 50 százalék helyett) 100 százalékát Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata átvállalja.
A HPV elleni védôoltás támogatására való jogosultságot • 
meghatározott feltételek fennállása esetén a 13. életévet 
betöltött és a 18. életévet még be nem töltött békéscsabai 
leányok tekintetében biztosítja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata új védô- • 
oltás-támogatásként a 15. életévüket betöltött, de a 16. 
életévüket még el nem ért gyermekek A, C, W-135 és Y 
szerocsoportú Neisseria meningitidis által okozott invazív 
meningococcus-betegség elleni védôoltás támogatása-
ként a vakcina társadalombiztosítási támogatással csök-
kentett árának 100 százalékát átvállalja.

A Rendelet megtekinthetô a www.bekescsaba.hu honlapon, 
továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Szociálpolitikai Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17.).

V é d ô O l t á s

Az egységes szerkezetbe foglalt 
rendeleteknél a korábbi polgármester 

és jegyzô neve olvasható

A rendeletmódosítások végén olvasóink a korábbi polgár-
mester és jegyzô nevével találkozhatnak. Ennek a magya-
rázata az, hogy a kéményseprôipari-közszolgáltatásról 
szóló rendeletet, valamint a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról 
szóló rendeletet a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglaltan közöljük. Emiatt a rendeletek végén az 
alaprendeletek kihirdetésekor regnáló polgármester és 
jegyzô – Vantara Gyula és dr.	Szvercsák	Szilvia	–  neve 
szerepel. 
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Hetven év után elkészül vá-
rosunkban a Békéscsabai 
Zsidó Hitközösség által kez-
deményezett Holokauszt 
Emlékmû. Az építési enge-
délyt már megkapták, a kivi-
telezést februárban kezdik el 
a csabai zsinagóga körül.

Hosszú évek kitartó munkájá-
nak és gyûjtésének eredmé-
nyeként még idén megépül a 
gránittéglákból álló emlékfal, 
amely a világháborúban meg-
ölt zsidó embereknek állít em-
léket. 1944-ben mintegy 2200 
békéscsabai zsidót szállítottak 
Auschwitzba.

– Alapvetôen nincsenek ki-
mutatások. Hajdanán, amikor 
összeszedték a zsidónak mi-
nôsített embereket és elhurcol-
ták a hazájukból, a csendôrség 
készített egy listát azokról, aki-
ket elvittek. Ezek a hivatalos, 
magyar, állami feljegyzések vi-

szonylag pontos képet adnak 
az akkori eseményekrôl. Azok 
nevét viszont, akik soha nem 
jöttek vissza, sokkal nehezebb 
összegyûjteni, mert róluk nem 
tesz említést egy állami doku-
mentum sem – mondta el dr. 
Goldmann	 György, a Békés 
Megyei Zsidóságért Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke.

A Holokauszt Emlékmû ki-
vitelezését februárban kezdik 
el a zsinagóga körül, és mivel 

június utolsó vasárnapján ér-
keztek Auschwitzba a város 
mártírjai, ekkor avatják majd 
fel.

Bár a többéves kutatómun-
kának és a hozzátartozóknak 
köszönhetôen valamennyi 
békéscsabai áldozat neve 
felkerül majd a gránittéglák 
valamelyikére, a névsor még 
messze nem teljes, és talán 
soha nem is lesz az.

Vágvölgyi N.

A Munkácsy Mihály Múzeum 
gyûjteményében van egy 
érdekes leletegyüttes, mely 
nyakban viselt, átfúrt állat-
csontokból, úgynevezett on-
gonokból, kauricsigákból és 
egy ezüstfüggôbôl áll.

A leletek 1957 márciusá-
ban Vésztôn, Kótpusztán, az 
állami gazdaság központjá-
nak udvarán, egy vízvezeték 
ásásakor és az azt követô 
leletmentésen kerültek elô. 
A leletmentés alkalmával Ko-
valovszki	 Júlia	 régész egy 
honfoglalás kori temetô 14 
sírját mentette meg. A sírok-
ból zabla, kengyel, aranyozott 
ezüst övveretek, karperecek, 
sima hajkarikák, nyakperecek, 
bronzgombok kerültek elô. 
Az egyik csontváz szájában 
meghatározhatatlan ezüst-
pénz volt. 

