
CSABAI 

m AVI . evtoiyam ir. szam v 
f 2006. szeptember 7. ^ 

INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

1956 

Évfordulós előkészületek 

Közeledik az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik 
évfordulója, városszerte egész évben számos rendezvény, 

kiállítás gondoskodik arról, hogy méltóképpen emlékezzünk. Az 
1956-os Emlékbizottság tagjai október 23. előtt augusztus végén 
üléseztek utoljára, hogy áttekintsék a rendezvényeket, megbe
széljék a hátralévő ünnepségek részleteit. 

Takács Péter, a bizottság titkára elmondta többek közt azt, 
hogy a Békési Úti Közösségi Házakban hat, a forradalomhoz kap
csolódó rendezvényt szerveznek november 4-ig, Filatélia és for
radalmak Magyarországon című kiállításuk szeptember 10-én nyí
lik. Dr. Micheller Magdolna, a Tessedik-főiskola Gazdasági Kará
nak tanára beszámolt arról a vetélkedőről, amely az 1947. feb
ruár 25-től 1956. november 4-ig terjedő időszakról szól, és ame
lyet tíz iskola részvételével szeptember 21-én, 15 órától tartanak 
a főiskola tornacsarnokában. Túriné Kovács Márta jelezte, hogy 
a vetélkedő időpontja egybeesik a Garabonciás Napok rendez
vényeivel, a bizottság egyetértett azzal, hogy az emlékversenyen 
részt vevő intézmények a versenyért ott is pluszpontokat kapja
nak. Gólya Pál beszélt arról, hogy a civil szervezetek vetélkedő
jét november 18-án az Ifjúsági Házban, a VII. Civil Kulturális Bör
ze keretében tartják meg, felajánlotta, hogy legyen itt az 1956-os 
Emlékbizottság záró ülése is. 

Október 22-én, 15 órakor nyílik a Munkácsy Mihály Múzeum
ban Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért címmel ki
állítás. Fekete Pál, városunk díszpolgára, a Békés megyei 56-os 
Forradalmi Bizottság egykori elnöke elmondta, hogy a bemuta
tásra kerülő anyag nyolcvan százaléka már a múzeumban van. 
Október 22-én, 18 órától az országos virrasztás részeként az Ifi
házban két '56-ról szóló film vetítését tervezik, amelyre a filmek 
rendezőit is meghívják. Október 23-án, 11 órakor tartanak meg
emlékezést a Kazinczy utcai emléktáblánál, 15 órától a 8-13. osz
tályosok részvételével (intézményenként 56 diákkal) felvonulás 
indul a vasútállomástól a Nagy Imre térre a központi ünnepség
re. Ezt követően a Jókai színházban a tervek szerint Bartus Gyu
la darabját mutatják be, és emlékplaketteket, emléklapokat ad
nak át a meghívott ötvenhatosoknak. Az 1956-os emlékhely ava-
tója az Aradi vértanúk ligetében november 4-én lesz. 

(M. E.) 
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Önkormányzati fejlesztések 

Akövetkező hét évben előreláthatóan mintegy 8000 milliárd 
forintnak megfelelő fejlesztési forrás felhasználására lesz 

lehetőség Magyarországon, az összeg 85 százalékát Brüsszel
ből várjuk, a maradék 15 százalék az úgynevezett nemzeti társ
finanszírozás. Az országos, valamint a régiót és a Közép-békési 
Centrumot (KBC) érintő programokról Pap János polgármester, 
Baji Lajos és Velkey Gábor alpolgármesterek adtak áttekintést 
egy sajtóbeszélgetés keretében. 

Az Európai Unióban hétéves költségvetési ciklusok követik 
egymást, a tagországoknak minden ciklusra új fejlesztési tervet 
kell készíteniük. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. (NFT) az Európai 
Unió 2007-2013-as költségvetéséhez kapcsolódó pályázatok 
alapdokumentuma, amely a következő időszak legfőbb fejlesz
tési irányait határozza meg országunkban. A terv egyik opera
tív programja a Regionális Fejlesztési Operatív (ROP) program, 
amely az önkormányzatok számára a legfontosabb, mert ebben 
összpontosulnak azok a pályázati kiírások, amelyek többnyire 
megegyeznek az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseivel. 
Területfejlesztésre a Dél-alföldi Regionális Operatív Program ke
retében az eddigi számítások szerint minimum 196, maximum 
213 milliárd forint juthat a következő hét évben, amely bővül az 
ágazati operatív programok pályázataival. Vannak kiemelt prog
ramok, amelyek országos tervek keretében valósulnak meg, ilyen 
az egy és két számjegyű utak fejlesztése, az ivóvízprogram vagy 
a szennyvízcsatornázás. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

http://www.bekescsaba.hu


Intézmény autisták számára 

Abékéscsabai székelyű Aut-Pont Autista 
Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 

2004-ben készítette el pályázatát egy nappa
li intézményének létrehozására autizmussal 
élők számára. A pályázat eredményes volt, 
az alapítvány 137,5 millió forintot nyert a Humánerőforrás-fejlesz
tési Operatív Program (HEFOP) keretében. A program az Euró
pai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv kereté
ben valósul meg. Békéscsaba önkormányzata a pályázat saját 
forrásaként szolgáló 4000 négyzetméteres telket bocsátotta az 
alapítvány rendelkezésére a Kereki sikátor végén, az Aut-Pont 
alapítvány kétmillió forinttal, a Békés Megyei Humán Fejleszté
si és Információs Központ pedig szakmai segítségnyújtással já
rul hozzá a leendő intézmény kialakításához. A kivitelezőt (Se
bestyén és Társa Építőipari Kft.) nyílt közbeszerzési eljárás kere
tében választották meg, a munkák augusztusban megkezdőd
tek. Az ünnepélyes alapkőletételre augusztus 16-án került sor, 
melyen jelen volt Szántó Tamás, az Aut-Pont alapítvány kurató
riumának elnöke, autista gyerekek és azok családtagjai, az ön
kormányzat részéről pedig Velkey Gábor alpolgármester. Az épít
kezés várhatóan 2007. augusztus 31-ig készül el, az intézményt 
két hónappal később adják át. A 394 négyzetméteres intézmény
ben lesznek foglalkoztatók, tornaterem, kézmüvesműhely, fej
lesztő- és tanácsadó szobák, irodák, étkező, melegítőkonyha, 
öltözők. 

Az Aut-Pont alapítvánnyal több mint száz autizmussal érintett 
család áll kapcsolatban, az új intézmény által nyújtandó hiány
pótló szociális szolgáltatás nagy segítséget jelent nekik. Az in
tézmény 3-16 éves korú gyermekek egyéni fejlesztéséről és nap
pali ellátásáról gondoskodik, napközbeni terápiákat, foglalkoz
tatást, foglalkoztatási rehabilitációt, képzést biztosít fiatalok és 
felnőttek számára, terápiás programokat szervez (gyógyúszás, 
lovasterápia, zeneterápia), az érintett családok számára szolgál
tatásokat szerveznek (szülő-szakember találkozók, szülőklub, fo
gyatékos fiatalokat ellátó intézmények látogatása, fejlesztő játé
kok kölcsönzése, szakkönyvek kölcsönzése). 

(CS. M.) 

Megyei könyvtár 
Szeptember 11-én, hétfőn 17 órakor a Kortárs magyar írók soro
zat keretében a könyvtár vendége Jónás Tamás író. Házigazda 
dr. Elek Tibor. Szeptember 13-ig tekinthető meg a Ghar par (Ott
hon) című kiállítás Kiss Zsolt fotóművész alkotásaiból, valamint 
a Molnár István Gábor gyűjteményéből származó archív felvéte
lekből az emeleti folyosón. A földszinti folyosón a Légi fotók Észt
országról című kiállítás látható szeptember 23-ig. 

Közös pont 
A Közös Pont közéleti teaház (Ifjúsági Ház, Derkovits sor 2. IV/41.) 
vendége szeptember 13-án, szerdán 18 órától Opauszki Gabri
ella gyógynövénybolt-vezető és lelki segítő. A teázással egybe
kötött beszélgetés témája ezúttal az öngyógyítás, a gyógynövé
nyek gyógyhatásai és a lélekgyógyászat. Szeretettel várnak min
den a témában jártas és/vagy kérdezni vágyó érdeklődőt. A rész
vétel ingyenes. 

Autogén tréning 
Autogéntréning-tanfolyam indul szeptemberben szenvedélyprob
lémákkal küzdők és hozzátartozóik részére a Mi-Értünk Egye

sületnél. A tréning ingyenes, 15 alkalomból áll, he
tente egyszer két óra. Jelentkezni és érdeklődni az 
egyesületnél lehet a Kazinczy u. 6/1. szám alatt vagy 
a 448-846, illetve a 06-30/9383-590 telefonszámokon. 

• FOGADÓNAPOK. Szep
tember 8-án, pénteken Baji Lajos 
alpolgármester, szeptember 15-
én Velkey Gábor alpolgármes
ter, szeptember 22-én Hrabovsz
ki György alpolgármester, szep
tember 29-én Pap János polgár
mester, október 6-án dr. Nagy Má
tyás jegyző, október 13-án Szed
lacsekné dr. Pelle Beatrix aljegy
ző tart fogadónapot a városházán 
8 ós 12 óra között. Pap János pol
gármester és Baji Lajos alpolgár
mester fogadónapjára szívesked
jenek előre bejelentkezni, a pol
gármesterhez az 523-801, az al
polgármesterhez az 523-805 te
lefonszámon vagy személyesen 
a titkárságon. 

• LENGYEL FORRADALOM. 
Az 1956-os lengyel forradalom 
címmel bélyeg- és gyermekrajz
kiállítás nyílik szeptember 15-én, 
pénteken 18 órakor a Lencsési 
Közösségi Házban. 

• TÉGLÁSOK BARÁTI TA
LÁLKOZÓJA. A Dél-alföldi Tég
la- és Cserépipari Vállalat egyko
ri dolgozói és nyugdíjasai, vala
mint a Tégla-, Cserép- és Kerá
miagyártó Kft. vállalat dolgozói 
szeptember 23-án, szombaton 17 
órakor tartják zenés, vacsorával 
egybekötött baráti találkozójukat 
a volt Tégla Kultúrház (Orosházi 
út 32.) nagytermében. Jelentkez
ni szeptember 10-ig lehet a gyá
rakban vagy a következő telefon
számokon: 321-455, 636-760, 328-
832, 438-496, 322-122, 321-250. 

