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Tájékoztató 
a szennyvízcsatorna-társulat 

szervezéséről 

A Csabai Mérleg korábbi számaiban tájékoztattuk a lakossá
got a városban várható szennyvízcsatorna-program megvalósí
tásáról és a lakossági hozzájárulás társulati úton történő bizto
sításának lehetőségéről. 

Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, 
hogy a lakosság elöntő többsége egyetért a szennyvízcsatorna 
megépítésével és a megépítéshez szükséges lakásonkénti 165 
ezer forintos hozzájárulás befizetésével. A belépési nyilatkoza
tokat aláíró lakosok nagy számban választották a lakástakarék
pénztári konstrukciót (LTP), mely - az állami támogatás miatt -
az érdekeltségi hozzájárulás összegét mintegy 41 ezer forinttal 
csökkenti. 

Az érdekeltségi egységek számára vonatkozó végleges ada
tok még nem állnak rendelkezésre, mert a nem lakás célú érde
keltségek esetén még az egyeztetések folyamatban vannak, de 
az érdekelt lakásszám sem került véglegesen rögzítésre. Valószí

nűnek látszik azonban, hogy az összes érdekeltségi egységek 
száma meg fogja haladni a tízezret. 

Néhány számadat a már aláírt belépési nyilatkozatokról: 
1. Aláírt LTP-szerződés: 6 445 db 
2. Önkormányzati lakásérdekeltség: 408 db 
3. Nem lakás célú érdekeltségi egység: 260 db 

Milyen város Békéscsaba? 

A következő kérdést tettük fel a város honlapjára: 

Ön szerint melyik állítás jellemzi leginkább 
városunkat? 

A beérkezett 600 szavazat megoszlása a következő: 

Békéscsaba a Viharsarok fővárosa I l 39 (6,50%) 
Békéscsaba befogadó város • 8 (1,33%) 
Békéscsaba megújuló város • 10 (1,67%) 
Békéscsaba Békés megye 
kulturális központja 
Békéscsaba Békés megye 
gazdasági központja 
Békéscsaba az Európai Unió 
keleti kapuja 
Békéscsaba fejlődő város 
Békéscsaba leszakadó város 
Békéscsaba, ahol a kerítés is 
kolbászból van ! 32 (5.33°o) 

J 286 (47,67%) 
185 (30,83%) 

Összesen: 7 113 db 

A fenti számokból megállapítható, hogy a társulat megalakí
tásához szükséges kétharmados arányt - 10 500 becsült érde
keltségi egység esetén - már sikerült elérni. Ezen az arányon ja
vítanak az olyan LTP-szerződések, melyeket egynél több érde
keltségi egységre kötöttek. A kedvező számadatoktól függetle
nül azonban a szervezési munkát még nem kívánjuk lezárni, 
ezért a belépési nyilatkozatok aláírására és a kedvező megtaka
rítási feltételeket biztosító LTP-szerződések megkötésére még 
van lehetőség, amit később nem tudunk garantálni. Kérjük tehát 
azon érdekelt lakástulajdonosokat, akik még nem írtak alá be
lépési nyilatkozatot vagy nem kötöttek LTP-szerződést, hogy a 
szervezéssel megbízott E-Convest Kft. irodáját (Békéscsaba, 
Szabadság tér 1-3. I. em. 3., te le fon: 430-901, nyitva hétfő
tő l péntekig 9-16 óra között) felkeresni szíveskedjenek. Külö
nösen várjuk azon több lakásos épületben levő lakástulajdo
nosok érdeklődését, akik még nem írtak alá belépési nyilatkoza
tot, ugyanis minden önálló lakás külön érdekeltségi egységnek 
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Esküvő kiállítás 2006 
Ahogy Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója fogalma

zott, múlt pénteken és szombaton az elsuttogott és hangos igenek 
„hazája" volt a bevásárló és szórakoztató központ. A Csaba Center 
Invest Kft. és a Körös-Trade Kft. második alkalommal rendezte meg 
az Esküvő kiállítást, ahol az érdeklődők megtalálhatták a házasság
kötés szinte minden kellékét. Gyönyörű menyasszonyi ruhákból, a 
vőlegényeknek alkalomhoz illő öltönyökből válogathattak a párok, 
és akár megvehették vagy lefoglalhatták a ruhákat az esküvőjük
re. A kiállításon megjelentek azok a vállalkozók, akik az esküvők, la
kodalmak lebonyolításával járó teendők megkönnyítésére szakosod
tak, a meghívók készítésétől a ruhaszalonokon át az éttermekig. A 
kiállítást szombaton este a II. Összbékési leány- és legénybúcsú 
követte, amelyről annyit, hogy este tíz órától már csak a 18 éven fe
lüliek nézhették a bemutatókat. 

( C S . M.) 

Ifjúságkutatás Békéscsabán 

Részben pályázati forrásokból, részben az önkormányzat ifjúsá
gi feladatokra előirányzott keretéből 2005-ben általános felmérés 
készült 8. osztályosok és 10-11.-es középiskolások körében. A vá
ros középtávú ifjúsági koncepciójának megalapozását célzó közvé
lemény-kutatás elsősorban a diákok élethelyzetére, családi körül
ményeikre, szokásaikra, a jövőt illető elképzeléseikre irányult. Az 
adatok kiértékelése a napokban befejeződött, a felmérés eredmé
nyéről január 19-én, csütörtökön a városháza dísztermében tájé
koztatta az intézményvezetőket, az ifjúsági területen dolgozókat 
Herczeg Tamás szociológus, a kutatás vezetője. 

A felmérés teljes anyaga a www.bekescsaba.hu weboldalról le
tölthető. 

Fúvósok hangversenye 
A Békéscsabai Körös-parti Vasutas Fúvószenekar február 6-án, hét
főn 19 órakor a Jókai színház vigadójában tartja hangversenyét. A 
zenekar az est folyamán Kenedi Gergely, Hidas Frigyes, Karol Pá-
divy, Bach, Johann Strauss, Dvorak, Webber és C. Teike műveit ad
ja elő. Közreműködnek Szodorai Edit, Szűcs Gabriella, Sáli Erika, 
Vanessa Büscher és Uwe Fleissig, vezényel Szűcs Csaba, műsor
vezető Nagy Krisztina, tolmács Guti Zsuzsanna. 

Közéleti teaház 
Február 1-jén, szerdán 18 órától a Közös Pont Egyesület közéleti 

teaházat tart az Ifjúsági Házban. A téma: beszélgetés az 
egyházi év ünnepeiről. Előadó Kémenes Csaba plébá
nos. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

• FOGADÓNAPOK. Január 
27-én Szedlacsekné dr. Pelle Be
atrix aljegyző, február 3-án Baji 
Lajos alpolgármester, február 
10-én Hrabovszki György alpol
gármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 
Baji Lajos alpolgármester foga
dónapjára szíveskedjenek előre 
bejelentkezni az 523-805 tele
fonszámon vagy személyesen a 
titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Közgyű
lése soron következő ülését ja
nuár 26-án, csütörtökön 9 órától 
tartja a városháza dísztermében. 

• FOGADÓÓRA. Tóth Mi
hály, a 12. számú választókerü
let önkormányzati képviselője 
minden hónap utolsó péntekén 
tart fogadóórát a jaminai könyv
tárban. Legközelebb január 27-
én, pénteken 14-16 óráig várja 
a körzet lakóit. 

• MESEMONDÓ VERSENY. 
A Békési Úti Közösségi Házak 
idén is meghirdeti tréfás mese
mondó versenyét az általános 
iskolák 4. osztályosai számára. 
Egy osztályból két gyermek ne
vezhet olyan tréfás történettel, 
amelynek előadása nem tart to
vább öt percnél. A verseny már
cius 4-én, szombaton 14 órakor 
lesz, a jelentkezési határidő feb
ruár 15. További információ és 
jelentkezési lap a Meseházban 
kérhető (Békési út 17., telefon: 
326-370) Braunné Selmeci Ág
nestől. 

• BOLDOG CSALÁD. Bol
dog család címmel előadás-so
rozat indult a Hetednapi Adven
tista Egyház imaházában (cím: 
Jókai u. 21., e-mail: bekescsaba 
@adventista.hu). Bicskei Róbert 
lelkész március 11-ig pénteken 
és szombaton 18 órától várja az 
érdeklődőket előadásaira. 

• 33 ÉVES AZ ASSZONY
KÓRUS. A nagy hagyományok
kal rendelkező mezőmegyeri 
asszonykórus január 16-án, az 
Arany János Művelődési Ház
ban ünnepelte fennállásának 
33. évfordulóját. A magyar és 
szlovák népdalkincseket őrző 
asszonykórus a múlt évben ön
álló hangkazettát készített, az 
ünnepségen ezekből a dalokból 
is énekeltek. 

• MUNKÁCSY NYOMÁBAN. 
Az Új utakon Munkácsy nyomá
ban - képpel és szóval Munká
csy-díjas művészeinkről című 
sorozat keretében Kass János 
grafikusművész kamarakiállítá
sa látható február 17-ig a Mun
kácsy Mihály Emlékházban. 

B E K E S C S A B A 
HÍREKBEN 

A v á r o s , 

a h o l é l ü n k 

M A T R I K U L A 

mHÁZASSÁG 

Laczkó Viktória és Bíró Jó
zsef 

S Z Ü L E T É S 

Lantos Árpád és Kisgyörgy 
Beáta leánya Réka Laura, Varga 
Dániel és Oláh Gyöngyi Hajnal
ka fia Richárd, Kiss József Gá
bor és Gecse Anna fia József 
Gábor, Szák János és Hódi Edit 
leánya Dorina, Bogdány Tamás 
és Bodoczki Ilona leánya Csen
ge, Szegedi János és llovszki 
Katalin Krisztina fia Tamás, Kiss 
Károly és Groska Anna leánya 
Petra, László Attila és Szabó Be
áta leánya Lili, Hurtyák Róbert 
András és Nagy Gabriella fia Ró
meó, Bondár László és Pusztai 
Erika leánya Rita, Német István 
és Ilyes Katalin fia Gergő Ákos, 
Szegedi Sándor és Zagyva Edit 
fia Richárd, Horváth Zoltán és 
Marik Katalin fia Dávid 
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Visszaszámlálás 2006 
2006 a választások éve. Újból el kell döntenünk, kik képviseljenek bennün
ket a Parlamentben és az önkormányzat testületében. Sorozatunkban a je
lenlegi közgyűlés tagjai adnak számot az elmúlt négy évben történtekről. 