A 3. számú gyereksírban 
kerültek elô a bajelhárító céllal 
viselt átfúrt állatcsontok, más, 
a nyakban viselt tárgyakkal 
együtt. Köztük van egy szív 
alakú csontfüggô, melynek az 
elsô részén két egymás alatti 
lyuk van. Egy másik csont-
függô kutya csigolyacsontja, 
melyet átfúrtak. A függôhöz 
tartozik két kutyaszemfog is. 
Tövükön ezek is át vannak 
fúrva.  Ide tartozik továbbá 4 
db kauricsiga, melyek egyik 
végükön szintén át vannak 
fúrva.  Végül van egy öntött, 
négyszögletes ezüstfüggô, a 
sarkain pontkörös díszítéssel. 

A nyakban viselt, bajelhá-
rító erôvel felruházott állat-

csontok viselésének szokása 
szinte minden népnél ismert 
volt a történelem folyamán. A 
kutyának pedig, a szerzôdé-
sek megkötésekor, az esküté-
telkor is szerepe volt. A kutyák 
fontos szerepet töltöttek be 
ekkoriban népünk életében. 
Az állatok terelésére elsôsor-
ban a kisebb testû, fürge te-
relôkutyák voltak alkalmasak. 
A nagytestû kutyák az állatok 
védelmét biztosították. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy 
1100 évvel ezelôtt a farkas és 
más ragadozó vadállatok min-
dennaposak voltak, és bizony 
mindig voltak a törvényeket 
nem tisztelô emberek is. Az 
állatokat tehát védeni kellett. 

A néprajzi adatok alapján 
a csontokba, a viselôjük hite 
szerint, az állatban megteste-
sült segítô szellem költözött. 
Az állat alakú szellemlény 
testének egy darabja (csont-
ja, szôre, tolla, farka stb.) je-
lenítették meg a szellemlényt. 
Szibériában voltak vadász 

(a vadászatot segítô, illetve 
a ragadozók ellen védelmet 
adó), pásztor (az állatok sza-
porodását segítô, az állat-
állományt a betegségektôl, 
rablóktól védô) és gyógyító 
ongonok. Az állat alakú szel-
lemlények tiszteletének gyö-
kerei a totemisztikus képzetek 
korára nyúlik vissza, amikor 
még állat ôsökre vezették 
vissza a közösségek az ere-
detüket. A honfoglalás idején 
valószínûleg már töredékek-
ben fennmaradt hit volt csak.

A kauricsigákat a nôi termé-
kenységgel kapcsolatos hiede-
lem miatt viselték. A hiedelem a 
csigák formájából adódott. 

A vésztôi gyermek által 
nyakban viselt leletek szere-
pe tehát a rontás elhárítása, 
a termékenység megôrzése 
volt. Talán betegség kínozta 
szegényt, és a szülôk így pró-
báltak segíteni rajta.

Medgyesi Pál 
múzeumigazgató- 
helyettes, régész

Idén országos szinten ti-
zennyolcmilliárd forintra 
számíthatnak a települési 
önkormányzatok az általuk 
fenntartott, illetve támogatott 
elôadó-mûvészeti szerveze-
tek támogatására, megyei 
hatókörû városi múzeumok, 
megyei könyvtárak, valamint 
a települési önkormányzatok 
muzeális intézményi felada-
taira. Ebbôl Békéscsaba 526 
millió forintot kap, melyet a 
Békéscsabai Jókai Színház, 
a Békés Megyei Könyvtár, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
és a Napsugár Bábszínház 
között oszt szét.

A kultúráért felelôs miniszter 
határozata alapján Békés-
csabának – a tavalyi évhez 
hasonlóan – 526 millió forint 
támogatást juttatnak a megyei 
érdekeltségû kulturális intéz-
mények számára. 