• KIÁLLÍTÁS MEGYEREN. 
Bácsfalvi Zoltán képzőművész ki
állítását Mezőmegyeren, az Arany 
János Művelődési Házban Tőkés 
Gyula, a Jankay Galéria munka
társa nyitja meg szeptember 13-
án, szerdán 15 órakor. Saját ver
seivel közreműködik Péter Erika. 
A kiállítás október 31-ig tekinthe
tő meg. 

• PÁLLASZ GALÉRIA. Melik 
Péter grafikus Portrék című kiál
lítása látható a Paliasz Galériában 
(Paliasz Áruház, Trefort u. 2/1.) 
szeptemberben. 

• KONCERT A MESEHÁZ
BAN. A Dresch Quartett szep
tember 9-én, szombaton 19 órá
tól ad koncertet Élő nád címmel 
a Meseház udvarán (eső esetén 
a Békési út 24. szám alatt) a Mu
zsikáló udvar rendezvénysorozat 
keretében. 

• ÖNSEGÍTŐ SZÜLŐKLUB. 
A gyermeküket gyászoló szülők 
önsegítő csoportjának következő 
foglalkozására szeptember 20-
án, szerdán 16 órakor kerül sor 
a Réthy Pál kórház földszint 4-es 
helyiségében. A csoport várja a 
sorstársakat, érdeklődni 20 órá
tól a 06-20/354-6996 telefonszá
mon tehet. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Hatala Boglárka és Bali József, 
Szálai Ildikó és Tóth Attila, Nagy 
Elizabeta és Párzsa József, Se
ben Gabriella és Huszka József, 
Böő Katalin és Hernádi Ferenc, 
Debreceni Éva és Hankó János, 
Szlávik Ildikó és Varga Imre, Ju
hász Mónika és Köteles Sándor, 
Balázs Éva és Kurtics Róbert 

S Z Ü L E T É S 

Dr. Bor Norbert és Márta And
rea fia Benjámin és leánya Ber
nadett, dr. Szabó Tibor és Csató 
Erika Gizella leánya Henriett, Pet-
ró Sándor és Menyhárt Lilla leá
nya Lili, Szabó János és Petri Te
rézia leánya Zsanett, Csapó Imre 
és Hrabovszki Ildikó leánya Kitti, 
Kurtucz Ferenc Zoltán és Benyhe 
Adrienn fia Ferenc Krisztián, Tus-
ka Pál András és Farkas Anikó 
Judit fia Áron, Ragács Tamás és 
Bontovics Anita leánya Janka 

GYÁSZ 

Guti Zoltán (1967), Valentónyi 
Andrásné Presztóczki Mária Er
zsébet (1949) 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Felelős szerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős kiadó: 

dr. Nagy Mátyás jegyző 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szabadság tér 11-17. I/26. 
Telefon: 523-855, 

telefon/fax: 523-842 
Szedés: Reproform Bt. 

Nyomás: 
A&M Bt., Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Szekerka Mihály 

Megjelenik kéthetente. 
28 100 példányban 

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

E-mail: 
csabai.merleg@bekescsaba.hu 

ISSN 1588-3892 

http://www.nap-szam.hu/merleg/
mailto:csabai.merleg@bekescsaba.hu


NFT • ROP • KBC 

Önkormányzati fejlesztések 
(Folytatás az 1. oldalról) ' 

Békéscsaba Gyulával és Békéssel együttműködve Közép-bé
kési Centrum néven csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Tervhez 
kapcsolódó pólusprogramhoz (Szeged Biopolisz). Ennek kere
tében kiemelt fontosságú az egészségügy fejlesztése, a hulla
dék- és energiaprogram, valamint a biofinomító megvalósítása. 
Az önkormányzat célja, hogy minél több forrás jöjjön a városba 
fejlesztésekre, ehhez azonban meg kell fogalmazni azokat a kü
lönlegességeket, amelyek jellemzőek ránk, ilyen célok például a 
megújuló energiák hasznosítása vagy a tudás alapú előrelépés. 
Békés megye és Békéscsaba forrásszerző képessége az elmúlt 
négy évben (amely még nincs teljesen lezárva) jó volt, 16 milliárd 
forint jött a városba és mintegy 60 milliárd a megyébe, ezzel a 
megyék rangsorában ötödikek vagyunk. A három város együtt 
nagyobb erőt képvisel, a környező településekkel együtt mint
egy 150 000 embert foglal magában. A város vezetői azon dol
goznak, hogy a régió fejlesztése ne egy központba, Szegedre 
koncentrálódjon, előnyt jelent a KBC városegyüttesének közös 
fellépése. Elképzelések vannak arra nézve, hogy Békéscsabán 
működhetne a régió Volánjainak központja, és megoldható len
ne régiós kincstári, pénzügyi, adóhivatali feladatok ellátása. Van
nak határon átnyúló programjaink, ezek a jövőben is kiemelt fi
gyelmet kapnak. 

KÖZÉRDEKŰ K Ö Z L E M É N Y ! 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az ügyfélkapu igénybevé
teléhez szükséges előzetes regisztrációs eljáráshoz a békés
csabai okmányirodában időpont foglalható az 523-868-as vagy 
az 523-843-as telefonszámon, valamint a wwvv.magyarorszag.hu 
weboldalon. A regisztráció csak személyesen teljesíthető, mely
hez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány bemu
tatása és elektronikus levélcím megadása szükséges. 

Az okmányirodai regisztrációval kapcsolatban a www.magyar-
orszag.hu/ugyfelkapu/segitseg, illetve a www.nyilvantarto.hu ol
dalakon további információ található, valamint telefonon, a 189-
es kormányzati kék számon lehet érdeklődni, mely helyi tarifá
val hívható. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, OKMÁNYIRODA 
Békéscsaba. Szabadság tér 11-17. 

Lencsési Közösségi Ház 
5800 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR 1. • TELEFON/FAX: 456-177 

• Szeptember 18-án, hétfőn Kocziszki János kertészmérnök 
tart gyakorlati bemutatóval és kertlátogatással egybekötött 
előadást Szüret utáni tendők az almáskertekben címmel. Ta
lálkozó 17 órakor a közösségi háznál, ahonnan az érdeklődők 
együtt mennek ki a helyszínre. 

• Jóga kezdő és haladó tanfolyam indul szeptember 25-én 
(kezdő) és 27-én (haladó), 18 órakor. A képzések 24 órásak, 
12 foglalkozásból állnak, melyekre hétfői és szerdai napokon 
kerül sor 18-tól 20 óráig. Részvételi díj 5000 Ft/fő. Jelentkezni 
szeptember 22-ig lehet személyesen, a részvételi díj befizeté
sével a közösségi házban. 

• e-Magyarország pont - internethasználati lehetőség hétköz
napokon 14-től 19 óráig. 

• A közösségi házban induló tornák: 
- Nyugdíjastorna - szeptember 12-től, 

hetente kedden 8.15-től 9.15 óráig. 
- Baba-mama torna - szeptember 12-től, 

hetente kedden 10-től 11 óráig. 
- Egészségmegőrző torna - szeptember 12-től, 

keddi és csütörtöki napokon 14-től 15 óráig. 

Újra luxusautó-kiállítás 

ABagán és Társa Kft. 2005-ben első alkalommal rendezett luxus
autó-kiállítást Békéscsabán, a Városi Sportcsarnokban, több 

ezer látogató részvételével, óriási sikerrel. A nagy érdeklődésre te
kintettel 2006. szeptember 16-17-én vadonatúj luxusautó-kollekció
val rukkolnak elő. A kiállításon a tavaly bemutatott Pagani Zonda- és 
Lamborghini Murcielago-modellek legújabb változatait is láthatja a 
közönség. A rendezvény sztárja idén egy egyedi különlegesség lesz, 
amelynek megépítése magyar konstruktőrök nevéhez fűződik: itt 
lesz Békéscsabán a budapesti luxusautó-show-n debütált Broker-
net Silver Sting, amely magyarországi kiállításon második alkalom
mal mutatkozik be. Jelenleg ez az egyik leghíresebb autó egész Eu
rópában, egyetlen darab létezik belőle a világon. Az elkövetkező 
években a.projekttulajdonos 15-20 darabos széria legyártását ter
vezi, a megrendelések véglegesítése után. Lesz néhány olyan mo
dell, amit vétek lenne kihagyni, ilyen például a tavalyi kiállítás sztár
ja, a 700 ezer euró értékű tűzpiros Ferrari Enzo; a „fekete ló" tulaj
donosa egy arab üzletember, aki saját maga fog féltett kincsére vi
gyázni a rendezvény ideje alatt. A kiállításon rengeteg olyan autót is 
felvonultatnak a szervezők, amelyekkel közönséges halandó csak 
Monaco vagy Miami Beach utcáin találkozhat. 

A kiállításon a következő autók vesznek majd részt: Silver Sting, 
Ferrari Enzo, Ferrari 430 Modena, Ferrari 599 GTB, Lamborghini 
Gallardo, Lamborghini Murcielago, Bentley Continental GT, Bentley 
Flying Spur, Aston Martin DB9 Volante, Aston Martin Vantage, Mase-
rati Quattroporte, Maserati Spyder GT, Dodge Viper STR-10, Excur-
sion, Hummer, Lexus, Infinity, Lotus, Jaguar, Porsche... 

Az érdeklődők sok jármű-különlegességet is láthatnak: óriás pick-
upokat, 10 méter hosszú luxuslimuzint, pálya- és dragszter verseny
autókat, különleges motorkerékpár-márkákat. Az autós „tápláléklánc" 
többnyire 12 hengeres csúcsragadozóit nemcsak megnézhetik a ki
állítás látogatói, hanem a hangjukat is megcsodálhatják majd élő
ben. A tavalyihoz hasonlóan a kiállítás csúcsmodelljeit egyenként is 
bemutatják; a csúcsgépek ilyenfajta szakmai, mélyreható igényes
séggel való bemutatásában Magyarországon úttörő szerepet vállal
tak a szervezők. 

Magyarország legszebb és legkomolyabb technikával felszerelt, 
többnyire luxuskategóriájú tuningautóit is bemutatják a szervezők, 
csokorba gyűjtve néhány külföldi különlegességgel együtt. 

Évadnyitás a színházban 

Konter László, a Jókai színház igazgató-főrendezője tizenharma
dik alkalommal nyitotta meg az új évadot a Vigadó nagytermé

ben rendezett társulati ülésen. A nyári vendégszereplések ismerte
tése után bejelentette, hogy ünnepi előadást tartanak október 22-én 
és 23-án: Bartus Gyula színművész Életek árán című képzeletbeli 
dimenzióban játszódó darabját játsszák, emlékezve az 1956-os ok
tóberi forradalom ötvenedik évfordulójára. 