Kutyej Pál 
(független) 

KUTYEJ PAL evangélikus lelkész függet
len szlovák képviselőként már harmadik 

ciklusban vezeti a kisebbségi, érdekegyezte
tő és külkapcsolati (KÉK) bizottságot. Első
ként a nemzetiségek munkájáról beszélt: 

- Békéscsabán négy kisebbségi önkor
mányzat működik, a városi önkormányzat a 
bizottságon keresztül biztosítja ezek műkö
dési feltételeit, bizonyos mértékig a nemzeti
ségi lakosok arányának megfelelően. A szlo
vák önkormányzat ebben a ciklusban vette át 
a Garay utcai tájházat, amelyet rendbe hoz
tak. Az Országos Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzat kérte, és tavaly megkapta a szlovák 

iskola és óvoda fenntartói jogait. A Szlovák Kultúra Háza kiválóan töl
ti be szerepét, igazi közösségi színtér lett, népszerű a hozzá tartozó 
színvonalas étterem és szálloda. A szlovák kultúra, a szlovák hagyo
mányok ápolása, új kapcsolatok kiépítése szempontjából, úgy gondo
lom, élen jár Békéscsaba. A román önkormányzat a határon átnyúló 
vers- és prózamondó versenyt rendezett, tavaly nyáron, az árvíz ide
jén gyűjtést szerveztek, és személyesen juttattak el adományt a leg-
rászorultabbaknak. A két ország gazdasági kapcsolatainak élénkítése 
céljából fórumokat szerveztek, és szerepet vállaltak a Békéscsaba-
Arad futóverseny lebonyolításában is. A cigány kisebbségnél figyelem
re méltó az a törekvés, amellyel a gyermekek felzárkóztatásán dolgoz
nak. Tankönyveket osztanak, próbálják meggyőzni a szülőket a tanu
lás fontosságáról. A lengyel nemzetiségi önkormányzat ebben a cik
lusban alakult meg, bár kevesen vannak, sokat dolgoznak a lengyel 
kultúra megismertetéséért. 

- Mi a helyzet az érdekegyeztetés és a külkapcsolatok terén? 
- 1990-től az önkormányzat gondot fordít az érdekegyeztetésre, vé

leményeztetjük a városi költségvetést, javaslatokat várunk a munka
adók, munkavállalók, szakszervezetek képviselőitől, az általuk felvetet
tek is a közgyűlés elé kerülnek. Ebben a ciklusban alakult meg az ok

tatási, ifjúsági és szociális kerekasztal, amely a megfelelő tárcákkal 
együttműködve próbál segíteni. A lakossági fórumokon, a közmeghall
gatáson közvetlenül a polgárok véleményét kérjük ki egy-egy fonto-
sabb témában, mint amilyen például a városfejlesztési koncepció ki
alakítása, vagy a szennyvízcsatornázás. A város erejéhez mérten támo
gatja a civil szervezeteket, az erre szánt keret megpályáztatása, elbí
rálása szintén a KÉK-bizottság feladata. Békéscsabának nyolc testvér
városa van, az önkormányzaton túl széles körű nemzetközi kapcsola
tokat ápolnak a különböző szervezetek, iskolák, az egyházak. Együtt
működünk a kultúra, sport, oktatás terén, és bemutatkozási lehetősé
get biztosítunk egymásnak idegenforgalmi szempontból. Évente egy 
alkalommal a testvérvárosok hasonló bizottságaival cserélünk tapasz
talatot, tudunk egymás gondjairól, örömeiről. Az együttműködés a baj
ban is megmutatkozik, Székelyudvarhelynek az árvíz idején ötmilliós 
támogatást nyújtott az önkormányzat, de segített sok békéscsabai pol
gár és intézmény is. 

- Hogyan fér meg egymással a kereszténység és a közélet? 
- Az egyházi törvényünk kimondja, hogy ha valaki országos szintű 

politikai feladatot vállal, országgyűlési képviselő lesz, arra az időre fel 
kell függesztenie a lelkészi szolgálatát. Egy város vagy falu életében 
viszont a lelkészek is elláthatnak képviselői feladatokat - mindig min
den igyekezetben meg kell keresnünk a jót, ez segít megtalálnunk a 
fejlődés útjait. Az egyház és az önkormányzat együttműködése mind
két fél szempontjából fontos; Békéscsabán a temetők kettő kivételével 
az egyházak tulajdonában vannak, az önkormányzat támogatja azok 
rendbetételét. A templomok városképi jelentőségűek, a hívők össze
fogott, egymást segítő közösségeket alkotnak a városon belül. 

- A ciklus elején ön Isten áldását kérte a közgyűlés munkájához. 
Áldás kísérte az elmúlt három-négy évet? 

- 2002-ben több képviselő igényelte az áldást, mások úgy voltak 
vele, hogy tegyük, hátha használ. Meggyőződésem, hogy volt áldás a 
munkánkon. Az ország nehéz anyagi helyzete ellenére komoly fejlesz
tések történtek Csabán. Ehhez kellett a képviselők munkája, de kel
lett, hogy velünk legyen az Úr, kellett Isten áldása. 

Tóth Mihály 
(MSZP) 

"ÓTH MIHÁLY Jaminában él, a Jaminai 
Kerekasztal Egyesület alapítója, elnöke, 

az országos TIT etikai bizottságának tagja, 
az Erzsébethelyi Sportegyesület elnökhe
lyettese, a Csabai Szlovákok Szervezetének 
egyik alapítója, vezetőségei tagja, a Szent-
Györgyi Albert középiskola tanára, és 2002 
óta a 12-es választókerület egyéni képvise
lője. 

- Bizonyos szempontból javult a helyzet 
a körzetemben és Jamina egész területén, 
de mindig vannak megoldásra váró nehéz
ségek. Erzsébethelynek keserves napokat 
okoz a belvíz, nagyot léphetünk előre, ha a 

város megkapja a támogatást a szennyvízcsatornázásra. A szenny
víztársulásba sok jaminai lépett be, érdekes módon az idősebbek vagy 
a nehezebb körülmények között élők szinte azonnal éltek a lehetőség
gel, míg a vállalkozó szellemiségű fiatalok egy része idegenkedett et
től a megoldástól. A többség tudja, hogy Erzsébethelyen különösen 
fontos a csatornázás, a csapadékvíz és a szennyvíz megfelelő módon 
történő kezelése. A Bessenyei utca jobb oldala például mélyebben fek
szik, mint a bal, a kertekben komoly gondokat okoz egy-egy esős idő
szak, míg a Wagner utcában az átemelő rendszer segítségével megol
dódott ez a probléma. 

- Egyre inkább érezhető a jaminaiak lokálpatriotizmusa. Minek kö
szönhető a városrész növekvő népszerűsége? 

- Egészen más az életminőség egy tömblakásban és egy kertes 
házban. Erzsébethely kertvárosi funkciója erősödött, a többség büsz
ke arra, hogy itt él. Ebben segített az is, hogy az Erzsébet lakópark -
amely rendezett és szép színfoltja a városrésznek - megtelt fiatalok
kal. Növekszik, fiatalodik Jamina, egyre népszerűbb azok körében, 
akik építkeznek, gyerekeiket szép, egészséges környezetben szeret
nék felnevelni. A lakóparkban felajánlott telkek megvásárlására ugyan 
kevesebben jelentkeztek a vártnál, de ez valószínűleg annak köszön
hető, hogy oda csak meghatározott terveknek megfelelő házak épít
hetők. Jaminában is összevontunk óvodákat, iskolákat, ugyanakkor 

az Erzsébethelyi iskola bővül, megújul, megfelel a kor kihívásainak. 
Mindhárom jaminai képviselő az MSZP soraiból került ki, 2002 óta 
segítjük, támogatjuk egymás terveit, legyen szó az iskola előtti par
koló építéséről vagy a fokozottabb rendőri jelenlét eléréséről. Több 
helyre kerültek utcai lámpatestek, közlekedési lámpák, van bankauto
mata. Szeretnénk, ha nem kellene mindenért Békéscsaba központjá
ba menni, jó lenne egy hivatali ügyintézésben segítséget nyújtó, felvi
lágosítást adó iroda működtetése. A fogadóóráimat a jaminai könyv
tárban tartom minden hónap utolsó péntekén, mivel helyben vagyok, 
sokan fordulnak hozzám a problémáikkal. Karácsonykor itt is volt 
díszkivilágítás, azonban hiányoztak a díszítőelemek. Frekventált hely 
lett a Jézus Szíve templom környéke, a közelében viszont lefedésre 
váró árkok vannak. Folyamatosan szépül Erzsébethely, de egy ciklus 
nem elegendő mindenre, a többéves lemaradás jelentősebb csökken
tésére. 

- Ön az oktatási, valamint a kisebbségi, érdekegyeztető és külkap
csolati (KÉK) bizottság tagja. Mit tapasztalt ezeken a területeken az el
múlt három és fél évben? 

- Évek óta húzódott az oktatás intézményhálózatának átszervezése, 
meg kellett találnunk a tanulólétszám csökkenését követő legkevésbé 
fájdalmas megoldást, amelyet az integráció jelentett. Meggyőződésem, 
hogy az integráció nélkül többen küszködnének beiskolázási gondok
kal, így azonban a nemes hagyományok ötvöződhetnek, vonzóbbá te
hetik az intézményeket, például a mi iskolánkat is (Szent-Györgyi), 
amely három korábbi középiskolát foglal magában. A közoktatás emel
lett fejlődésen megy át, itt lesz a térségi szakképző központ, készül a 
Közgé új épülete, bővül az Erzsébethelyi iskola. Szlovák nemzetiségi
ként örömmel vettem részt a KÉK-bizottság munkájában, fontos szá
momra a kisebbségek érdekérvényesítése, hagyományainak megőr
zése. Egyike vagyok azoknak, akik sokat dolgoztak a Szlovák Kultúra 
Házának létrehozásán, örülök, hogy ilyen jól működő közösségi szín
tér, színvonalas szálloda és étterem lett belőle. Nem sikerült minden 
ponton megvalósítanunk, amit szerettünk volna, de úgy ér
zem, sikerült megtalálnunk azokat a területeket, ahol elő
rébb léphettünk, s gazdagodott a városrész. 