Mint azt Rakonczás	Szilvi-
ától, a könyvtár igazgatójától 
megtudtuk, intézményük 
2015-ben a 116 millió forintos 
minisztériumi támogatásból új 
könyveket, folyóiratokat, hang-
zó és képi dokumentumokat 
vásárolt, illetve számtalan 
programot szervezett az in-
tézményben. De a központi tá-
mogatást használták a megye 
könyvtárosainak és az intéz-
mény dolgozóinak a tovább-
képzésére is.  

Ando	 György, a Munká-
csy Mihály Múzeum igazga-
tója megjegyezte: a múzeum 
mûködéséhez is elengedhe-
tetlen a közel 100 millió forin-
tos állami támogatás, hiszen 
náluk minden évben egymást 
váltják a kiállítások és a ren-
dezvények. Ugyanakkor azt 
is elmondta, hogy pályáznak, 
és egyre jelentôsebb arányú-
ak a saját kiadványaikból és a 
látogatójegyekbôl származó 
bevételeik, ez az intézmény 
nagyobb népszerûségének is 
köszönhetô.
Seregi	 Zoltán	elmondta, 

hogy a Jókai színház a Nap-
sugár Bábszínházzal együtt 
a 320 millió forintos állami tá-
mogatást kap, ezt az intézmé-
nyek mûködésére, illetve fej-
lesztésekre költik. Hozzátette, 
hogy a technika rohamosan 

fejlôdik, ezzel lépést kell tar-
taniuk, ha azt szeretnék, hogy 
az elôadások továbbra is szín-
vonalasak legyenek. 

A város, a tavalyi évhez 
hasonlóan, a kormány által 
felajánlott fejlesztési összeg 
mellett saját forrásból is tá-
mogatja a megye kulturális 
intézményeit. Kiss	 Tibor	 al-
polgármester elmondta, hogy 
múlt évben az önkormányzat 
a közmûvelôdési és a kulturá-
lis intézmények számára 676 
millió forintot különített el. Az 
idei költségvetésrôl február-
ban dönt a közgyûlés, ekkor 
válik konkrét forintokká a vá-
ros kulturális intézményekre 
fordítható támogatása, amely 
a tervek szerint nem sokat fog 
változni az elmúlt évekhez ké-
pest.

Vágvölgyi Nóra

Babinszki Verában mindig 
is volt kurázsi. Azon viszont, 
hogy a vak, hallássérült lány 
Amerikában cserediákként 
fog tanulni, többen megle-
pôdtek. Vera azonban bebi-
zonyította, hogy elôtte nincs 
lehetetlen. A békéscsabai 
Andrássy Gyula gimnázium 
diákja az Egyesült Államok-
ban is megállja a helyét.

Babinszki	 Vera	 ôsz óta tanul 
Amerikában. Mint mondja, az 
utazás elôtt csak olyanok mi-
att aggódott, amitôl bárki más 
is tarthat: hogy a bôröndje 
súlyhatáron belül legyen, vagy 
hogy ne történjen fennakadás 
az átvizsgálásnál.

– Az utazástól nem féltem, 
egyrészt mert Magyarorszá-
gon belül is sokszor vona-
toztam egyedül, sokszor ve-
szélyesebb helyeken, mint 
egy repülô. S mivel általában 
nem IC-vel mentem, hangos 
tájékoztatásra sem számít-
hattam, maximum az idôt tud-
tam figyelni, vagy az utastár-
saktól, a kalauztól érdeklôdni, 
hogy mi következik – mondta 
a diák. –  Ehhez képest a re-
pülôn biztonságban voltam, 
fôleg, mert a YFU Cserediák-
szervezet teljes asszisztenci-
át kért nekem az útra. Ez azt 
jelentette, hogy a reptereken 
végigkísértek a légi utaskísé-
rôk és a repülôn is segítettek, 
ha kellett. Mindenhol nagyon 
kedvesek voltak.

Vera jól érzi magát az ame-
rikai iskolában és a fogadó-
családjánál is, ráadásul renge-
teget fejlôdött a nyelvtudása. 
Persze vannak rosszabb na-
pok, amikor fáradt és zsong a 
feje az angoltól, de ez a tanu-
lás természetes része. 