Az évad első bérletes bemutatója szeptember 29-én lesz, ezen 
Bertolt Brecht Állítsátok meg Arturo Uit! című színművét láthatja 
majd a közönség, címszerepben Gáspár Tiborral, Bodolay Géza ren
dezésében. Október 27-én Shakespeare Rómeó és Júliájának be
mutatója következik, rendezője Kálloy Molnár Péter. A harmadik be
mutató Willy Russel Vértestvérek című musicalje lesz Király Attila 
rendezésében, főbb szerepeiben Paczuk Gabival, Komáromi Anet
tel és a színház új szerzeményével, Lapis Erikával. Ezt követi Ed-
ward Albee Nem félünk a farkastól című színműve Oszter Sándor 
vendégszereplésével, majd műsorra kerül a Marc Camoletti-bohó-
zat, a Boldog születésnapot!, végül Kálmán Imre operettje, a Baja
dér. A stúdióban Merő Béla rendezi meg Paul Foster I. Erzsébet cí
mű történelmi paraboláját, a gyermekbérletben pedig két előadást 
kapnak az ifjú színházrajongók: Csukás István Ágacska és Békés-
Mikó Egy kis térzene című zenés mesejátékát. 

Az ülés után a Fiatal Színházművészeti Szakközépis
kola évnyitóját rendezték meg a Vigadóban, az iskola el
ső évfolyamára 15 színészjelöltet vettek fel. 

(S. EJ 

http://wwvv.magyarorszag.hu
http://www.magyar-
http://orszag.hu/ugyfelkapu/segitseg
http://www.nyilvantarto.hu


Esély a hátrányos helyzetű 
álláskeresőknek 

ABékéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége augusztus 1-jével in
dította el Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Békés me

gyében című programját, amelynek fő célja a megyében élő hátrá
nyos helyzetű álláskeresők munkába segítése. A szövetség elnöke, 
Gólya Pál augusztus 23-án egy tájékoztató keretében számolt be a 
programról, amelyre folyamatosan várják az érintettek jelentkezését. 

Sok az olyan álláskereső, aki a hirdetéseket böngészve szembe
sül azzal, hogy iskolai végzettsége alacsony, vagy nem rendelkezik 
olyan szakképzettséggel, amelyre a piac igényt tart. Időről időre pró
bálkozik, mégsem sikerül olyan állást találnia, ahol a próbaidő (há
rom hónap) elteltével is alkalmaznák. A civil szervezetekben, közös
ségekben odafigyelnek egymásra az emberek, és gyakran felmerül, 
hogy jó lenne valahogyan segíteni egymásnak, segíteni a rászoru
lóknak. A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége ezúttal - már 
nem először - az álláskeresők munkába segítését vállalta fel. Pályáz
tak és nyertek, így kerülhet sor az Alternatív munkaerő-piaci szolgál
tatások Békés megyében című, Humánerőforrás-fejlesztési Opera
tív Program (HEFOP-2.3.2-05/1.-2005-10-0063/2.0 számú) pályázati 
programjára, amely az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fej
lesztési Terv keretében valósul meg. A projektben a civilek konzor
ciumi partnere a Műszaki Természettudományos Egyesületek Szö
vetsége és a Mentálhigiénés Egyesület. 

A program megvalósításának költsége több mint 53 millió forint, 
ez év augusztus 1-jétől indult és 2008. január 31-ig tart. Ha valaki 
csak most értesül arról, hogy segítséget kaphat munkába állásához, 

még van ideje jelentkezni, nem késett le semmiről. A szövetség arra 
kéri azokat az álláskeresőket (megváltozott munkaképességű em
bereket, szakmával nem rendelkező pályakezdőket, tartósan állás
kereső 45 év feletti, a Békés Megyei Munkaügyi Központ nyilván
tartásában szereplő inaktív embereket), akik szeretnének a program
ba bekerülni, hogy keressék meg az irodát, ahol jelentkezési lapot 
kell kitölteniük. A civil szövetség irodája az Árpád sor 2/5. szám 
alatt található, a munkaügyi központ mellett (irodavezető Kondacsné 
Frák Anikó, telefon: 451-163, e-mail: civilszovetseg@bekesnet.hu). 
A jelentkezők közül választják ki azt a 200 embert, akiket a prog
ramba bevonnak. A cél, hogy a 200 emberből 2008 januárjáig 80 
fő képzésbe kerüljön (vagy éppen képzésben legyen), 48 fő álljon 
munkába minimum négy hónapra, és az embereket alkalmassá te
gyék arra, hogy a megváltozott körülmények között is képesek le
gyenek munkavállalásra. Az iroda többek közt munkaközvetítéssel, 
pályakorrekciós tanácsadással, elhelyezkedési tanácsadással, kép
zési és szociális tanácsadással, képzési lehetőséggel, képességfel
mérő vizsgálatokkal segít, valamint különböző tréningekkel (kom
munikációs, álláskeresési tréning, angol nyelvtanfolyam, számítás
technikai tanfolyam) és klubprogramokkal áll a jelentkezők rendel
kezésére. 

A programba bevont álláskeresők kiválasztása első alkalommal 
szeptemberben történik, jelentkezni ezután is lehet. Ha valaki elkez
di a programot, de menet közben meggondolja magát, nem pótol
hatják egy újabb jelentkezővel. A válogatás során ezért fontos szem
pont, hogy olyan álláskeresőket találjanak, akik készek tenni, eset
leg ismét iskolapadba ülni azért, hogy újból legyen munkájuk. A kép
zések idejére képzési hozzájárulást és útiköltség-térítést biztosíta
nak, hogy ezzel is segítsék azokat a Békés megyében élő, hátrányos 
helyzetű álláskeresőket, akik a jelentkezés mellett döntenek. 

(M. E.) 

Zelenyánszkiak, figyelem 
Mi, Zelenyánszkiak sokan lakunk itt Békéscsabán. A múltban is 

sokan voltunk. 
Honnan jöttünk? Hogy alakult az életünk az évszázadok során? 

Hogyan éltek az őseink? Békéscsaba életében fogalom volt ez a 
név, mint ahogy fogalom ma is. E család (családok) történetét sze
retném feldolgozni. A kutatásaim során rengeteg adatot feldolgoz
tam, de sajnos sok olyan kérdés van, amire a levéltári források nem 
adnak kielégítő választ. A családok teljes megismeréséhez szükség 
van minden adatra. 

Tisztelt rokonok, arra szeretném kérni önöket, hogy akinek van e 
családdal kapcsolatos régi, hitelt érdemlő iratanyaga, tegye lehető
vé annak megtekintését és a készülő családleírás érdekében má
solat készítését! Különösen hiányoznak az 1700-as évek (1718-tól 
1760-ig) személyi adatai. Továbbá nem egészen tisztázódtak az örök
váltság körüli évek vagyoni viszonyai a Zelenyánszkiakra nézve. Ké
rem önöket, segítsenek, hogy a Zelenyánszkiak történetét megis
merhessük! 

Segítségüket előre is köszönöm: 
ZELENYANSZKI ANDRÁS, 

Povázsai Máté u. 6., 
teleion: 635-778 

Értesítjük a könyvbarátokat, hogy a Jamina regénye című könyv 
utánnyomása befejeződött. A könyv ismét beszerezhető a szerzőnél: 
Zelenyánszki András, Povázsai Máté u. 6., telefon: 635-778. 

'fZ 'fi 

Tisztelt Szerkesztőség 
A szomszédunkban (Kazinczy-ltp. 1.) lakik a kedves Gyula bácsi, 

aki fáradságot nem ismerve lelkiismeretesen takarítja és 
szépíti környezetünket. Ezt lakóközösségünk nagy öröm
mel fogadja, mert nagyon sok az idős és beteg ember, 
akik nem bírják már az ilyen munkát. Sokan természetes-

nek veszik a dolgot, sokan bántják, de azért van olyan is, aki örül 
neki. Ezúton is szeretnénk megköszönni a jó szándékát és önzet
len segítségét a Kazinczy-ltp. 1. és 12. épület lakóinak nevében! Kí
vánjuk, hogy még sokáig jó erőben, egészségben szerezzen nekünk 
örömet! 

I 

* * * 
Tisztelt Csabai Mérleg Szerkesztősége 

Néhány észrevételt tennék a kommunális adóval kapcsolatban. 
Azt gondolom, városunkban nem kielégítő a szelektív hulladék

gyűjtés. Míg azt olvasom, hogy Japánban a lakosság akár 32-féle 
hulladékot különböztet meg, és hajlandóak mindezt külön is gyűj
teni, úgy hazánkban s városunkban még három felé sem tudjuk 
megtenni. Sajnálatos, hogy igen kevés helyen lehet például a mű
anyag flakonokat elhelyezni (én személy szerint az OBI-hoz hor
dom a főiskola környékéről). Vagy míg Gyopároson, Gyulán a fürdő
ben egymás mellé három gyűjtőedényt is hajlandóak kitenni, ez ná
lunk a strandon miért nem működik, pedig olyan kevés erőfeszítés 
lenne megvalósítani. 

Mindezt bizonyára városunk is felismeri. Én mindenesetre az is
kolákban kezdeném. Hallottam olyan magyar iskola kezdeménye
zéséről, ahol a pedagógusok kértek egy gyűjtőedényt a papírhulla
dékok gyűjtésére, és a szülök nap mint nap elviszik a papírhulladé
kot az iskolába, aminek a bevételét az iskola a gyerekekre fordítja. 
Szerintem így kellene kezdeni, mert az évi egyszeri rohamszerű hul
ladékgyűjtés már nem elégséges. Mindenképpen az óvodákban, 
iskolákban helyeznék ki szelektív edényeket, és akár pedagógus 
vagy felsős tanulói felügyelettel ellenőrizném a helyes használatát. 
Kitérnék a helyes használatra akár osztályfőnöki óra keretében. 

A lakosságnak is sokkal nagyobb lehetőséget biztosítanék a sze
lektív gyűjtésre, hogy ez már otthon megoldott legyen, illetve folyta
tódjék az iskolában tanultak szerint. Lehetőséget kellene biztosítani 
az otthonokban több szelektív gyűjtőedény elhelyezésére, és azok
nak akár más napokon való elszállítására is. 

A kommunális adóval én személy szerint egyetértek, hiszen igen 
sok szemét halmozódik a kukák mellett, függetlenül attól, hogy sze
lektíven vagy csak ömlesztve gyűjtik. 

Köszönöm a lehetőséget: 
SÁNDOR ERZSÉBET 

mailto:civilszovetseg@bekesnet.hu


KC S A B A I 

ÖZLÖNY 

ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VIII. 23.) számú 
önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

S/2006. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében, az 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) be
kezdés c) pontja felhatalmazása alapján módosítja Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének Békéscsaba Helyi Építési Szabályzat és Sza
bályozási Terv jóváhagyásáról szóló 5/2006. (I. 26.) számú rendeletét. 