(CS. M.) 
F»Mérteci 
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OZAIKA 

Nakrátko 

• V Národnostnych domöch na ulici Békési od 2. februára 2006 orga-
nizujú kurz slovenciny pre deti. Pocas hodinách si deti mözu osvojif slo
vensky jazyk hravou formou. Kazdého záujemcu srdecne cakajú. Pod-
robnejsie informácie o kurzu mózete ziskaf na telefonnom cisle: 06-
66/326-370. • V decembri odovzdali pri prilezitosti Diia mensin na 
radnici vyznamenanie „Za cabianskych Slovákov". Toto vyznamenanie v 
minuom roku dostala od slovenskej mensinovej samosprávy násho 
mesta národnostná referentka v döchodku Heléna Somogyiová. • 14. 
decembra 2005 oslavovala citarová skupina Boleráz 8. vyrocie svojho 

zalozenia. Oslava sa uskutocnila v Zupnej kniznici, kde prítomnych 
srdecne privitala v mene Cabianskej organizácie Slovákov Alzbeta An-
csinová. Clenovia citarovej skupiny pod vedenim Lászlóa Paulika pred-
viedli vianocné piesne a destké piesne z oblasti Stredozemného mora, 
Skandinávie, Balkánu a z vychodnej i strednej Európy. • Clenovia klu-
bu „Vecierky v utorok" sa zase stretli 17. januára 2006, ked' si pozreli film 
„Nasa dedinka" v slovenskom jazyku v kniznici slovenskej skoly. 

Slovensky tyzden v slovenskej skole alebo 
Ako s i Maruska s Holenou ruky podali 

Pocas dvoch adventnych tyzdriov, ked' sa Fudia náhlia, upratujú, netr-
pezlivo vyckávajú v radoch na darceky, sa v priestoroch Slovenského 
gymnázia, základnej skoly a materskej skoly v Békesskej Cabe spomalil 
cas a vytratilo napátie. Vrátil sa pövodny vyznam predvianocného casu, 
prebudili sa zmysly, city, fantázia a potreba maf pri sebe blizkeho cloveka. 

Uz 5. decembra nám byvali studenti skoly Tamás Kónya a Ferenc Ko-
rim dokázali, aké priechodné sú hranice medzi umenim a modernou tech-
nikou. Silu ich umeleckych diel, vystavenych v skolskej galérii, umocnil 
poeticky jazyk slovenskych a madarskych versov. Vecer vrcholil vianoc-
nym koncertom chlapcenského speváckeho zboru Trefort, ktorému pri 
poslednych skladbách vydatne pomáhalo detské publikum. Toto emotiv-
ne spojenie obrazu, slova a hudby otvorilo Slovensky tyzden, pocas kto-
ré sme dennodenne objavili pod obrovskym vianocnym stromcekom ne-
jaké prekvapenie. A ze to bolo skutocne pestre vám potvrdí Sváty Mi
kulás, ktory k nám zavital az dvakrát. Cakala ho nelahká úloha skontro-
lovaf, ci majú vsetci skólkári a najmensi ziaci vycistené cizmicky a naplnif 
ich sladkymi drobnosfami. Ale dockal sa aj on odmeny v podobe pesni-
ciek a versíkov, ktoré si pre neho deti pripravili. Po torkom maskrteni dob-
re padló potrápif telo na podvecernej diskotéke, kde si kazdy overil, ci 
tá jeho tanecná kreácia nevysla náhodou z módy, ci je stále in. V spor-
tovom duchu sa zacal aj posledny pracovny deh v tyzdni. V telocvicni bo-
jovali ziaci piatich základnych skól (Békesská Caba, Gerendás, Gerla, 
Sarvas a Slovensky Komlós) o pohár Mikulása v stolnom tenise. Sporto-
vé sfastie sa najviac usmialo na mladych stolnych tenistov z Gerly, a to 

* * * * * ,* 

v sút'aziach jednotlivcov (ziskali 2 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové me-
daily), ako i v zápoleni druzstiev. Druhé miesto v nelutostnom boji na ze-
lenom stole ziskali domáci. S hrdosfou mohli uzavrief jeden nádherny 
adventny tyzden, aby po krátkom vikende presvedcili svet, ze detská fan
tázia nepozná hranic. Na stoloch porozkladaná cecina, susené ovocie, 
rözne koreniny sa v pondelok pod detskymi rukami zmenili na úzasné 
vianocné venceky a ozdoby. To nadsenie strhlo aj mnohych dospelych, 
ale ruku na srdce, z ktorého násho vytvoru vyzaruje tofko radosti, hra-
vosti a optimizmu... 

A viete, z ktorého jazyka pochádzajú slová skola, bryndza, musiet? Ak 
si myslite, ze sú to rydzo slovenské slová, nemáte pravdu. Ako nám vy-
svetlil mlady lingvista Alexander Tóth, tieto slová pochádzajú z inych jazy-
kov: skola z latinciny, bryndza z rumunciny a musiet' z nemciny, sloven-
cina ich vsak dávno prijala za svoje. Tento proces preberania stále po-
kracuje. Je to jeden zo spösobov obohacovania slovnej zásoby. Je mo
derné, ak chodime v teniskách znacky Lady run, nie Dáma bezl A pri-
znajte sa, kto z vás by si vybral mobilného operátora s menőm Mokry tón?! 

Prebudili sme lásku k vedomostiam, k umeniu, k tvorivosti... ostáva len 
súhlasit' s nasimi predkami, ze laska ide cez zalúdok. A vie to aj kuchársky 
majster, riaditel hotela Fiume Márton Vozér. V spomienkach sa vrátil do 
svojho detstva, k starej mame, ktorá dokázala z mála vycarif chutné dob-
roty, k starému otcovi, ktory rád „zabijal cervika" pálenóm. Svojim rozprá-
vanim nás vtiahol na zabijacku i na svadbu. Ako skutocny odborník vie, 
ze kazdá zmienka o jedle prebúdza u posluchácov túzbu ochutnávaf, a 
tak nám pripravil jedno „homozemské'' a jedno „dolnozemské" slovenské 
jedlo. Bryndzové halusky a kukurica s mákom chutili vsetkym, malym i 
vefkym, ba niektori si nechali naplnif taniere aj dvakrát. 

Vsetko, co sa raz zacne, musi sa i skoncit'. Slovensky tyzden uzavrel 
Deri národnosti, program ziakov základnej skoly a gymnázia. Ak vám ná
hodou nieco chybalo, tak v tento deh ste si to urcite nasli, verse, vianoc
né pesnicky, dramatizáciu rozprávky O dvanástich mesiacikoch s vianoc
nym koncom...Nase najmensie vcelicky, lienky a motylikovia pockali do 
piatku na svojich rodicov a spolocne sa pripravili na prichod Vianoc. Aj 
oni uz vedia, aké prijemné je obdarovaf svojich blizkych. 

Co bolo najkrajsie? Vsetci sme boli spolu ako vefká rodina, spolu sme 
sa zabávali, smiali, zabudli na staré skriepky ako Maruska s Holenou a 
lúcili sme sa so zelanim pokojnych Vianoc a st'astného nového roku! 

ZUZANA BENKOVA 

Pozdrav Jánovi Chlebnickému v mene pracovníkov 
Slovenského vyskumného ústavu 

Ján Chlebnicky mnoho urobil za to, aby slovensky vyskumny ústav bol 
uznanou institúciou v Békesskej Cabe a v Békesskej zupe -
co sa niekedy prejavilo aj v istej financnej podpore miestnych 
a zupnych úradov. 

Vznikom slovenskych mensinovych samospráv Ján Chleb

nicky ako vedecky tajomnik medzi prvymi sa usiloval vybudovaf vzt'ahy 
medzi ústavom a samosprávami, aktivizovat', dat' do pohybu pre nás ne-
známe zdroje, miestne sily najmá rym, ze vzbudil záujem miestnych ob-
canov o vlastnú kultúru, jazyk, vychovu. Nasi Slováci zacali pre vedu a za 
vedu prinásaf aj obef. 



A z M 4 4 - e s út h i t e l e s t ö r t é n e t e 

Az elmúlt hetekben, hónapokban többen és többfélét nyilatkoztak az M44-es (Kecs
kemét-Békéscsaba) gyorsforgalmi út építésének előkészítése tárgyában. 
A gyorsforgalmi út csak egyik, de a legfontosabb előfeltétele a közép-békési térség 
fejlődésének felgyorsításában, versenyképességünk, tőkevonzó képességünk, a be
fektetések következtében bővülő foglalkoztatásnak, ezért beszélünk ennyit róla. 
Szeretném a kedves olvasónak az ügy résztvevőjeként feltárni a történetet. 

Az M44-es út sorsa nem úgy indult, aho
gyan ma ezt sokan gondolják. A korábbi 
és a jelenlegi vezetés egy része is úgy gon
dolta, hogy elegendő a 44-es számú orszá
gos főútvonal fejlesztése a jelenlegi 2 x 1 -
es nyomsáv kiegészítésével. Mi azt mond
juk, hogy az idő előrehaladt, ez már nem 
megoldás, tehát egy új, 2 x 2 sávos autó-
útra van szükségünk, hiszen ez a térség 
fejlődésének záloga. Nekünk, itt élőknek 
jár ez az állami beruházás, hiszen nem aka
runk örökké az ország egyik leghátrányo
sabb helyzetű megyéje lenni. 

EGY KIS TÖRTÉNELEM 

- A Horn-kormány 1085/1997. július 24-i 
kormányhatározatával vállalja, hogy gyors
forgalmivá teszi a 44-es utat 2010-ig. 