– Itt, Amerikában az esély-
egyenlôség jobban megvaló-
sul, mint Magyarországon. Az 
iskolában megkapunk min-
dent, hogy megkönnyítsék a 
helyzetünket és hozzáférjünk 
mi is a tananyaghoz. Az iskolai 
rendszer részben tetszik, rész-
ben nem. Gyakorlatiasabb, 
több a projektmunka, vannak 
feladatok, ahol leírhatjuk a vé-
leményünket, és nem várnak 
el annyi lexikális tudást. Pél-
dául nem kérdeznek rá fogal-
makra, hanem úgy teszik fel 
a kérdést, hogy gondolkod-
nunk kell inkább a válaszon 
– mondta a lány. –  A diákok 

viszont kevésbé nyitottak és 
több idôbe telik feloldódniuk, 
mint amit az Andrássyban ta-
pasztaltam. Ott azonnal volt 
padtársam, aki segített terem-
rôl teremre vándorolni és las-
sanként a többi osztálytársam 
is felbátorodott. Persze ez két 
félrôl szól. Eleve a hallássé-
rülésem akadályoz a gördü-
lékeny kommunikációban, 
másrészt a nyelvi nehézségek 
is közrejátszanak. Nem is tu-
dok bekapcsolódni a beszél-
getésekbe, ha már többen 
vannak, de ez magyarul is 
probléma lenne. Végül aztán 
mindig minden megoldódik.

Vera június végén jön haza 
Magyarországra, miután véget 
ér a suli. Utána itthon elvégzi 
az utolsó évet és érettségizik. 
Jogot szeretne tanulni, hogy 
kiállhasson az esélyegyenlô-
ség érvényesítése mellett.

Fekete Kata

támogatás a kultúrának
Állami forrás a megyei hatókörû 

intézményeknek

Falba vésett nevek
Emlékmû a holokauszt áldozatainak

Békéscsabai találkozások
Amerikában tanul a vak lány

M e s é l ô  M ú z e u M
Bajelhárító állatcsontok (ongonok) Vésztôrôl

A csontok egy vésztôi honfoglalás kori sírból kerültek elô
A színház a Napsugár Bábszínházzal együtt 320 milliót kap

Vera jogot tanulna, hogy kiállhasson az esélyegyenlôségértAz emlékmû a csabai zsinagóga körül lesz
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A 2015-ös évben a tanulók 
képzésében példamutató 
munkája elismeréseként a 
Békéscsabai Jókai Színház-
nak járó „Kiváló Gyakorlati 
Képzôhely” kitüntetô címet 
vehette át Seregi Zoltán, a 
színház igazgatója és a Szí-
nitanház szakmai vezetôje, a 
Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarától.

A Színitanház – a 20 éve el-
indított színészképzés mel-
lett – a magyar színházi pia-
con hiány- és háttérszakmák 
képzésére, igazi gyakorlati 
tudás nyújtására jött létre. 
A Színitanház a Harruckern 
János Középiskola része-
ként mûködik, de a képzés a 
Békéscsabai Jókai Színház 
és a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház területén zajlik. 

– A mi iskolánk a színház-
ban mûködik, ez a mi gya-
korlati képzôhelyünk, ami 
óriási lehetôség, ugyanakkor 
nagyon veszélyes üzem is. 
Iskolánk specialitása, hogy a 
hallgatóink feladatokat kapnak 
a különbözô produkciókban, 
elôadásokban, ahol a rende-
zôktôl, színészektôl, alkotóktól 
tanulhatnak, ez egyedülálló 
módszer az országban. A Ki-
váló Gyakorlati Képzôhely cím 
elnyerése az iskola, a képzés 
létjogosultságát igazolja – 
hangsúlyozta Seregi	Zoltán.