1. § 
(1) Jelen rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatá

si területének Szarvasi út-Szekér sor-vasútvonal-gazdasági terület 
(az SZ-1 jelű terven: tervezési terület határa) által határolt területére 
terjed ki. 

(2) Jelen rendelet csak a területre készített SZ-1 jelű szabályozási tervvel 
és Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2006. (I. 26.) 
számú rendeletével (HÉSZ) együtt alkalmazható. 

(3) A terv kötelező szabályozási elemei nem módosíthatók. Az irányadó 
szabályozási vonalak a szabályozás egy lehetséges irányára utalnak; 
az igények konkrétabbá válása esetén, ha egyéb megoldás is vala
mennyi előírásnak megfelel, módosíthatók. A telekhatárok telekala
kítás keretein belül módosíthatók. 

Beépítésre szánt területek 
2. § 

Gazdasági terület 

(1) A területen kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági terület öve
zetei helyezkednek el. Az egyes területek övezeti besorolása: 
1. ipari gazdasági terület: 

a) Gipe-3. 
2. kereskedelmi szolgáltató terület: 

a) Gksz-1 és 
b) Gksz-5. 

(2) Az egyes övezetekben csak a szabadon álló beépítés megengedett. 
(3) A Szekér sor és a 47-es út által határolt területen új telket csak úgy 

lehet kialakítani az általános feltételek megtartása mellett, ha: 
a) a telkek oldal határvonala párhuzamos a jelenlegi, Szekér sorra me

rőleges telekhatárvonalakkal, 
b) a telkekből az elektromos légvezetékek és azok védőtávolsága ál

tal lehatárolt sáv nem több mint a kialakuló telek _50%-a. 
(4) A Gksz-5 jelű övezet telkei közül a Csorvási út-vasútvonal által hatá

rolt területen elhelyezkedőkön az épületnek nem minősülő közleke
déssel kapcsolatos építményeken belül iparvágány és annak járulé
kos létesítményei is elhelyezhetőek. 

(5) Az egyes övezetekben építési engedélyt csak akkor lehet kiadni, ha 
a teljes közműellátás feltételei adottak. A szennyvízhálózat kiépítésé
ig zárt szennyvízgyűjtő kialakítása megengedett. 

Beépítésre nem szánt területek 
3. § 

Közlekedési és közműterületek 

(1) A területen a 44-es és 47-es számú országos főutak övezetei helyez
kednek el. Az utak szabályozási szélességén belül kerékpárút kiala
kítható. Az utak tengelyvonalától mórt 25 m-es sávon belül épületet 
nem lehet elhelyezni. A közlekedésből származó környezeti terhelés
re érzékeny épületet olyan távolságra szabad elhelyezni, hogy az épü
letfajtára előírt környezetvédelmi paraméterek teljesíthetők legyenek. 
Ezek teljesülését az építési engedélyezési eljárás során kell tisztázni, 
illetve betartatni. 

(2) A 47-es út két oldalán elhelyezkedő Gksz-5 jelű övezet telkeit közvet
len gyalogos összeköttetéssel is el lehet látni az út szintbeni keresz
tezése nélkül. A Csorvási útra merőlegesen kialakított új közlekedési 
és közműterület a 47-es úthoz történő csatlakozásnál forgalmi szem
pontból zsákutca. 

(3) Az ellátó közművezetékeket közterületen kell vezetni. Ettől eltérni csak 
valamennyi érintett fél együttes hozzájárulásával lehetséges. A köz
műveket az SZ-2 jelű terven ábrázoltaktól eltérően akkor lehet elhe
lyezni, ha valamennyi szükséges közmű elhelyezhetőségét a terve
ző igazolja. 

Környezetvédelmi és biztonsági előírások 
4. § 

(1) A területen áthúzódó nagyfeszültségű szabadvezetékek védőtávolsá
gain belül csak a vonatkozó jogszabályokban esetlegesen megen
gedett létesítményeket szabad elhelyezni; a biztonsági sávval érin
tett telekrészeket a biztonsági előírásoknak is megfelelő beültetéssel 
kötelező aktív zöldfelület kialakítására kell felhasználni. 

(2) A szabályozási terven megszüntetettként jelölt 20 kV-os szabadve
zeték földkábelre történő kiváltását meg kell oldani. 

(3) Levegőtisztaság-védelem: 
a) Az egyes létesítmények építési engedélyes eljárásába az illetékes 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget 
szakhatóságként be kell vonni. Engedélyköteles légszennyező 
forrás és 140 kWth feletti névleges hőterhelésű tüzelőberendezés 
esetén a felügyelőség hozzájárulása szükséges. 

b) Hűtőtárolók és klímarendszerek hűtőköreiben csak a vonatkozó 
rendelet által engedélyezett „szabályozott vegyületek" használha
tók hűtőközegként. 

c) Szag-, búzhatást okozó vagy levegővédelmi védőtávolságra köte
lezett létesítmény nem helyezhető el á területen. 

(4) Zaj- és rezgés elleni védelem: 
a) Az iparvágány és a vasúti rakodó létesítésekor vizsgálni kell a szom

szédos külterületi lakóházak zajterhelését az építési engedélyezé
si eljárás során. A lakóépületekre - szükség esetén zajvédő eszkö
zök alkalmazásával - biztosítani kell a jogszabályokban megenge
dett értéket nem meghaladó zajterhelési határérték betartását. 

b) Szállodaépítés, irodaépítés, egyéb zajra érzékeny épületek létesí
tése esetén minimális követelményként figyelembe kell venni a vo
natkozó rendelet és mellékleteinek előírásait. Az építési engedé
lyes dokumentáció részeként az akusztikai számításokat és az al
kalmazott megoldást be kell nyújtani. 

(5) Hulladékkezelés: 
a) A hulladékok szelektív gyűjtését meg kell oldani. 
b) A hulladékok hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a területen 

működő vállalkozásoknak saját felelősségi körben kell gondoskod
ni, a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően. 

c) Búzhatást okozó, undort keltő vagy fertőzésveszélyt jelentő hulla
dékok nem gyűjthetőek, ezeket a keletkezésük után el kell szállí
tani (műtárgyból kiszippantott olajos iszap, zsírfogó hulladéka stb.). 

(6) Víz- és talajvédelem: 
a) A felszín alatti vízre és a földtani közegre kockázatot jelentő tevé

kenység végzése csak a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség hozzájárulásával, a vonatkozó rendelet elő
írásainak megfelelően történhet. 

b) A kamionparkolók és szennyezéssel veszélyeztetett térburkolatok 
csapadékvizét olajleválasztón előkezelve lehet csak a csapadék
víz-rendszerbe vezetni. Az előkezelt csapadékvíznek a vonatkozó 
rendeletben előírt mindenkori érvényes határértéket kell teljesíte
ni (pl. max. SZOE = 10 mg/l). 

Sajátos jogintézmények 
5. § 

(1) A 44-es és 47-es utak szabályozási vonala és az építési határvonal 
közötti területre beültetési kötelezettséget kell előírni az egyes tel
kekhez kapcsolódó építési engedélyezési eljárás keretén belül. 

(2) A beültetési kötelezettségű területen kertészeti terv alapján olyan, a 
közutak forgalmából eredő szennyeződést jól tűrő zöldsávot kell ki
alakítani, melyen belül egyidejűleg megtalálhatóak: 
a) a gyepszint, 
b) a cserjeszint és 
c) a lombkoronaszint növényei. 

(3) A növényállomány megléte a használatbavételi engedély kiadásának 
feltétele. 

Záró rendelkezések 
6. § 

(1) Jelen rendeletet hatálybalépését követően kell alkalmazni. Az előírá
sokat a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba, 2006 augusztus 23. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ DR. P E L L E B E A T R I X 
aljegyző 



BÁRKA 2006/4. 

Borról, pálinkáról 

y^nyári kánikulában legtöbben 

2006 /4 

könnyű olvasmányra vágy
nak. Bizonyára így vannak ezzel 
a Bárka folyóirat szerkesztői is, 
mert az idei negyedik számukkal 
(is) igyekeztek az olvasók ked
vére tenni. Bozsik Péter vajda
sági író nemrégiben a megyei 
könyvtár vendége volt. Aki hal
lotta, sok mindent megtudhatott 
róla, de hogy pálinkaszakértő, 
azt elhallgatta a csabai közön
ség elől. A pálinka apológiája cí
mű irodalmi esszéje szórakoz
tatva, ízes történetekkel fűsze
rezve veszi végig a legfontosabb 
pálinkafajtákat, aromájuk, színük, 
ízük, készítésük jellegzetessége
it. Talán még itt, Békésben is ha
szonnal forgatják majd a szakértők, ha eljut hozzájuk a Csabán szer
kesztett irodalmi lap. Hátha. Sarusi Mihály esszéje a borról szól, ala
pos, komoly munka, Sarusi szokásosan zaklatott, nehezen követhe
tő, néhol bizony érthetetlen stílusában. Szerencsére a balatoni bor 
hálás téma, ráadásul a csabai szerzőnek szülővárosában ennél töb
bet is megbocsátanak. Az országos terjesztésű folyóirat méltóság
gal, Novotny Tihamér nagyesszéjével emlékszik a város nagyszerű 
képzőművészére, Gubis Mihályra. A művészettörténész nem csak 
nekrológot írt, de alaposan végigelemzi ezt a tragikus hirtelenség
gel véget ért művészi pályát. Talán még a rajztanárok is haszonnal 
forgatják majd, ha Gubisról kerül szó órán. Hátha előfordul ilyesmi. 
Gyarmati Gabriella Pákh Imre műgyűjtővel, a Munkácsy-képek Ame
rikában élő tulajdonosával készített egy komoly interjút, míg Elek Ti
bor a nemrégiben Gyulán is játszott szerzővel, Háy Jánossal készí
tett egy életmü-beszélgetést. 

A Bárkánál, ahogy látom, nyáron sincs uborkaszezon. A lap kö
veti a város kulturális életét, és bár kéthavi, néha frissebb, mint az 
Élet és Irodalom, ahol hetekkel Gubis Mihály halála után, még hirdet
ték a művész óráit. Miénk ez a lap, csabaiak, ne maradjunk le róla. 

(L. P.) 