- Az Orbán-Torgyán-kormány a 2117/ 
1999. májusi határozatával ezt megerősí
tette, majd 2303/2001. október 1-jei hatá
rozatával kivette a 10 éves fejlesztési terv
ből a teljes szakaszt, és helyette betették 
a Szarvas-Öcsöd elkerülő, valamint a Bé
késcsaba elkerülő utat. 

- A 2044/2003. március 14-i kormány
határozat végre kimondja, 2015-ig meg kell 
építeni az M44-es autóutat Kecskeméttől 
Gyula országhatárig, ekkor még nem volt 
egyértelmű a 2 x 2 sáv, többen azt vallot
ták, elegendő a 2 x 1 sáv megépítése is. 

- Az áttörés akkor kezdődött, amikor 
2002. december elején módosító indítványt 
adtam be a Magyar Köztársaság 2003. 
évi költségvetési törvényéhez, amelyben 
1,5 milliárd forint elkülönítését kértem az 
M44-es gyorsforgalmi út tervezésére a 
Szarvas-Tiszakürt szakaszra, mivel ez a 
leglassúbb és leggyengébb szakasz. Eb
ből a szavazások végére 100 millió forintot 
fogadtak el úgy, hogy külön megkerestem 
Medgyessy Péter miniszterelnököt, Kun-
cze Gábort, az SZDSZ frakcióvezetőjét, és 
magam mellé állítottam az MSZP-frakció 
többségét. 

Az előbb említett összeget is sokan csak 
azért szavazták meg közülünk, hogy ne 
mindig ezt hallják tőlem a frakcióülésen. 
(Egyébként a költségvetésben ennyi a leg
kisebb új fejezeti érték külön soron, és sok 
volt a fejlesztési kérelem.) 

A barátaim azt hihették, hogy ezzel sem
mire sem megyek, de én a gazdasági bi
zottságnak is tagja voltam a költségvetési 
mellett, és ott 2003 novemberében kezd
tük tárgyalni a Magyar Köztársaság gyors
forgalmi közúthálózatának fejlesztéséről 
szóló (Autópálya-törvény) törvényjavasla
tot. Ennek a törvénynek a mellékletei rög
zítették a fejlesztéseket, nevezetesen az 1. 

számú melléklet a 2004 végéig átadandó-
kat, illetve a kivitelezés alatt lévőket, a 2. 
számú melléklet pedig a 2003 2007 között 
előkészítésbe vont szakaszokat. 

Ebbe a részbe sikerült kis trükkel záró
szavazás előtti módosító javaslatként be
emelni az M44 Szarvas-Tiszakürt közötti 
szakaszt autóútként, igaz, ekkor még csak 
2 x 1 sávra. 

A 2004-es költségvetési törvénybe to
vábbi 400 milliót sikerült beillesztetni ter
vezésre, majd a 2005-ös költségvetési tör
vényben az Autópálya-törvény mellékletét 
Kecskemét-Gyula országhatár szakaszra, 
a jogcímet pedig tervezésről előkészítésre 
változtattuk. Hozzáteszem, ebben a munká
ban a nyomvonalon érintett összes Békés 
megyei országgyűlési képviselő segített. 

A 2005. novemberi Autópálya-törvény 
módosításakor pedig nem történt más, mint 
a korábbi 1-es számú mellékletben marad
tak azok az utak, amelyek ötven százalék
nál magasabb készültségben voltak, és ál
lami - ÜKIG - finanszírozásban maradtak. 
A 2-es számú mellékletbe átkerültek azok, 
amelyek kötvénykibocsátásos finanszíro
zással épülnek majd, és a korábbi 2-es 
számú mellékletből 3-as számú melléklet 
lett, szinte - az M 15-ös szakaszt törölték, 
tehát még jobb is lett a helyzetünk - ugyan
azzal a tartalommal. Ezért helytelen és ká
ros a lakosságot olyan szövegekkel megté
veszteni, hogy a 49. helyre csúszott visz-
sza az M44-es út előkészítése. Itt az ellen
zék azt tette, hogy 1—3-ig összeadta a mel
lékletben szereplő szakaszokat, ha koráb
ban ezt tették volna, majdnem ez a szám 
jön ki. 

A 2005 tavaszán kezdeményezésemre 
Békéscsabán a Fiume nagytermében meg
tartott minikormányülésen, amelyen ma
gam is részt vettem, azt kértem a kormány
főtől, hogy tekintsék úgy az M44es út 
ügyét, hogy ez Békés megyének, a régi
ónak jár állami forrásból, hiszen ennyivel 
eleve le vagyunk maradva a többi megyé
től, megyeszékhelytől. Azt kértem továb
bá, hogy egészítsék ki az M44-es főút ter
vezésére rendelkezésre álló 500 millió fo
rintot egy olyan ígérettel, amely alapján ki 
lehet írni a közbeszerzési eljárást, ugyan
is az esetleges többletet finanszírozzák. 
Ezért lehetett 2005 júniusában pályáztatni 
és augusztus óta a nyertes dolgozik, elő
reláthatóan 2006 júliusában lesz tervünk, 
amit beadhatunk engedélyezésre. 

AZ ÚTÉPÍTÉS MENETE 

1. Döntés a programba vételről (kormány
határozat). 

2. Tanulmányterv-készítés (a jövőt illető
en költség-haszon elemzésen alapuló 
módosító indítványt adtam be a nyom
vonal-kiválasztásra és a gazdaságos
ságra, mint kiemelt közérdekre). 

3. Nyomvonal-kijelölési variációk, társa
dalmi vita (megtörtént). 

4. Külterületi szabályozási tervek készíté
se (Bács-Kiskun megye folyamatban). 

5. Környezetvédelmi szakhatósági enge
dély (Kondoros-Tiszakürt kiadva). 

6. Építési engedély (tervezés alatt Kondo
ros-Tiszakürt szakaszon). 

7. Terület biztosítása - még nem történt 
meg. 

8. Lőszermentesítés: nem történt meg. 
9. Régészeti feltárás (Békés megye terü

letén 26, Szolnok megye területén 24, 
mintegy 450 ezer négyzetméter terüle
ten van lelőhely, az első bejárás meg
történt). 

10. Közbeszereztetés. 
11. Kivitelezés. 

Szeretném rögzíteni, hogy 2004-ig sem
miféle engedélye nem volt az M44-es főút
nak, az egyéves, minden évszakra kiterje
dő környezeti hatástanulmány 2004 ápri
lisában készült el, és a fellebbezés utáni 
másodfokon született engedélyt 2005 feb
ruárjában adták ki. 

Látszik, hogy új utunk építése még 
odébb van, de semmi nem megy önma
gától. 

Mindig, minden lépésért meg kell küz
deni, hiszen sok-sok érdek ütközik. 

Ami garanciát, illetve reményt adhat szá
munkra: az az összefogás, az egységes fel
lépés ezért az útért. 

Fontos, hogy bekerüljön az M44-es 
teljes szakasza a Nemzeti Fejlesztési Terv 
II. ütemébe, mert ezzel az Európai Unió 
2007-2013-as forrásai elérhetővé válhat
nak. 

MOLNÁR LÁSZLÓ 
országgyűlési képviselőjelölt 



A negyedik Ritka madár 

Nem tudom, hogyan gyűjti össze a Magyar Téka Erkel Sándor 
Könyvesház Kiadó ezeket a csabai antológiákat, a Ritka ma

darakat, nyilván a szerkesztő és kiadótulajdonos Kőszegi Barta 
Kálmán tudja, és meg is mondaná, ha kérdezném. De nem kér
dezem, hanem olvasom a könyvet, a Ritka madár 4-et, és sok jó 
érzésem támad közben, meg rossz is. Jó, mert a 255 oldalon 
nagyrészt jeles irodalmat olvashatok, rossz, mert szinte kódolva 
tudom: ugyancsak nagy részük (hiába kész írók, költők) nemigen 
lépnek majd túl e kötet lapjain. Világosabban: nem kellenek, van
nak már elegen, ahol az van kiírva, hogy ez a terület irodalom. 
Habár a kötetbeliek közül sokan (és régóta) ott vannak már, ke
vés közülük az olyan, aki nyitná az ajtót a kinti érdemesek előtt. 
Talán egyedül a szerkesztő-kiadótulajdonosról mondható el, hogy 
nem veszíti el csalafinta módon a kulcsokat, mert akkor nem len
ne Ritka madár sem, például ez a negyedik: de hát van, és szé
gyelljék magukat azok, akik csak befelé néznek és kifelé soha. 

Pedig, mint említettem, ez a Ritka madár 4 jó kis antológia. Ti
zennyolc prózista és huszonöt versíró adja közre írásait, hogy az 
olvasást kezdő honpolgár naponta várja türelmetlenül az időt, 
amikor ráér olvasni, és tovább haladhat a szép vetésben. Jó, ez 
itt erősen szimbolikus, de ha a szép vetés általában zöld színben 
tündököl, az pedig a remény színe ugyebár, akkor tökéletesen 
érthető, miről van szó. A tizennyolc prózista legtöbbje remekel, 
villog, gondolatokat hagy maga mögött. így aztán lehet, hogy 
nemsokára újra elolvasom Csányi Vilmos A csoda című, kötetet 
nyitó novelláját, mely némi küzdelmes bevezetés után lenyűgö
zően ironikus képet fest egy lehetséges (?) jelenbeli csodáról, 
amikor egyszer csak szétnyílik a Duna a Margit-szigetnél, és tör-

R I T K A 
M A D Á R 
BÉKÉSCSABAI IRODALMI 

ANTOLÓGIA 

MAGYAftTEKA t KKl.l. VANTKJ* KÖNYVESHÁZ MKÍÍá 1A1* 

ténnek észbontó dolgok közben, 
amit az éppen regnáló Ősmagyar 
Párt értékel és magyaráz, tűz a 
zászlajára. Persze olvasni kell és 
nem magyarázni, mint a többiek 
írását is, Grecsó Krisztián A térkép 
nagyja, Kiss László Filléres törté
netek, Kiss Ottó Zizi néni, Molnár 
Lajos Bodó Kati kék szeme című 
prózáját, Rott József szintúgy kü
lönleges írását a rettentő természe
tű Vaskuráról, Sarusi Mihály Szin
te szindrómáját, Serédi János drá
mai csúcspontra törő fantázia-no
velláját a Tévedtél, dokit, a pálya
kezdő Szokolay Domokos kisno-

velláját, melyben József Attila a jelen idő főszereplője, Tóth Tibor 
tanyai világképét a harmadik évezred elejéről, amikor sok minden 
változik, de az ember legkevésbé. 