A Színitanház tanulói 
négy alapszakon szerezhet-

nek OKJ-s szakmát. Az ok-
tatás érettségire épül és 24 
éves korig ingyenes. A gya-
korlatos színészképzés (OKJ 
52 212 02 0010/52 02) két éve 
alatt tanulóik a színészmes-
terség minden csínját-bínját 
megtanulhatják tapasztalt 
színészek, rendezôk, szak-
tanárok irányításával és a 
Jókai színházban kisebb-na-
gyobb szerepek eljátszásá-
ra is lehetôségük nyílik.

A divat- és stílustervezô 
szakmát választók (OKJ 54 
211 05 0000 00 00) a ter-
vezés mellett speciálisan a 
színházi kelléktervezô és ki-
vitelezô, díszlet-, jelmezkivi-
telezô és bábkivitelezô mun-
kákba, valamint a jelmeztár, 
kelléktár kezelésébe is bele-
kóstolhatnak a színházban 
és a bábszínházban kétéves 
képzésük idején.

A kétéves színháztechnikus, 
szcenikus képzésben (OKJ 54 
521 04 0000 00 00) a színpa-

di technika mellett a hang- és 
fénytechnika rejtelmeit sajátít-
ják el a növendékek a színház 
elôadásaiban, illetve az Ibsen 
Stúdiószínházban, az iskola 
gyakorlati helyén. Ezenkívül 
az elôadások, vizsgák kép- és 
hangrögzítését, az utómunká-
latok technikáit is megtanul-
hatják a tanház stúdiójában.

A tánc szakon (OKJ 54 212 
07 0010 54 04) a kétéves kép-
zési idô alatt a táncmûvészet 
teljes spektrumán átvezetik 
növendékeiket szaktanáraik, 
miközben aktív közremûködôi 
a Jókai színház zenés produk-
cióinak.

A divat- és stílustervezô, 
illetve a színháztechnikus 
szakon lehetôség van tanu-
lószerzôdés megkötésére, 
ami havi pénzbeli juttatással 
jár. Oktatásuk összhangban 
áll az európai képzési nor-
mákkal, így végzett diákjaik 
számára az elhelyezkedés 
külföldön is lehetséges.

A MÁV kétemeletes palotájá-
nak tervét Bányai András épí-
tész készítette. Az épület he-
lyét a vasútállomás kijáratától 
jobbra jelölték ki. Az Andrássy 
út sarkán, a korábban katonai 
gyakorlótérnek használt tel-
ken, 1925 tavaszán kezdôdött 
el az építkezés. 

A modern, kétemeletes 
palota 1926 ôszén állt ké-
szen a beköltözésre. Az épü-
letbe egy seregnyi tisztviselô 
költözhetett barátságos, 2-3 
szobás lakásokba. Ezzel a 
város fôutcája egy szép, új 
épülettel gazdagodott. Tíz 
év múltán felépült az új állo-

másépület, és az emeletesre 
alakított Vasúti Szállodával 
(Kakas) igazán impozáns 
környezet alakult ki. 

Néhány békés esztendôt 
követôen, 1944. szeptem-
ber 21-én délelôtt 11 órakor 
azonban a háború szörnyû 
bombatámadását élte át Bé-
késcsaba. A nagy pusztí-
tásban a MÁV-palota és a 
Vasúti Szálloda romhalmaz-
zá lett, és sok-sok ember 
lett a bombázás áldozata. 
Az egykori palota emlékét 
pedig már csak régi képek 
ôrzik.

Gécs Béla

A MÁV-palota látképe az Andrássy út sarkán 1940-ben

Seregi Zoltán: A mi iskolánk a színházban mûködik

Békéscsaba anno
A MÁV-palota építése és pusztulása

színitanház
A Kiváló Gyakorlati Képzôhely

A MÁV szegedi vezetôsége kilencven éve, 1925-ben 630 
négyzetméteres területet kért a várostól a vasútállomás 
elôtti térbôl, hogy oda kétemeletes palotát építsenek. 
A MÁV kérelmét a képviselô-testület – nagy vita után – 
azzal a kikötéssel fogadta el, hogy a telekért négyszög-
ölenként 10 aranykoronát fi zessenek, és hogy az András-
sy úton 1926 júniusára készüljön el az épület, mégpedig 
békéscsabai iparosok és munkások bevonásával.