Nemzetközi képzőművész-alkotótábor 

Idén ötödik alkalommal rendeztük meg nyári alkotótáborunkat, Szlo-
I vákiából, Szerbiából és Magyarországról érkezett képzőművészek 
részvételével. A tábor célja új művészeti kapcsolatok létrehozása, 
megerősítése volt határainkon innen és túl. Ez évben Szlovákiát több 
képzőművész is képviselte, Ludmila Lakoma Krausova Michalovcé-
ből, Dusán Balaz és Ladislav Demko Kassáról, Iveta Ochrankova és 
Frantisek Chudoba Trencsénből érkeztek. Békéscsabáról Moskál Ti
bor, Törökkanizsáról (Szerbia) Molnár László és Molnár Bea vett részt 
az egyhetes alkotómunkában. A tábor szakmai vezetője Nóvák At
tila képzőművész volt. A táborozás végén az elkészült alkotásokból 
kiállítást rendeztünk a Meseház udvarán, az elkészült művek először 
és utoljára ekkor voltak láthatók együtt, hiszen nagyrészük a művé
szekkel együtt hazautazott. 

A munkák egy része intézményünk tulajdonában maradt. Az évek 
során összegyűlt képek mennyisége és színvonala is lehetővé teszi, 
hogy eredeti elképzelésünknek megfelelően, vándorkiállítást rendez
zünk, melyet azokba az országokba tervezünk eljuttatni, ahonnan az 
alkotó képzőművészek érkezetek (Szlovákia, Lengyelország, Ukraj
na, Szerbia). Ez a nagy értékű gyűjtemény első alkalommal Puszta

földváron a művelődési ház nagytermében látható. Kívá
nunk az alkotóknak jó egészséget, alkotókedvet és jövő 
nyári viszontlátást. 

GYUCHÁNÉ V E R E S KRISZTINA, 
Békési Úti Közösségi Házak 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
a békéscsabai, Felsönyomás 425. számú alatti 

per-, teher-, és igénymentes ingatlanát. 

Az ingatlan fontosabb adatai: 
• Neve: volt kismegyeri Fatornyos iskola 
• Helyrajzi száma: 0869/2. 
• Területe: 4453 m 2 . 
• Művelési ága: kivett tanya, 1551 m 2 és 2. osztályú szántó, 

2902 m 2 12,59 AK. 
• Épületek: tanyaépület, 378 m 2 beépített alapterület, 

melléképület, 132 m 2 beépített alapterület. 
• Közműellátottság: elektromos vezeték (visszakapcsolási 

lehetőség), vízellátás saját kútról. 
• Az épületek műszaki állapota rossz, jelentős felújítást 

igényelnek. 
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 000 000 Ft. 
A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet. 
Az árverés ideje: 2006. szeptember 19-én, 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) I. emeleti III. számú tárgyalója. 
Az árverésre a kikiáltási ár 10%-ával egyező 100 000 Ft - az ön
kormányzat pénztárába befizetett - letéttel lehet bejelentkezni, 
mely összeg az árverés nyertese esetében foglalóként funkcio
nál. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbi
zonylat bemutatásával lehet részt venni. A befizetett összeg an
nál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít 
a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helye
zett pénz visszajár. Az adásvételi szerződést az árverést követő 
30 napon belül meg kell kötni. A vételárat a nyertesnek a szer
ződéskötést követő 15. napon belül kell megfizetnie. Az árve
rés nyertesének a vételár teljes befizetése napján az ingatlan 
birtokba adható. Ha az árverésen a legmagasabb árat ajánló 
személy az árverést követő 30 napon belül nem köti meg az 
adásvételi szerződést, vagy a fennmaradó 90%-os vételárrészt 
a szerződéskötést követő 15 napon belül nem fizeti meg, akkor 
az általa letétbe helyezett összeg nem kerül visszafizetésre. A 
vételárhátralék késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult 
a szerződéstől egyoldalúan elállni. 
Az ingatlan megtekinthető 

2006. szeptember 18-án (hétfőn), 9-10 óra között. 
Információ a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályá
nak vagyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 
7. I. em. 122-es iroda) vagy a 66/452-252/1221-es telefonszá
mon kapható. 

START Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

Cím: 5600 Békéscsaba, 
Bartók B. út 23. VIII/32. 

www.startradio.hu 

L A K O S S Á G I ÉRTESÍTÉS 
Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 
Bartók Béla út 12. szám alatti igazgatási részlege az alábbi cím
re költözött: Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34. Megközelít
hető a 3V és a 14-es jelzésű helyi járatú autóbuszokkal. 

Az igazgatási részleg az elhelyezéssel kapcsolatos és egyéb 
ügyintézés céljából a Körgát sori bejárat felől közelíthető meg. 
Telefonos elérhetőségeink munkanapokon: 
• idősek otthoni elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés: 

540-415, 540-418, 540-419; 
• igazgató: 540-396; 
• gazdasági vezető: 540-395. 

http://www.startradio.hu


B é k é s c s a b a m e g ú j u l á s á é r t 

Együtt Békéscsabáért Egyesület 
Az Együtt Békéscsabáért Egyesület, az Ipartestület és a Nagycsaládosok, valamint számos civil szerveződés közös 

célja az önkormányzat munkájának segítése, az abban való részvétel és külső civil kontroll biztosítása. 

Tájékoztatjuk Békéscsaba lakosságát, hogy 

megalakult az 

Együtt Békéscsabáért Egyesület 
Szeretnénk, hogy a város nagyobb léptékben fejlődjék, mert 
azt adottságai lehetővé teszik. 
Elvárjuk, hogy a várost, az embereket érintő döntések 
meghozatalakor a közgyűlésben a lakosság érdekei fölé ne 
kerekedjenek se a személyes, se a pártérdekek. 
Politikai hovatartozástól, pártállástól függetlenül magunk 
mellett tudunk olyan embereket, akiknek ez a város nem 
csak lakóhelye, hanem otthona is. Azt keressük egymás
ban, ami egyesít, nem pedig azt, ami elválaszt! 
Az egyesület cél jai : 

• Munkahelyek megtar tása, új munkahelyek létrehozása 
érdekében összefogás a helyi vállalkozókkal, iparosok
kal . A helyi vállalkozásoknak előnyös feltétel biztosítása. 
Bízzunk a helyi vállalkozókban, mert ők itt élnek, és a 
megtermelt javakat is itt fektetik be! 

• Az Egyesület kidolgozza és megvalósítja minden terü
letre kiterjedően a megújuló Békéscsaba programját. 
Célunk, hogy a fiatalok visszatérjenek, és a biztos munka
helyeken kívül minőségi élettér alakuljon ki. Az igazságos 
szociális elosztás érdekében az érdekképviseleteket be
vonjuk a döntésekbe. 

• Az Önkormányzat tevékenységét folyamatosan 
ellenőrizzük, a döntéseket mind jogi, mind erkölcsi 
szempontból véleményezzük a többi civil szervezettel 
közösen. 

P O L G Á R M E S T E R J E L Ö L T Ü N K 

Bálint Jánosné Halász Z s a 
nett vagyok. Az Együtt Békés
csabáért Egyesület támoga
tásával indulok polgármester
jelöltként, és a helyhatósá
gi választásokon a 13. 
számú választókerületben 
képviselőjelöltként. Négy dip
lomával rendelkezem: peda
gógiai felsőfokú végzettséggel 
- közintézmény-vezetői szak
iránnyal. Egy idegen nyelvből 
felsőfokú nyelvvizsgát szereztem. Bálint Jánosné Halász Zsanett 
Békéscsabán születtem, azóta is itt élek férjemmel, és négy 
éves kisfiámmal. Otthonomat, Békéscsaba, és ezen belül is 
Jamina jelenti. Jelenleg az Esély Pedagógiai Központban dol
gozom, mint utazó gyógypedagógus. 
Választási programomat részletekben közöljük a Csabai 
Mérleg hasábjain: 

• A képviselő-testület folyamatosan határozza meg 
országgyűlési képviselőink feladait. A képviselők rend
szeresen számoljanak be az elvégzett munkáról. Elvárjuk, 
hogy még párt akarattal szemben is Békéscsaba érdekeit 
képviseljék a Parlamentben. 
• A bizottsági és közgyűlési jegyzőkönyveket az Interneten 
tegyük elérhetővé a lakosság és a média számára, és csak 
legindokoltabb esetben lehessen zárt ülést tartani. 
• A polgármesteri évértékelő ne csak a sikereket, hanem az 
elszalasztott lehetőségeket, a meg nem valósult terveket is 
tartalmazza, és annak okaira is térjen ki! 

Kérjük szavazzon je lö l t je inkre, támogato t t ja ink ra , hogy az Ön sorsáról 
ne csak a pár tok döntsenek! 

Polgármesterjelölt: Bálint Jánosné Halász Zsanett 

1. körzet G é c s N o r b e r t 9. körzet S K u t t o r Géza 

2. körzet F á b e r n é D o h á n y o s M á r i a 10. körzet e g y e z t e t é s a l a t t 

3. körzet V a r g a L a j o s 11. körzet A K e r t é s z J á n o s 

4. körzet é L a k o s J á n o s n é 12. körzet * L u k o v i c z k i G y ö r g y 

5. körzet K i i m e n t I s t v á n 13. körzet B á l i n t J á n o s n é H a l á s z Z s a n e t t 

6. körzet Dr. S i m o n M i h á l y [AJ támogatásával 14. körzet H r a b o v s z k i G y ö r g y [ & ] támogatásával 

7. körzet T ö r ö k n é L u k á c s B e a t r i x 15. körzet független T i m á r I m r e 
• 

8. körzet e g y e z t e t é s a l a t t 16. körzet B o k r o s M á t y á s {Aj támogatásával 1 

Telefon: 30/9671-356 (munkaidőben) E-mail: ebe2006@freemall.hu Cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 66. 

A pártokon kívül is van élet. 

mailto:ebe2006@freemall.hu


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

árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Kolozsvári út 60-62. szám alatti, 7544. 

helyrajzi számú, 1808 m 2 területű, óvoda megnevezésű, 
forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát. 