A kötet második részében huszonöt versíró kínál olvasnivalót, 
jó verseket, lélekkel telített gondolatokat és kezdő nekifutásokat: 
érdemes lapozni ezt a száz könyvoldalt is, és feljegyezni magunk
ban a neveket, akik a Ritka madár 4-be verseket adtak a szerkesz
tőnek. Többek között Banner Zoltán, Fodor Helga, Hartay Csa
ba, Irányi Dezső, Kántor Zsolt, Kőszegi Barta Kálmán, Magyari 
Barna, Nagy Mihály Tibor, Péter Erika, Simái Mihály, Szilágyi And
rás, Újházy László, Zalán Tibor és Zsákai Csilla nevét. Ez utóbbi 
költőnő sziporkázó versötletei jelentik a csúcsot a kötet végén, 
amelyből csak az hiányzik, hogy pár soros „névjegyeken" be is 
mutatnák a prózákat, verseket közlő személyeket, hogy többet 
tudjunk róluk. Az ötödikben nyilván pótolható lesz ez a hiány. 

(S. EJ 

EGY „ÖREG JAMINAI" REGÉNYÍRÓ 

Vendégségben Zelenyánszki Andrásnál 

Ajaminai Zelenyánszkiak ősidők óta ja
minai Zelenyánszkiak. 1718-tól min

denképpen, akkor települt ide Nógrádból 
a Márton nevű ős, akitől a jaminai Zele
nyánszkiak származtatják magukat. And
rás, aki most nagyapai szerepkört tölt be 
a családban, 81 éves és regényíró. Három 
évig gyűjtötte az anyagot a Jamina-regény-
hez, amit pár hónappal ezelőtt nyomtatott 
ki 500 példányban a Sirályka nyomda. 

András, akivel Povázsai utcai házában 
beszélgettünk a Jamina-regényről, vasesz
tergályosként kezdte, aztán gépészeti von
zalma odáig vitte, hogy egy ideig vezető
je volt a városi villanytelepnek is, 15 évig 
pedig főgépész az egyik jaminai téglagyár 
hőerőművében, majd megbízták, hogy 
Olaszországból hozzon haza egy ultramo
dern cserépgyártó gépsort: szóval benne 
volt a munka dandárjában, úgymond. Az
tán nyugdíjba ment, és most, 2006 telén 
azt mondja: nem gondolta volna, hogy 
könyvet ír egyszer. 

„Egy öreg jaminainak" nevezi magát a 
könyv előszavában, aki azzal kezdte a „re
gényírást", hogy 79 éves korában számítógépet kapott a fiától, 
megtanulta kezelni, írogatott vele ezt-azt, elszórakoztatta a mo
dern masina. Közben a kertbarátok egyesületében többször el

beszélgettek Jamina régmúltjáról, az ősökről, akik az 
1800-as évek elején „szülőfalut" csináltak Jaminából, 
innen a „vinice" elnevezés, ami még most is elő-elő-
jön. Egyszer aztán azt mondta neki valaki: „Miért nem 

A szerző és a könyve 

írod meg az egészet? Senki sem írt még 
ilyen könyvet Jamináról". 

- Mit mondjak, hetekig ez járt a fejem
ben - mondja András, miközben a pár hó
napja megjelent könyvet lapozgatja. - Be
jártam a megyei könyvtárba, elolvastam 
minden hozzáférhetőt Jamináról, és írni 
kezdtem. Szépen, időrendi sorrendben, 
hogy majd a végén összeigazítsam. Há
rom évig írtam, mire megszületett a Jami
na regénye. Tessék, olvassa érdeklődéssel! 

Egy idő után újra a családra terelődik a 
beszéd, érdekes történeteket mesél a szü
lőkről, akik pár utcával arrább laktak, és 
egy Medovarszki nevű rajzoló csinált ró
luk ceruzaképet 1933-ban. Ott van a falon 
a számítógép felett. András apja vasutas 
volt, nagyszívű vasutas, és egész lelkével 
jaminai. Aztán azt kérdezi: tudom-e, hogy 
1910-ben csatolták Békéscsabához Jami-
nát, hogy ugyanabban az évben épült meg 
a nagyhíd, 1914-ben kövezték ki Jamina 
főutcáját, az Orosházi utat, hogy 1934-ben 
Kodály Zoltán volt a vendég Jaminában, 
a helyi dalárda hívta meg, és így tovább 
egészen mostanáig. 

Tudja - mondja András - , most, hogy 
készen a könyv, és alig van már egy-két 
példány, rájöttem: sok minden kimaradt 
belőle. Újra írni kezdtem, rövid története

ket. Készen van 50 oldal. Ha könyv lesz belőle, az lesz a címe, 
hogy Jaminai novellák. 

Az „öreg jaminai" nem hagyja annyiban. Amit csak tud, leír min
dent Jamináról. Mert szereti, hiszen a Zelenyánszkiak mind sze
rették. „Nincsen Csaba Jamina nélkül" - tartja egy régi-régi mon
dás. András szerint is örök igazság. 

SASS ERVIN 



Lépj egyet előre! 
Dr. Nagy Ágnes, a megyei munkaügyi központ igazgatója két 

fontos témában tartott sajtótájékoztatót január 12-én: a „Lépj egyet 
előre!" elnevezésű programról és a 2006. január 1-jétöl hatályba 
lépett jogszabályváltozásokról szólt. 

Elszomorító tény, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság 40 
százaléka nem rendelkezik szakképesítéssel. Az EU tagállamai
ban minden 100 felnőttből 45-en vesznek részt valamely képzé
si programban; hazánkban ez a szám csupán 12. Ezért a kor
mány a 100 lépés program és az élethosszig tartó tanulás jegyé
ben hirdette meg a „Lépj egyet előre!" elnevezésű projektjét, 
melynek keretében mintegy 11 ezer ember juthat szakképesítés
hez. A program elsősorban a 16. életévüket betöltött munkavál
lalóknak szól, a diplomások nem vehetnek részt benne. A mun
káltatók igényei alapján van mód különböző hiányszakmák elsa
játítására 11 Békés megyei akkreditált képzőintézményben mint
egy 215 képzési program keretében. A képzések 400 órásak és a 
hallgatók számára ingyenesek, továbbá számukra egyhavi, a mi
nimálbérnek megfelelő összeg is folyósítható. A programra 2006 
januárjáról 2007 végéig mintegy négymilliárd forint áll a rendel
kezésre. Megyénkben 450-500 hallgatóra számítanak a „Lépj 
egyet előre!" keretében. (További információ a wvvw.afsz.hu hon
lapon található.) 

Szintén fontos információkat tudhattunk meg a január 1-jétől 
hatályba lépett jogszabályváltozásokról. Az Országos Érdekegyez
tető Tanács döntése értelmében a kötelező legkisebb munkabér, 
azaz a minimálbér havi összege januártól 62 500 forint, 2007-től 
65 500 forint, 2008-tól 69 000 forintra nő. A garantált bérmini
mum idén július 1-jétől a középfokú végzettségűeknél - a 0 és 
2 éves, a munkavállaló által betöltött gyakorlati idő esetén - a 
minimálbér 105 százaléka, legalább két év gyakorlati idő esetén 
pedig a 110 százaléka. 

A sok visszaélésre okot adó munkaerő-kölcsönzés háza táján 
is történtek változások: a cél az volt, hogy feketén, színlelt szer
ződéssel, a járulékfizetés alól kibújva a munkáltatók ne alkalmaz
hassák a kölcsönzés intézményét visszaélésként a munkaválla
lókkal szemben. Ezt szolgálja egyébként az Egységes Munka
ügyi Nyilvántartás (EMMA) is. A törvény előírja, hogy a kölcsön
beadó köteles legkésőbb a munkavállaló munkába állásáig iga
zolni a kölcsönzést, azaz a munkavállalót bejelenteni az EMMA-
ba. (Utóbbi egyébként valamennyi munkáltatónak kötelessége.) 
Pozitívuma a rendszernek, hogy maga a munkavállaló is ellen
őrizheti, hogy bejelentették-e: ehhez csupán kódot kell kérnie a 
munkaügyi központokban, s ennek birtokában interneten ottho
nából, munkahelyéről, e-Magyarország pontokról is ellenőrizheti 
mindezt. A törvény megtiltja a munkaerő-kölcsönzést abban az 
esetben, ha a munkavállaló korábban a kölcsönvevőnél állt mun
kaviszonyban, illetve, ha a két munkáltató egymással tulajdono
si kapcsolatban áll. A törvény alapján, ha hat hónapot dolgozott 
a munkavállaló a kölcsönbevevőnél, akkor az ugyanazon munka
kört ellátó munkavállalókkal azonos személyi alapbérre (műszak
pótlékra, rendkívüli munkavégzésért járó díjazásra, továbbá ügye
leti, készenléti díjazásra) jogosult. A teljesítménykorrekció (kiiga
zítás) intézménye a munkáltató által támasztott teljesíthetetlen 
normák ellen kíván fellépni. 

Idén január elsejétől a gyesen lévő kismamák is vállalhatnak 
akár nyolcórás munkát is, amennyiben gyermekük betöltötte az 
egy évet. Munkajogi védettségük a gyes igénybevételének ide
jén végig fennmarad. 

A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény is módosult: a bírság
tételek az eddigi hatmillió helyett 30 ezer forinttól 20 millióig ter
jedhetnek. Fontos változás még a kis- ós középvállalkozások
ra vonatkozó járulékkönnyítés: 2006. január 1-jétől egy éven át 
mentesül a munkáltatói járulék fizetése alól az a 250 fő alatti vállal
kozás és nonprofit szervezet, amely létszámbővítéshez legalább 
három hónapja regisztrált munkanélkülit alkalmaz. Módosultak a 
megváltozott munkaképességüekre vonatkozó jogszabályok is. 

(V. A.) 