Kikiáltási alapár: 20 000 000 Ft + áfa. 
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) 
Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé
lyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. 
Árverés időpontja: 2006. október 4. (szerda), 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója 

(I. emelet), Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A nem lakás célú ingatlan (volt óvoda) árverésen kialakult vételárát 
a szerződéskötéssel egy időben, egy összegben készpénzben kell 
kifizetni, illetve átutalni. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árve
rést követő 30 nap. 
Az árverésen való részvétel feltételei: 
A kikiáltási alapár 10%-ának (azaz: 2 000 000 Ft + áfa) letétbe he
lyezése 2006. október 4-én (szerdán) 9.00 órától 10.45 óráig a 
polgármesteri hivatal pénztárában. A letétbe helyezendő összeg 
nagysága miatt készpénzben befizetni csak az árverés napján le
het. Ha a letéti összeget átutalással kívánja az árverésen részt vevő 
rendezni, akkor azt úgy kell megtennie, hogy a letéti összeg - leg
később az árverés napján - igazolhatóan megjelenjen a Békés
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP-nél veze
tett 11733003-15345008 jelű számláján. Ez esetben a letéti összeg 
visszafizetése is átutalással történik. A befizetés tényét igazoló pénz
tárbizonylatot, illetve az átutalási megbízást az árverés helyszínén 
be kell mutatni. 
Az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett 
összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letétbe he
lyezett összeg az árverés befejezését követően visszafizetésre vagy 
visszautalásra kerül. Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az 
árverést követő 30 napon belül nem köti meg az adásvételi szer
ződést vagy a fennmaradó 90%-os vételárrészt a szerződéskötés
kor nem fizeti meg, az általa letétbe helyezett összeg bánatpénz
nek minősül, azt az eladó nem köteles visszaadni. 
Az ingatlan megtekinthető a polgármesteri hivatal stratégiai-fejleszté
si osztályának vagyonkezelési csoportjával egyeztetett időpontban. 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: 
Az árverés tárgyát képező ingatlan jól megközelíthető, az infrastruk
turális ellátottsága teljes körű. Az ingatlan felújítását, átalakítását kö
vetően alkalmas többféle, lakóövezetben folytatható tevékenység 
végzésére. 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idő
ben a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályának va
gyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) vagy 
a 452-252/1223 telefonszámon kérhető. 

A Gadara Ház szolgáltatásai 

A Gadara Ház (Dr. Becsey Oszkár u. 2., telefon: 443-030, 06-70/ 
773-2244; Aulich u. 6., telefon: 327-134, 06-70/773-2246; e-mail: ga-
dara@strobeth.hu) életvezetési tanácsadással, problémamegoldó és 
kommunikációs tréninggel, családkonzultációval, önkéntes segítők 
közvetítésével és képzésével várja mindazokat, akik segítségre szo
rulnak, szeretnék jól érezni magukat, szeretnének egy jót beszélget
ni segítő szakember közreműködésével, vagy éppen segítőkké sze
retnének válni. A Béthel Alapítvány működtetésében megnyílt Önkén
tes központjuk, ahol különböző szolgáltatásokkal várják az önkéntes-
kedni vágyók és az önkénteseket fogadó szervezetek jelentkezését. 
Szilágyi Róbert klubvezető az angol klubba, Kurucz Ida pszichopeda-

gógus a szeptember 12-én induló önsegítő csoportba 
várja az érdeklődőket a Dr. Becsey utcában. További in
formáció a szolgáltatásokról, tanfolyamokról, programok
ról a fenti telefonlzámokon kérhető. fjleilecl 

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

árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti, 3067/1. 

helyrajzi számú, 2048 m-' területű, óvoda megnevezésű, 
forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát. 

Kikiáltási alapár: 125 000 000 Ft + áfa. 
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) 
Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé
lyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. 

Árverés időpontja: 2006. szeptember 20. (szerda), 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója 

(I. emelet), Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A nem lakás célú ingatlan (volt óvoda) árverésen kialakult vételárát 
a szerződéskötéssel egy időben, egy összegben készpénzben kell 
kifizetni, illetve átutalni. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árve
rést követő 60 nap. 

Az árverésen való részvétel feltételei: 
A kikiáltási alapár 5%-ának (azaz: 6 250 000 Ft + áfa) letétbe he
lyezése. A letétbe helyezendő összeg nagysága miatt a letéti össze
get csak átutalni lehet, oly módon, hogy a letéti összeg - legké
sőbb az árverés napján - igazolhatóan megjelenjen a Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Rt.-nél 
vezetett 11733003-15345008 jelű számláján. Az átutalási megbí
zást az árverés helyszínén be kell mutatni. 
Az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett 
összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letétbe 
helyezett összeg az árverés befejezését követően visszautalásra 
kerül. 
Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követő 60 na
pon belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy a fennma
radó 95%-os vételárrészt a szerződéskötéskor nem fizeti meg, az 
általa letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó 
nem köteles visszaadni. 
Az ingatlan megtekinthető a polgármesteri hivatal stratégiai-fejleszté
si osztályának vagyonkezelési csoportjával egyeztetett időpontban. 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: 
Az árverés tárgyát képező ingatlan a belvárosban, a város főutcá
ján, a kereskedelmi és gazdasági központban (Csaba Center, piac 
közelében) található. A környék infrastrukturális ellátottsága és meg
közelíthetősége kiváló. Az épület 1896-ban nagypolgári lakóháznak 
épült, többször átalakították. 
Az ingatlan felújítását és átalakítását követően alkalmas többféle te
vékenység folytatására (pl. banki, kereskedelmi, kulturális vagy iro
dai célra). 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idő
ben a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályának va
gyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) vagy 
a 452-252/1223 telefonszámon kérhető. 

Koncertjegyek árusítása 

A Diáktanya (Kinizsi u. 20., telefon 326-053, e-mail: info@diakta-
nya.hu, internet: www.diaktanya.hu) szeptemberben megkezdi a 
koncertjegyek értékesítését, az előzetes igényeket a fenti elérhetősé
geken lehet jelezni. Jegyek a következő koncertekre igényelhetők: 
október 13-án, 20 órától az Ifiházban Rúzsa Magdi és a Boban Mar
kovié Orkester lép fel, jegyár elővételben 2500, a helyszínen 3000 fo
rint; november 7-én, 19 órától az Ifiházban Koncz Zsuzsa koncertezik, 
jegyár 3500 forint; november 22-én, 19 órától az Ifiházban Zorán ad 
koncertet, jegyár 3200 forint. Jegyet tudnak biztosítani a december 
26-án, Budapesten a Papp László Sportarénában rendezendő Pira
mis-koncertre is, jegyárak 7500-15 000 forintig. 

Jankay Galéria 
A Jankay Galéria Kortárs kiállítótermében a békéscsabai nemzetkö
zi testvérvárosi művésztelep kiállítása látható szeptember 13-ig. 

mailto:dara@strobeth.hu
http://nya.hu
http://www.diaktanya.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. szeptember 7-13. 

Szeptember 7-13-ig 16.45, 18.45, 21.00, 
szeptember 14-20-ig 14.30 és 19.00 órakor: 

ÉN ÉS A NŐ ÉS PLUSZ EGY FŐ © 
(szinkronizált amerikai vígjáték) PREMIER! 

Szeptember 7-20-ig 15.30,17.45, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
TÁVKAPCS © 
(szinkronizált amerikai vígjáték) 

Szeptember 7-13-ig 15.15,19.30, 
szeptember 14-20-ig 17.45 órakor: 

LAS BANDIDAS © 
(szinkronizált amerikai-mexikói western-vígjáték) 

Szeptember 7-13-ig 14.30, 20.45, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
MIAMI VICE ® 
(szinkronizált amerikai akciófilm) 

Szeptember 7-13-ig 17.00,18.45, 21.00, 
szeptember 14-20-ig 17.15 és 21.00 órakor: 

MAGYAR SZÉPSÉG ® 
(magyar filmdráma) ART-kártya! 

Szeptember 7-13-ig 15.00 órakor: 
EL CAMINO - AZ ÚT • 
(magyar dokumentumfilm) ART-kártya! 

Szeptember 7-13-ig 16.30,18.00, 
szeptember 14-20-ig 15.45 és 19.15 órakor: 

TIBETBEN A LÉLEK • 
(magyar dokumentumfilm) PREMIER! ART-kártya! 

Szeptember 14-20-ig 17.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
A UNITED 93-AS ® 
(amerikai-angol filmdráma) 

Szeptember 14-20-ig 20.45 órakor: 
AALTRA © 
(francia-belga vígjáték) ART-kártya! 

Szeptember 14-20-ig 15.00,16.15 és 19.30 órakor: 
EGYETLENEIM © 
(magyar filmvígjáték) ART-kártya! 

Szeptember 8., péntek 16.30 órakor: 
Tolvaly Ferenc 
TIBETBEN A LÉLEK című új filmjének 
közönségtalálkozóval egybekötött díszbemutatója 

A filmek kezdési időpontja módosulhat. 
Aktuális intormáció a szórólapon, illetve érdeklődjön 

az 524-500-as telefonszámon! 

0 Korhatár nélkül megtekinthető! 

O 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

© 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Q 18 éven aluliak számára nem ajánlott! 

AKCIÓ SZEPTEMBER 9-től SZEPTEMBER 30-ig! 
Minden 3 részes garnitúrához 

ajándék nyári takaró! 
1̂ 7̂)3/ - 3 részes birkagyapjú garnitúra 36 900 Ft 

B \ i ' " ' C J W ~ 3 r ^ s z e s pálmamintás garnitúra 42 900 Ft 
- 3 részes báránygarnitúra 49 900 Ft 
- 3 részes bárány-, lámagarnitúra 49 900 Ft 
- 3 részes kasmírgarnitúra 89 900 Ft 
- 3 részes gyermek-báránygarnitúra.... 23 800 Ft 

te*. A&—\ — ^ 3 AH vákuummatrac:' 

N5$?S: """" 
*0c<fr>^ ^-^ Minden gyapjú 

* kiegészítő terméket 
most akciós áron 

Békéscsaba, Petőfi u. 2. • Tel.: 442-967 L—i Vásárolhat! 
A Tesco Áruház üzletsorán • Tel.: 453-943 

Z O L D S Z A M : 0 6 - 8 0 / 9 2 2 - 0 0 8 
TISZTELT CSABAIAK.' A város lakóival a közvetlenebb kapcso
lattartás érdekében a polgármesteri hivatal ingyenesen hívható zöld 
számot működtet. A 06-80/922-008-as üzenetrögzítőn bárki elmond
hatja - maximum 2 percben - a város működésével, fejlesztésével, 
mindennapjainkkal kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyi
ben a telefonáló meghagyja nevét, címét, telefonszámát, az önkor
mányzat illetékesei válaszolnak az általa felvetett kérdésre, prob
lémára. 

F I H A Z . 
Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336 

E-mail: ifihaz@bekesnet.hu, szervezes@ifihaz.hu 

• Szeptember 7., csütörtök 11 óra: Lipták Pál békéscsabai fes
tőművész kamarakiállítása a Munkácsy Mihály Emlékház kis
termében. Megnyitja Szilágyi András művészeti író. 

• Szeptember 9., szombat 22 óra: B-Song Klub - hip-hop buli 
a Casinóban 

• Szeptember 12., kedd 8-16 óra: „Gazdálkodj okosan!" - ked
vezményes cipővásár 

• Figyelem! A Csabai Színistúdió 10-18 éves, színjátszás iránt 
érdeklődő fiatalok jelentkezését várja csoportjaiba. Felvételi 
meghallgatás: szeptember 16., szombat 9 óra. Érdeklődni: Ifi
ház, Somogyvári Csilla. 

• Rehabilitációs klub keddenként 15-17 óráig. Szíves klub 
minden hónap első keddjén. Játékklub minden kedden 17 
órától. Hatalom Kártyaklub szombat délelőttönként. Impro-
ve English Club minden csütörtök 18-20 óráig. A Csabai 
Színistúdió próbái csütörtök-péntek 15-18 óráig. Valóság 
Színpad - próbák szombatonként. Bartók Kórus - próba 
minden szerdán 18.30-21 óráig. Rejtvényfejtőklub minden 
hónap első és harmadik csütörtökén. Bridzs klub minden 
pénteken 17-20 óráig. Berekméri Zoltán Fotóklub (UFF) min
den hónap utolsó keddjén. Break dance hétfő-kedd 18.30 
órától. A fenti szabadidős csoportjainkba szeretettel várjuk új 
érdeklődők jelentkezését! 

• Figyelem! Az Egyensúly Szabadidő klub - Pia No Klubja -
minden páratlan héten pénteken 17 órától az Ifjúsági Házban 
tartja foglalkozásait. A klubban gyógyult szenvedélybetegek 
oszthatják meg érzéseiket, tapasztalataikat hasonló problé
mával küzdő társaikkal változatos programok 
keretében. 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A Békés1 

I N T 6 R N 6 T 
1 ^ 

mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázati úton kívánja értékesíteni 
a tulajdonában lévő 

Békéscsaba, Táncsics utca-Tompa utca 
városrészen elhelyezkedő Erzsébet lakópark III. ütemének 

közművesített építési telkeit. 

A felépítendő négy társasház helyrajzi száma, területe, 
a lakások száma: 

• 8912/4 helyrajzi számú, 
• 8912/5 helyrajzi számú, 
• 8912/7 helyrajzi számú, 
• 8912/8 helyrajzi számú, 

587 m 2 területű ingatlanon, 
303 m 2 területű ingatlanon, 
181 m 2 területű ingatlanon, 
392 m 2 területű ingatlanon, 

4 lakás 
2 lakás 
2 lakás 
2 lakás 

A telkeken kertvárosi jellegű beépítés valósítható meg a terület vál
tozó (átlagosan 50%-os) beépítettségével. A telkek teljes közmű
ellátással kiépítettek (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna, közvilágí
tás, szilárd burkolatú út) oly módon, hogy telkenként a közvetlen 
közműcsatlakozások biztosítva vannak. A telkek építési munkála
tokra teljesen előkészítettek, tereprendezést nem igényelnek. 

Az építési telkek eladási ára: 6720 Ft/m2 (5600 Ft + 1120 Ft áfa) 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2006. október 10. 

Az elbírálás várható időpontja: folyamatos, legkésőbb 
a 2006. októberi közgyűlésen. 

A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 
Polgármesteri hivatal, stratégiai-fejlesztési osztály, 
pályázati és városmarketing-csoport 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7, 
I. emelet 142-es iroda 
Telefonszám: 452-252/1424-es mellék 

A pályázati formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is 
letölthető. 

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) 

Készenléti Szolgálata 
a 06-20/801-8014 

telefonszámon bármikor hívható a gyermekkel kapcsolatos 
krízishelyzetben azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás céljából. 

Helyettes szülőket keresnek 

A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Köz
pont helyettes szülőket keres. 

Betegség, tartós távollét vagy életvitel-vezetési probléma mi
att több szülő rákényszerül arra, hogy átmenetileg másra bízza 
a gyermeke nevelését. Ha a családban rokon, esetleg ismerős 
fogadja a fiúkat vagy lányokat, nincs baj. Ha erre nincs lehető
ség, a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ segítséget nyújt
hat a helyettes szülő által. A helyettes szülő legfeljebb egy évre 
fogadhat otthonába olyan gyereket, akinek a szülei átmenetileg 
nem tudják őt gondozni. Ez akár hosszabb tanfolyam, életveze
tési problémák vagy hosszan tartó kórházi kezelés miatt is elő
állhat, a szülő kérésére. Sok család és egyedülálló alkalmas le
het helyettes szülőnek, de kikötés, hogy a jelentkező 24 évesnél 
idősebb legyen, büntetlen előélettel és megfelelő anyagi körül
ményekkel bírjon, valamint egészségi állapotáról is háziorvosi 
vizsgálattal igazolnia kell, hogy alkalmas a gyermekek fogadá
sára. Mielőtt egy helyettes szülő gyermekeket fogadhat az ottho

nába, ötvenórás tanfolyamon kell részt vennie. 
Aki alkalmasnak érzi magát a feladatra, jelentkez

zen a szolgálatnál, a Szabadság tér 11-17. szám alatt, 
telefon: 523-849. 

"Hocz és Medvegy %ft. 
Békéscsaba, Kazinczy u. 31 B 

Tel. lax: 442-380 • Mobil: 06-30 600 1900 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid idóre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

S z a r v a s i ú t 9 . , 
Hat ház u. sarok 

T e l e f o n : 4 5 0 - 3 5 8 

Szélvédő-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

V 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Ola jcsere , kisebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi út-Elftel-toronytól jobbra 50 m-re) 
Telefon: 06-66 430-589. 06-30/2282447 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30-17.30 óráig 

S.O.S. TELEFONOS 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 

Ingyenesen hívható 
(vezetékes telefonról) 
a nap 24 órájában. 

441-300 
További elérhetőségeink: 

E-mail: sos.lelkisegely@axelero.hu 
Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 305 

K Ö Z L E M É N Y 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elhatározta, 
hogy felülvizsgáltatja településrendezési tervét. Ennek érdeké
ben, az épített környezet alakításáról és védelméről alkotott 
LXXVIII. törvény. 9. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak alap
ján ezúton biztosítja az érintett természetes személyek, jogi sze
mélyek és jogi személyiség nélküli szervezetek számára az 
előzetes véleményalkotási lehetőséget. Ezzel kapcsolatban el
sősorban azokat az ötleteket, javaslatokat várjuk, amelyek vá
rosfejlesztési, városrendezési szempontok szerint megalapoz
hatók és támogathatók. Ennek megfelelően, aki élni kíván ezen 
lehetőséggel, kérjük, hogy az előzetes javaslatait, ötleteit az e 
törvényben biztosított előzetes véleményalkotási időn belül (30 
nap, de legkésőbb 2006. október 8-ig), juttassa el a polgármes
teri hivatal városépítészeti osztályához (Békéscsaba, Szent Ist
ván tér 7.). 
1. A rendezés alá vont terület: Békéscsaba Megyei Jogú Vá

ros teljes közigazgatási területe (bel- és külterület egyaránt). 
2. A rendezés indoka. Békéscsaba Megyei Jogú Városa elha

tározta a kül- és belterületére a korábbi években külön-külön 
ütemben és módszerrel készült rendezési terveinek egybe-
dolgoztatását. 

3. A rendezés célja és várható hatása. A rendezési tervek ké
szítésének célja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város az 
előzőekben ismertetett teljes közigazgatási területére vonat
kozóan, a napi igényekhez igazodóan, megfelelő módon tud
ja szabályozni a közigazgatása alá tartozó területeket, amely
nek során a lehetőségekhez mérten biztosítani lehessen az 
egymást nem zavaró területfelhasználások övezetei elkülöní
téseit, amellyel egy jobb, élhetőbb, mindenki számára elfo
gadhatóbb közérzetet, vonzóbb életfeltételeket biztosító vá
ros kialakítására kerülhet sor. Ennek megfelelően a bel- és 
külterületre külön-külön készült szabályozási tervek, valamint 
a módosítások, a kisebb területekre készült önálló szabá
lyozási tervek és az ún. „fedvénytervek" egybedolgozásával 
egy minden tekintetben áttekinthetőbb szerkezeti terv, sza
bályozási terv és helyi építésügyi szabályzat megalkotására 
kerülhet sor. 

Kérjük a város lakóit és az ezen eljárással az előzetes vélemény
alkotásra felkért szervezeteket, hogy a településszerkezeti terv 
és a településrendezési terv egybedolgozásával, valamint az 
előzőekben felsoroltakkal kapcsolatban, amennyiben további ja
vaslatuk, ötletük van, amelyek városfejlesztési, városrendezési 
szempontok szerint megalapozhatók és támogathatók, akkor 
azokat legkésőbb 2006. október 8-ig a polgármesteri hivatal vá
rosépítészeti osztályához (Békéscsaba, Szent István tér 7.) el
juttatni szíveskedjenek. 
' ' V Á R O S É P Í T É S Z E T I IRODA 

http://www.bekescsaba.hu
mailto:sos.lelkisegely@axelero.hu


C S A B A I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S C S A B A I M É R L E G 

U NE VARJA MEG AZ ÁREMELÉST! 
R e n d e l j e m e g ú j S u z u k i j á t m o s t m é g a k c i ó s á r o n . 

l O O - ^ i l a M t t u 

KERTI TO 

Akciónk a készlet 
erejéig érvényes! 

Mozgáskor latozptt-utal vány^ í P 

További rcs/lctckről érdeklődjön kereskedéscinkben! 
A n k e r s Kft . Békéscsaba, Szarvasi ut 13. Tel.: (66) 446-752, 453-770 

Orosháza. Arany J . u. 2/e Tel.: (68) 411-233 

XEROX GVORSÍIVOIDDR XEROX 

» Új szolgáltatásunk: 
Fekete-fehér 
digitális nyomtatás és másolás 
AO-s méretben 
Xerox mérnöki rendszerrel, hajtogatógéppel. 

Békéscsaba, Munkácsy u. 2. (a fogászattal szemben) 
Telefon: 547-600 • Fax: 547-601 
Mobil: 06-30/6868-753 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18, szombaton 8-12 óráig 
E-mail: gyorsnyomda@gyorsnyomda.com 
Weboldal: www.gyorsnyomda.com 

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

mmmmm értékesíteni kívánja 
a Békéscsaba belterület 225. helyrajzi számú, 

Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti, 
1189 m2 területű, lakóház, udvar gazdasági épület 

megnevezésű, forgalomképes, per-, teher-
és igénymentes ingatlanát. 

(Az ingatlan korábban orvosi rendelőként funkcionált.) 

Az ingatlan felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé
lyezett tevékenységnek megfelelő átalakítást igényel. 
Az ingatlan vételára: bruttó 58 000 000 Ft 
(azaz: ötvennyolcmillió forint), mely összeget a szerződéskö
téssel egy időben, egy összegben kell megfizetni (átutalni az 
eladó számlájára). 