KSH-KUTATÁS 

Vendéglátás, idegenforgalom II. 

Városunkban 2004 végén 5 szálloda, 2 panzió, 5 turistaszál
lás és 1 üdülőház működött. Ezeken a kereskedelmi szálláshelye
ken összesen 1301 szállásférőhely állt a vendégek rendelkezésé
re. Megoszlásukat az ábra mutatja. 

A kereskedelmi szállásférőhelyek megoszlása 2004-ben 

• Panziók 
szállásférőhelyei 

• Turistaszállások 
szállásférőhelyei 

• Üdülőházak 
szállásférőhelyei 

• Szállodák 
szállásférőhelyei 

A férőhelyek száma az elmúlt években meglehetősen rapszo
dikusan változott. Az 1997 óta rendelkezésre álló adatok szerint 
a legtöbb (1317) szállásférőhely 2003-ban, a legkevesebb (544) 
pedig 1999-ben működött a városban. Az ingadozás elsősorban 
a turistaszállásokon található szállásférőhelyek számának a vizs
gált időszakon belüli nagymértékű változásának az eredménye. 
A többi szálláshelytípusnál a férőhelyek számának változása lé
nyegesen kisebb mértékű volt. 

Békéscsabán nem működik kemping, ifjúsági szálló és gyógy-
szálloda sem az egyéb kereskedelmi szállástípusok közül. Né
hány éve megjelent ugyanakkor a falusi szállásadás. Ennek kere
tében a városban, azon belül is főleg a külterületeken 2004-ben 
13 szállásférőhely állt a falusi körülmények közötti pihenésre vá
gyók számára. 

HORVÁTH CSABA (KSH) 

u Munkaközvetítés 

Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége sikeres pályázatot 
nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz, mely
nek keretében komplex munkaközvetítő iroda működtetésével 
nyújt segítséget a fogyatékkal élő, valamint a megváltozott mun
kaképességű, de még aktív korú munkanélküliek részére. A feb
ruár 28-án záruló program eredményességét mutatja az is, hogy 
a tervezett 30 fő helyett közel 300 fő jelentkezését regisztrálták. 
A munkatársak közel 550 állásajánlatra közvetítették ki az érdek
lődőket, melynek következtében a munkaszerződéssel elhelye
zett dolgozók létszáma elérte a 80 főt. 

Az iroda a munkaerő-piaci szolgáltatások, tanácsadások szé
les körét biztosítja az érdeklődők számára: munkaközvetítés; pá
lyakorrekciós, rehabilitációs, képzési tanácsadás; munkapróba, 
képességfelmérő vizsgálatok (tesztek); képzési lehetőségek (OKJ 
szakma szerzése); útiköltség-térítés a foglalkozások idejére; rend
szeres klubfoglalkozás; pszichológiai segítségnyújtás; munkajo
gi tanácsadás. 

A program zárásaként a Civil Szövetség szakmai záró rendez
vényt szervez Békés megyei szakemberek, a program kedvezmé
nyezettjei, valamint a munkáltatók részére. Igaz, hogy az OFA pá
lyázati programja február 28-val lezárul, de figyelembe 
véve a program szükségességét, az ezzel kapcsolatos 
elért eredményeket, az iroda folytatja munkaközvetítő 
tevékenységét, és várja az érdeklődőket. i— y 

http://wvvw.afsz.hu
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H I R D E T E S 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

a belvárosi közterületi árusítóhelyek bérleti jogának 
megszerzésére 

árverést tart. 
Erintett területek: az Andrássy út sétálóutcai szakaszának Med-
nyánszky és Jókai utca közötti szakasza, valamint a Szent István 
tér 10-12. előtti terület. 
Árusítási formája: a városépítészeti iroda által engedélyezett formá
jú árusítóeszköz. 
Az árverés időpontja: 2006. január 31., 10 óra. 
Az árverés helye: a városháza I. emeleti II. számú tárgyalója. 
Kikiáltási alapár: 5860 Ft/m2/hó + 20% áfa. 
Az árverésen kialakult bérleti díjat a közterület-használati engedély 
beszerzésével egy időben, egy évre, egy összegben, készpénzben 
kell kifizetni. A bérleti jogot nyert licitálónak a közterület-használati 
engedélyt 2005. február 14-ig kell beszerezni. 
Az árverésen való részvétel feltételei: 
• Az árverésen azok vehetnek részt, akiknek nincs közterülethasz

nálatidíj-tartozásuk. 
• A közterületen történő árusításhoz rendelkeznek az egyéb ható

sági igazolványokkal, hozzájárulásokkal. 
• Az árusításra igényelt helyekre egyenként 10 000 Ft letéti díjat 

kell fizetni 2006. január 31-én, 9-10 óra között a polgármesteri 
hivatal pénztárában. 

• Az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett 
összeg a bérleti díjba beszámít. A bérleti jogot nem nyert licitálók 
részére a letéti díj az árverést követően visszafizetésre kerül. 

• Az árverésen legmagasabb árat ajánló résztvevő, ha a megadott 
időtartamon belül nem szerzi be a közterület-használati enge
délyt, vagy a használati díjat az engedély beszerzésével egy idő
ben nem fizeti meg, az általa letétbe helyezett összeg bánatpénz
nek minősül, azt a bérbeadó nem köteles visszaadni. 

Az árusítóhelynek kijelölt területek helyszínrajzon megtekinthetők 
Hortobágyi Erikánál a városüzemeltetési irodán (földszint 9-es ajtó) 
2006. január 26-tól. 

Lencsést Közösségi Hd^ 
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR t. • TELEFON/FAX: 456-177 

• A Márvány Fotóműhely - a magyar kultúra napja alkal
mából rendezett - Hymnus című kiállítása február 15-ig 
tekinthető meg hétköznapokon 8-18 óráig a közösségi 
ház tanácskozótermében. 

• Január 26-án, csütörtökön 16.30 órakor dr. Rucz Árpád 
szülész-nőgyógyász, a Réthy Pál Kórház osztályvezető 
főorvosa tart tanácsadást a Baba-mama klubban. 

• Január 30-án, hétfőn 17 órakor Szelekovszky László ve
títéssel egybekötött előadása a közösségi ház Természet
járó körében Kunhalmok Békés megye területén címmel. 

• Február 6-án, hétfőn 17 órai kezdettel Bényei Gábor szak
tanácsadó tart előadást Amit a biokertészkedésről tud
ni kell címmel a Kertbarátkör foglalkozásán. 

• A közösségi ház Honismeret i szakköre várja azon álta
lános iskola 5-6. osztá lyosainak jelentkezését, akik ér

deklődnek a népi díszítőművészet, a népszoká
sok és a hagyományos ételek iránt. A szakkör 
foglalkozásait hetente, szerdai napokon tartja 14 
órától . 

e q u a l h u n g a r y . h u 

Magyarország célba ér 

I N G Y E N E S K É P Z É S I L E H E T Ő S É G 

Az esély bölcsődéje című EQUAL program keretében tan
folyam indul Békéscsabán az EURO-OKTAÉDER Szakkö
zépiskolában, a gyesen, gyeden lévő kismamák számára, 
az alábbi szolgáltatásokkal. 

• Ingyenes képzés (kezdő és haladó színtű angol, 
gazdasági ismeretek, kommunikációs ismeretek, 
számítástechnikai ismeretek). 
Minimumkövetelmény: 
8 általános iskolai osztály elvégzése. 

• Gyermekmegőrzés a képzés idejére, 
ingyenes utaztatás a képzés helyszínére. 

• Díjmentes kiegészítő szolgáltatások 
(mentálhigiénés, vállalkozói és jogi tanácsadás, 
mentorálás) 

További információkat találhatnak 
a www.eselybolcsodeje.org honlapon. 

Érdeklődni lehet munkaidőben: 
Békés Megyei Nők Egyesülete 
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Ifjúsági Ház) 
Telefon: (66) 449-222/146 

Jelentkezési határidő: 2006. február 3. 

Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. 

A polgármesteri hivatal munkarendje, 
ügyfélfogadási ideje 

Ügyfélfogadási idő (az okmányiroda kivételével): 
12.30-17.00 Hétfő 8.30-12.00 

Kedd nincs ügyfélfogadás 
Szerda 8.30-12.00 
Csütörtök 8.30-12.00 
Péntek 8.30-12.00 

Ügyfélfogadási idő az okmányirodában: 
Hétfő 7.30-12.00 
Kedd nincs ügyfélfogadás 
Szerda 7.30-12.00 
Csütörtök 7.30-12.00 
Péntek 7.30-12.00 

Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadás a teljes 
hivatali munkaidőben biztosított. Házasságkötéssel, egyéb családi 
szolgáltatással előzetes egyeztetés alapján munkanapokon munka
időn kívül, illetőleg szombaton is rendelkezésre áll a hivatal kijelölt 
munkatársa. 
A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a munka
idő hétfőn 8-17 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 8-16 óráig, 
pénteken 8-15 óráig tart. 

12.30 16.00 

12.30-17.00 

12.30-16.00 
12.30-16.00 

LAKÁSMEGOLDÁST 
KÍNÁLUNK 

Kettő- vagy többgyerekes, 
35 év alatti házastársi 

vagy élettársi kapcsolatban 
élőknek, készpénz nélkül 
Békésszentandráson, két 

és fél szobás kertes házban. 

Érdeklődni: 06-30/9333-778. 

S.O.S. TELEFONOS 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 

Ingyenesen hívható 
(vezetékes telefonról) 
a nap 24 órájában. 

4 4 1 - 3 0 0 

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

http://www.startradio.hu
http://equalhungary.hu
http://www.eselybolcsodeje.org
mailto:sos.lelkisegely@axelero.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. január 26.-február 8. 

Január 26.-február 1-jeig 15.00, 17.00, 19.00, 20.45, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 
csak pénteken és szombaton 22.00, 

február 2-8-ig 15.00,17.00,19.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.45 órakor: 
ÜVEGTIGRIS 2. © (magyar vígjáték) ART-kártya! 