További információ: 
Polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályának 
vagyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
vagy a 452-252/1223 telefonon. 

iszapszivo 
kölcsönzése 

kezelővel együtt is. 

Ingyenes GARDENA-
szaktanácsadás! 

Telefon: 
06-30/9381-681 

»Sárga Telefon« 

SZAKMAI TUDAKOZÓ 

(66) 3 2 5 - 7 6 9 
Munkanapokon 8-18 Óráig 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGA1 
• A LARESZ ingatlaniroda 15 

millió Ft-ig ingatlanokat ke
res ügyfelei részére. Békés
csaba, Luther u. 7/3. Telefon: 
445-456, 06-30/683-3630, 06-
70/522-8086. 

• A Lencsési-lakótelepen 1,5 
szobás, erkélyes, városra 
néző, IX. emeleti lakás sür
gősen eladó. Irányár: 6,6 mil
lió Ft. Érdeklődni: 06-30/3700-
881, 455-255. 

•Belvárosi, 1 szobás, egye
dis, téglablokkos lakás el
adó. Telefon: 06-30/389-6948. 

• Solymáron üdülési telek fa
házzal eladó. Telefon: 06-30/ 
328-5725. 

• Hobbikért Fényesen 120 000 
Ft-ért eladó. Tel.: 455-492. 

S Z d 
• Szobafestés, mázolás, tapé
tázás, homlokzatfestés. Ma
rik István, Tavasz u. 83. Tel.: 
437-895, 06-30/275-7263. 

• Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, szalagparkettázást, 
homlokzatfestést, hőszigete
lést, nemesvakolatok készí
tését vállalom. Lestyán Pál, 
Gorkij u. 6., telefon: 436-226, 
06-30/481-8071. 

• Horvátországban 4-6 fő ré
szére jól felszerelt apartman 
kiadó. Tel.: 06-20/9237-447. 

• Biztonsági zár, normál és 
extra redőny, harmonikaajtó, 
szalagfüggöny, reluxa, szú
nyogháló szerelése, javítá
sa, kulcsmásolás: Lencsési 
Út 42. Telefon: 06-30/233-4550, 
636-135. 

• Utánfutó kölcsönzése a Len
csésin. Dobos I. u. 20., tele
fon: 06-70/335-7584, 06-30/ 
233-4550, 636-135. 

• Duguláselháritás bontás nél
kül, garanciával Békés me
gye területén nonstop: Péter 
József, tel.: 06-20/9358-173. 

• Automata mosógépek, ház
tartási gépek helyszíni javí
tása. Telefon: 06-30/304-4622, 
454-561. 

• Kft.-k, bt.-k, kkt.-k és egyé
ni vállalkozók, figyelem! A Ri-
ta-Prog könyvelőiroda vállalja 
az ön könyvelését, elektroni
kus adóbevallások elkészíté
sét. Békéscsaba, Lepény P. u. 
7., tel.: 06-20/4277-187, 06-30/ 
307-3245. 

• Fűnyírást, bozótirtást, par
lagfűirtást vállalok. Telefon: 
06-30/366-9699, Petri. 

• Lépcsőház, iroda, lakás ta
karítását vállalom. Telefon: 
06-30/290-8726. 

• Matematikából korrepetálás, 
felkészítés középiskolások
nak. Telefon: 06-30/855-7105. 

•Angolnyelv-oktatás. Telefon: 
06-30/ 855-7105. 

• Matematika- és fizikakorre
petálás általános és közép
iskolásoknak. Számítógép
használat felnőtteknek. Tele
fon: 06-30/314-9777. 

• 60 órás személyiségfejlesz
tő tréning indul pszichodrá
ma módszerrel sikerorien
táltaknak, konfliktuskerülők
nek, útkeresőknek. Érdek
lődni a 06-30/3700-881 és a 
06-70/773-5690 telefonszámo
kon lehet. 

• Ingatlanközvetítő magas ke
resettel munkatársakat ke
res, nem ügynöki munkára. 
Tel.: 06-30/687-8627, 06-30/ 
640-1180. 

• 4 órában adminisztratív mun
kát vállalok. Telefon: 06-30/ 
328-5725. 

• Eladói munkakörbe vevőori
entált részfoglalkozású nyug
díjast alkalmaznánk Békés
csabán. Érdeklődni: 06-20/ 
9275-622. 

• A teljes Révai Nagylexikon 
(1-21. kötet plusz három 
kiegészítő kötet, 1992-
1993-as hasonmás 
kiadás) eladó. Tel 
06-30/855-7105. 

mailto:gyorsnyomda@gyorsnyomda.com
http://www.gyorsnyomda.com


TÖREDÉKTÖRTÉNETEK CSABA MÚLTJÁBÓL 

Az 1831. évi nagy csabai 
kolerajárvány 

ASzéchenyi liget hatalmas, árnyas fái közt, az egykori evan
gélikus ótemető, a későbbi sétakert északi oldalán nagy 

domb emelkedik. Tőle néhány lépésnyire, egy kis halmon már
vány, magyar-szlovák feliratú emlékoszlop áll. Százhetvenöt éve, 
örök emlékezetül tétették oda az elöljárók az 1831. évi nagy csa
bai kolerajárvány áldozatainak tiszteletére. 

A pusztító, félelmetes járvány, a pestis 1738-ban szedte áldo
zatait e tájon, aztán majd egy évszázadig elkerülték a nagy jár
ványok a békési tájat. 1831-ben tört a vármegyére az epemirigy 
pusztító járványos betegsége, a kolera, amely először Szarvason 
jelentkezett. A veszedelmes kór meghűléssel kezdődött, há
nyással, hasmenéssel folytatódott, majd fájdalmas görcsök kö
zepette alig 24 óra alatt vetett véget az ember életének. A vár
megye lezárására Kecskemétről iderendelt ulánus katonák hoz
ták be a ragályt. „A kolera tehát éppen azon közeg által impor
táltatott a vármegye területére, amely annak megakadályozása 
céljából rendeltetett ide" - adta hírül a főszolgabírói jelentés. 
Csabát július 25-én érte el a kolera. Tormásy Lajos vármegyei 
főorvos drámai jelentéséből ismert, hogy 1831. július 31-én a 
„cholera nyavalya Csaba helyiségébe óráról órára jobban ter
jed és dühösködik, már 3 tizedbe (kerület) elterjedt és a negye
diket is háborgatja, tegnap délutáni 4 óráig a halottak száma 
már 105-re ment, és olyak csak kevesen gyógyultak". „Akit teg
nap még egészségesen láttak dolga után járni, ma halljuk hir
telen halálhírét. Aztán jön a másik rémhír, egyik szomszéd jobb
ról, másik balról, holnap egy rokon, egy egész család pusztul 
ki; látni a halottaskocsik sűrű elvonulását, amint 4-5 koporsóval 
reggeltől estig járnak utcáról, utcára." 

Az elöljáróság - látván a dühöngő nyavalyát - rendeletet bo
csátott ki a lakosok közt, hogy a halottakat a városon kívül egy 
külön helyen temessék el. A járvány áldozatait közös sírba temet
ték. Hat nagy koleradomb lett örök nyughelyük az evangélikus 
ótemetőben. Az egyik dombra márványobeliszket emeltek szlo
vák-magyar gót betűs felirattal: „Kér ezer csabai nyugszik itt ez 
emlék tövébe, kiket az epemirigy dühösködő mérgébe 5 hetek 
lefolyta alatt kedveseiktől elragadt. 306 rom. katolikus, 1651 ágost. 
vallásbeliek, 51 nem egyesült óhitűek, 11 izraelitok. Kezdődött júli. 
25-én, végződött szept. 6-án az 1831. eszt. Örök emlékül tétették 
az elöljárók!" 

Az 1850-es években planírozták el a másik öt dombot, de állt 
több tömegsírdomb a későbbi városi kórház területén is, ahol 
akkor még temető volt. A jaminai szőlők koleraáldozatait ott te-
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mették közös tömegsírba, és tiszteletükre a dombra emlékosz
lopot állítottak, amelyet a kései utókor azután a földdel tett egyen
lővé. A Széchenyi ligetben az egyetlen megmaradt eredeti kole
radombon lévő emlékoszlopot 1953-ban néhány méterrel ar
rébb, egy kis dombra helyezték. 

* * * 
H " 7 évvel a történtek után, szeptember 6-án délután (lap-

I / v J zártánk után) az önkormányzat, a városvédő egyesü
let és a Csabai Szlovákok Szervezete megemlékezést tartott. 
Először a Széchenyi ligeti koleradombon lévő, felújított emlék
oszlopot áldotta meg közösen a katolikus egyház, az evangélikus 
egyház, a román ortodox egyház és a zsidó hitközség, énekelt 
a Békéscsabai Evangélikus Vegyes Kar. Az ünnepség később 
Jaminában, a Máriássy utca végében elhelyezett hasonmás ko
leraemlékkő újbóli felállításával és megszentelésével folytatódott. 
Az 1831-es kolerajárvány áldozataira dr. Simon Mihály nyugalma
zott címzetes főjegyző, a városvédők elnöke emlékezett, közre
működött a Körös-parti Vasutas Fúvószenekar és a Csabai Szlo
vák Pávakör. 

ö l ess 

Egykori mederkotrás az Élővíz-csatornán 

Érdekes archív kép a rég
múltból. A majd hetven 

éve készült felvételen az Élő
víz-csatorna tisztítását végző 
speciális kotróhajó látható. A 
valahol Csaba határában kikö
tött hajó fedélzetén látványo
san elhelyezkedő személyeket 
örökítette meg az egykori fény
kép. Hajdan 15-20 évente rend
szeresen ily módon végeztette 
a város az Élővíz-csatorna kot

rását Veszélytől Si-
konyik, így biztosít
va a víz tisztaságát. 
Azóta majd félszá-

zad telt el, s a városon keresz
tül kanyargó csatorna vize egy
re piszkosabb lett. Negyven 
éve már a víz fertőzöttsége mi
att a fürdésre veszélyes. Mos
tanában egyre többet hallani 
a környezetvédelemről, az e 
célból érkező uniós pénzekről 
és az Élővíz-csatorna majdani 
rendbetételéről is, de konkrét 
tervek, hogy mikor és hogyan 
valósul meg, nem ismertek. 

Ha a képünkön látható kot
róhajónál nem is látványosabb, 
de nála jóval hatékonyabb esz
közzel remélhetőleg a nem túl 
távoli jövőben sor kerül az Élő
víz-csatorna teljes rendbetéte
lére. 

(G B.) 