Január 26.-február 1-jeig 16.45 órakor: 
DICK ÉS JANE TRÜKKJEI © 
(szinkronizált amerikai krimi-vígjáték) 

Január 26,-február 8-ig 19.00 órakor: 
JÁTSZIK MÉG A SZÍV I (angol romantikus vígjáték) 

Január 26.-február 1-jéig 17.45 és 20.00 órakor: 
HA IGAZ VOLNA © (amerikai romantikus vígjáték) 

Január 26.-február 1-jéig 16.00 és 21.00 órakor: 
KISIKLOTTAK O (amerikai thriller) 

Január 26.-február 1-jéig 21.00 órakor: 
JOHANNA © (magyar operafilm) ART-kártya! 

Január 26,-februar 1-jéig 19.30, 
február 2-8-ig 20.30 órakor: 

A HERCEG HALADÉKA © 
(magyar fantasy-dráma) ART-kártya! 

Január 26.-február 1-jéig 14.30,16.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30, 

február 2-8-ig 14.30,15.30, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
WALLACE ÉS GROMIT ÉS AZ ELVETEMÜLT 
VETEMÉNYLÉNY • (szinkronizált angol animációs film) 

Január 26.-február 1-jéig 18.00 órakor: 
ÜVEGFAL © (magyar filmdráma) ART-kártya! 

Február 2-8-ig 15.30,17.00,18.45, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 
csak pénteken és szombaton 22.00 órakor: 
TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK © 
(magyar vígjáték) PREMIER! 

Február 2-8-ig 17.15 és 20.00 órakor: 
MÜNCHEN * (amerikai politikai dráma) 

Február 2-8-ig 16.45 és 20.45 órakor: 
DURR, DURR ÉS CSÓK * (amerikai krimi-vígjáték) 

Január 26-án 19.00 órakor: 
ÜVEGTIGRIS 2. díszbemutató 
Vendégeink: Rudolf Péter, Horváth Lajos Ottó, 

Pataki Ágnes 

JEGYÁRAK (2005. május 5-tól): hétfőn egységesen 550 Ft; keddtől csütörtökig 
16 óra előtt 550 Ft, 16 óra után 750 Ft; péntektói vasárnapig és ünnepnapokon 
16 óra előtt 650 Ft, 16 óra után 850 Ft. KEDVEZMÉNYEK: hétfőn egész nap 550 
Ft; gyerekjegy (12 év alatt) 550 Ft (érvényes hétfő kivételével a korhatár nélküli 
filmek 20 óra előtti előadásaira); ART-kártya: a mindenkori jegyárból 300 Ft ár
engedmény (hétfő kivételével minden ART besorolású filmre érvényes); mati
né-előadások helyára 550 Ft. Pénztárnyitás hétfőtől péntekig 13.30, szombaton 
és vasárnap 10 órakor. A müsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A filmek kezdési 
időpontja módosulhat. Aktuális információ a szórólapon, illetve érdeklődjön az 
524-500-as telefonszámon! 

0 Korhatár nélkül megtekinthető! 
O t2 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 
C 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 
Q 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

JANUÁRI AJÁNLAT! 
elektromos ágymelegítő 13 900 Ft 
gyermek-báránygarnitúra 24 900 Ft 
mágneses lepedő 14 900 Ft 
birkagyapjú derékalj 17 400 Ft 
egyszemélyes fenyő ágykeret 38 900 Ft 
Luxor vákuummatrac 54 900 Ft 
180 x 200 cm-es fenyő ágy keret 58 900 Ft 
birkagyapjú takaró 19 900 Ft 

Motoros ágyrács: 

93 800 Ft 

Békéscsaba, PeföfV u. 2. • Telefon: 442-967 
A Tesco Áruház üzletsorán • Telefon: 453-943 

Január 27., péntek 20 óra: Balkán
táncház. Január 28., szombat 9 óra: 
Sakk diákolimpia. 79 óra: Salsa kubai 
tánctanfolyam. 20 óra: Zenés vacsora 
Pedróval. Január 29., vasárnap 9 óra: 
Az OMNE Békés Megyei Méhész Szer
vezete előadásai. Február 4., szombat 19 óra: 
Salsa kubai tánctanfolyam. 20 óra: Zenés vacsora 
Pedróval. Február 10., péntek 21 óra: Nosztalgia
slágerparti a '70-es, '80-as, '90-es évek legjobb ze
néivel. Február 11., szombat 20 óra: Zenés vacsora 
Pedróval. • Folyamatosan működő kiscsoportos foglalkozások: Női 
torna hétfőn, szerdán és csütörtökön 17-18, kedden 18-19 óráig. 
A Csabai Lovas Íjászkör edzése minden szerdán és csütörtökön 
17.30 órától. Univerzum klub szerdánként 17-22 óráig. Makett klub 
szerdánként 17.30-18.30 óráig. A Csaba Lovas Íjászkor edzése szer
dán és csütörtökön 17.30 órától. A CSHKE sakkcsapatának nyilvá
nos edzése hétfőn és csütörtökön 16.30 órától. A Balkán Táncegyüt
tes próbája szerdán 19, szombaton 17 órától. 

Információ: FEK, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. 
Telefon: 529-230, 529-231 • Fax: 529-232 

E-mail: civil2228@mail.datanet.hu • www.csabahonved.hu 

_ ] f i h a Z . 
Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336 

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

IV. CSABAI FARSANG (február 17-21.) - Február 17., pénreA- 10 
óra: Ovis farsang - a Csabai Színistúdió Berzsián és Dideki című 
előadása. 21 óra: Zenész Fars(h)ang a Kaszinóban. Február 18.. 
szombat 8 óra: Disznóvágás a Szlovák Kultúra Házának udvarán a 
Csabai Kolbászklubbal. 10 óra: Turisztikai konferencia a Szlovák Kul
túra Házában a Tourinform Iroda szervezésében. 75 óra: Hagyomány
őrző szlovák farsang a Csabai Szlovákok Szervezete és a Szlovák 
Kultúra Háza szervezésében az Ifiházban. 77 óra: Kézműves-foglal
kozás gyermekeknek és szüleiknek. Közben 17.30-19.30 óráig: Ját
szóház, tánc, játék és énektanítás gyerekeknek. 20 óra: Tánc és ének
tanítás mindenkinek! 27 óra: Táncház. Február 19., vasárnap 15 óra: 
„Száguldó dallamok", a „Daloló város - Békéscsaba" rendezvény
sorozat első előadása. Február 20., hétfő 15 óra: Munkácsy inasai 
címmel Munkácsy Mihály és Rippl-Rónai József kamarakiállítása a 
mester születésnapjának tiszteletére a Munkácsy-emlékházban. 79 
óra: Pódium színház Maksa Zoltánnal az Ifjúsági Házban. Február 
21., kedd: Borklub az emlékház pincéjében 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A B É K É S 
I N T E R N E T 

mailto:civil2228@mail.datanet.hu
http://www.csabahonved.hu
mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu
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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 öt társasház helyrajzi száma, területe, 
a lakások 
• 8912/4 
• 8912/5 
• 8912/6 
• 8912/7 
• 8912/8 
• 8912/9 

szama: 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 

987 m 2 területű ingatlanon, 7 lakás 
1 208 m 2 területű ingatlanon, 9 lakás 

319 m 2 területű ingatlanon, 3 lakás 
871 m 2 területű ingatlanon, 6 lakás 
815 m 2 területű ingatlanon, 4 lakás 
303 m 2 területű ingatlanon, 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. április 28. 
Az elbírálás várható időpontja folyamatos, legkésőbb: 

2006. május 18. 
A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 

Polgármesteri hivatal, vagyonkezelő iroda 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
földszint 39-40-es iroda 
Telefonszám: 452-252/2401-es mellék 

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

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

m^^m ajánlatot kér 
a vásárcsarnok és piac, 

valamint a környezetében lévő belvárosi 
önkormányzat i tu la jdonú ingatlanok 

fej lesztésére és hasznosítására. 

• Az ajánlattevő az ingatlanokról a polgármesteri hivatal va
gyonkezelő irodáján személyesen kérhet információt. 

• Az ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell, hogy a vá
sárcsarnok és piac bérlőjével a hatályos bérleti szerző
dés megszűnéséből eredő, a tulajdonos önkormányza
tot terhelő kötelezettségeket átvállalja, és a bérlővel el
számol. 

• Az ajánlatban az ajánlattevőnek ismertetnie kell a terü
lettel kapcsolatos fejlesztési koncepcióját. Az ajánlatte
vőnek az ajánlatban vállalnia kell, hogy az önkormány
zattal előre egyeztetett és elfogadott fejlesztési koncep
ciót, valamint elfogadott engedélytervet az önkormány
zattal megkötött szerződés napjától számított egy éven 
belül bemutatja. 

• Ajánlatot lehet tenni az egész területre vagy egyes része
ire is. 

• A fejlesztési és hasznosítási ajánlatot 2006. január 31-ig 
- zárt borítékban, feladó megjelölése nélkül, „Piac és 
környéke" jelige feltüntetésével - kell benyújtani a pol

gármesteri hivatal vagyonkezelő irodájának a ve
zetőjéhez (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

» Új szolgáltatásunk: 

Fekete-fehér 
digitális nyomtatás és másolás 
AO-ás 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 

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 kapcsolattartás érdekében a pol
gármesteri hivatal ingyenesen hívható zöld számot működtet. A 
06-80/922-008-as üzenetrögzítőn bárki elmondhatja - maximum 2 
percben - a város működésével, fejlesztésével, mindennapjainkkal 
kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyiben a telefonáló meg
hagyja nevét, címét, telefonszámát, az önkormányzat illetékesei vá
laszolnak az általa felvetett kérdésre, problémára. 

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI 
ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17, telefon: 523-849) 

olcsóbb albérletet keres 
hajléktalan személyek számára, 
melynek fenntartásához pályázati program keretében 
anyagi támogatást tud nyújtani. 

ttocz és Medvegy %jct. 
Békéscsaba, Kazinczy u. 31 B 

Tel. lax: 442-380 • Mobil: 06 30 9677-929 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid időre is. 

MSZEN ISO 9001:2001 

»Sárga Telefon« 

S Z A K M A I T U D A K O Z Ó 

(66) 3 2 5 - 7 6 9 
Munkanapokon 8 - 1 8 Órá ig 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Olajcsere, kisebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi út-Eiflel-toronylól jobbra 50 m-re) 
Teleion: 06-66 430-589. 06-30/2282-447 

Nyitva tartás: hétlótól péntekig 7.30-17.30 óráig 

féjk A U T Ó Ü V E G 

™ * C E N T R U M 
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 

BEKES'FLOAT* PLUSZ* KFT 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 

Tel.: 446-515, 30/456-4105 
Minden, ami ÜVEGEZÉS 

Polykarbonát 
Épületlakatos munkák 

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20. 
(a Vídia-udvarban) 

T E M E T K E Z E S 

A Temetkezési Vállalat 
ÁLLANDÓ 24 órás 
MEGYEI ÜGYELETÉNEK 
új száma: 

447-897 
Békéscsaba, Petőfi u. 4. 

Telefon: 447-897 és 327-585 
Mobil: 06-20/9464-064 

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


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 

^ Ne várja 
SUZUKI 1 

A készleten lévő autóknak mi garantáljuk az árát, 
sőt minden hazai gyártású új autóhoz téliqumi-garnitúrát 

adunk ajándékba a készlet erejéig, 
valamint akciós hiteleink közül is választhat: 

/ Fele részletek egy évig, 108 havi futamidővel 

Alto: 9 t ; F t - tó l Ignis: J J ffi) F t - tó l 

Swift: 11 990 F t - tó l Liana: 17890 F t - tó l 
/ 0 Ft kezdőrészlet, max. 100 hónap ^ r— 
/ 10% indulóval, max. 120 hónap :"" 

A képen felszereltebb modell látható. THM. 3.8-8,6% CHF alapú. 
Átlagfogyasztás 6,2-6,9 1/100 km • C02-kibocsátás: 148-170 g/km 

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

Z S A R O 

A u t ó s i s k o l a é,M 
IHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! H u l 

Sm, A, «, C, 1), E KATEGÓRIÁS, VALAMINT 
ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK 

2006. február 6-án, 16 órakor 
Békéscsabán, a Lázár u. 2. alatt (a bútorbolt mellett)! 

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

Kategória Tandíj 30% szja- Kedvezménnyel 
(tanlolyam+vlzsgadil) kedvezmény csökkentett tandii 

Sm (moped) 38 100 Ft 11 430 Ft 26 670 Ft 
A1 (motorkerékpár) 52 000 Ft 15 600 Ft 36 400 Ft 
Ak (motorkerékpár) 55 000 Ft 16 500 Ft 38 500 Ft 
A (motorkerékpár) 75 100 Ft 22 530 Ft 52 570 Ft 
B (személygépkocsi) 86 500 Ft 25 950 Ft 60 550 Ft 
C (tehergépkocsi) 158 200 Ft 47 460 Ft 110 740 Ft 
D (autóbusz) 150 310 Ft 45 093 Ft 105 217 Ft 
E (nehézpótkocsi) 81 940 Ft 24 582 Ft 57 358 Ft 

Ha két kategóriára jelentkezik, +16 000 Ft kedvezményt adunk! 
Két kategória Tandíj 16 000 Ft+30% szja- Kedvezménnyel 

(tanfolyam + vizsgadíj) kedvezmény csökkentett tandii 
A1 + B 138 500 Ft 52 750 Ft 85 750 Ft 
Ak + B 141 500 Ft 53 650 Ft 87 850 Ft 
A + B 161 600 Ft 59 680 Ft 101 920 Ft 
A + C 233 300 Ft 81 190 Ft 152 110 Ft 
A + D 225 410 Ft 78 823 Ft 146 587 Ft 
A + E 157 040 Ft 58 312 Ft 98 728 Ft 
B + C 244 700 Ft 84 610 Ft 160 090 Ft 
C + E 240 140 Ft 83 242 Ft 156 898 Ft 
D + E 232 250 Ft 80 875 Ft 151 375 Ft 

Tanfolyam Kedvezmény Kedvezménnyel 
+ vizsgadíj csökkentett tandíj 

Árufuvarozó 28 340 Ft 13 200 Ft 15 140 Ft 
Személyszállító 20 770 Ft 6 600 Ft 14 170 Ft 

VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK: 
Audi 80, Citroen Xsara, FIAT Punto, Nissan Almera. Opel Astra, Peugeot 206, 

Seat Cordoba, Seat Ibiza, Suzuki Swift, Volkswagen Polo 
OKKV-rrgisztrácios szám: 114 imimí, »« • Akkreditációs lajstromszám: 04*2 

Programakkredilrk-iös sziím: 1M.H-245 

I n t e r N E T k á r t y a 
Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatás! 

Egyéb szolgáltatásaink: domainnév-regisztráció, weboldalkészítés, bérelt 
vonalas internetszolgáltatás, előfizetéses díjcsomagok, webotdal-üzemeltetés 
Telefon: 66/451-822 - Telefax: 66/528-091 • www.nap-sznm.hu 

A P R Ó H I R D E T É S 

I N G A T L A N 

'A Bartók Béla úton II. eme
leti, felújított, egyedi gázos 
lakás eladó. Telefon: 06-20/ 
886-2821. 

•A Lencsési út 36. alatt I. 
emeleti, egyedi gázos, 3 szo
bás lakás piacképes áron el
adó. Tel.: 06-30/4564-092. 

•A Rábai utcában 55 m2-es, 
IV. emeleti, összkomfortos 
lakás eladó. Irányár 6,6 M Ft. 
Telefon: 06-30/376-7912. 

• Jamina elején társasházi la
kás garázzsal eladó. Telefon: 
06-20/335-2703. 

J Á R M Ű 

• 1987-es Peugeot 205 Diesel 
érvényes műszakival eladó. 
Telefon: 06-30/327-4246. 

S Z O L G Á L T A T Á S 

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

• 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. 

1 Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei utca 4., 
Bali és Fia Bt., telefon: 06-20/ 
9212-521 és 06-20/9446-986. 

• Személyi edzés. Tel.: 06-30/ 
3033-152. Internet: www.cze-
geny.uw.hu. 

1 Könyvelés, mérlegkészítés. 
Telefon: 06-20/567-6521. 

• Színes tévé, videó javítása, 
antennaszerelés. Kovács és 
Társa Bt. Telefon: 322-480, 
630-342, 06-70/202-2025. 

' Csempézést, hidegburkolást 
vállalok. Tel.: 06-30/273-3191. 

• Nyílászárók utólagos hőszi
getelése, redőny, reluxa, har
monikaajtó, szalagfüggöny 
készítése, szerelése. Piactér, 
zöld faház, kulcsmásoló. Te
lefon: 06-30/2138-478, 06-20/ 
335-3443, Berkes Balázs. 

> Kft-k. bt.-k, kkt.-k és egyé
ni vállalkozók, figyelem! Ta
pasztalt regisztrált könyvelők 
vállalják az ön könyvelését, és 
ügyviteli tanácsadással segí
tik munkáját. Telefon: 06-20/ 
427-7187. 

• Korrekt hitelügyintézés. Tele
fon: 06-20/9138-464. 

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

1 Szobafestés, mázolás, tapé
tázás. Gubény György, tele
fon: 443-079, 06-30/359-8560. 

1 Egyedi asztalosmunkák, nyí
lászárók és bútorok készíté
se. Telefon: 06-30/9650-104. 

• Bőrkabátok, bőrdzsekik, far
mer- és szövetruházat fes
tését, bélelését, alakítását, 
javítását, cipzárcserét válla
lok. Cím: Békéscsaba, Ihász 
u. 6. fszt. 2. Telefon: 451-152. 

•Automata és egyéb mosó
gépek helyszíni javítása: Bar
tók Béla út 4., telefon: 06-30/ 
304-4622, 454-561. 

1 Matematikából korrepetálás, 
felkészítés. Telefon: 458-518. 

• Reál tantárgyakból korrepe
tálok. Tel.: 06-20/478-2881. 

• Angol óraadást vállalok. Te
lefon: 06-30/327-4246. 

• Ingatlanközvetítő magas 
keresettel munkatársa
kat keres, nem ügynö
ki munkára. Telefon: 
06-30/687-8627, 
06-30/640-1180. 

1 1 

http://www.nap-sznm.hu
http://www.cze-
http://geny.uw.hu


Amúlt század elején kiala-
' * kult csabai gyáripar je
lentős hányadát tette ki a 
textilipar. A tőkés vállalkozá
sok számára igen kedvező 
körülményt jelentett a kör
nyék nagyszámú agrárprole-
társágának olcsó munkaere
je. Sorra alakultak a csabai 
textilüzemek, a Selyemfono
da (Merkúr), a Hubertus Kö
tött- és Szövöttárugyár és az 
Exelsior Harisnyagyár, ame
lyek történetéről korábban 
megemlékeztünk. 

A budapesti központú Rokka Köt 
szövő Rt. Szurdy Róbert javaslatára 1920. 
július 23-án nyitotta meg békéscsabai Rokka üze
mét. Szurdy Róbert, a textilipar illusztris alakja fedezte fel a sze
gedi ócskavas-nagykereskedésben rozsdásodó, komplett köt-
szövőgyár berendezéséhez megfelelő gépeket, amelyeket az 
első világháború végén Romániából zsákmányoltak a németek. 
Megtudta azt is, hogy Békéscsabán, az Andrássy út-Kazinczy 
utca sarkán, a korábbi Műbútorgyár emeletes épülete megfele
lő átalakítás után alkalmas lehet a kötszövőgyár létesítésére. 

A csabai Rokka indulását összesen 7 millió korona alaptőké
vel segítette a Magyar Állami Hitelbank, a Magyar Pamutipar, a 
Békéscsabai Takarékpénztár, Réthy Béla gyógyszerész, Werner 
Frigyes és Ede tűzifa-nagykereskedők. A Rokka Rt. megbízásá
ból Csabán az első kinevezeti vezető Pongrácz Dezső lett. A 
Szegedről ideszállított gépe
ket a gyár munkásai tisztítot
ták meg, és két német szak
ember irányításával állították 
termelésbe. Az induló gyár 40 
síkkötő, 4 körkötő, 50 körhur
koló és 25 lánckötő géppel , 
100 munkásnővel és alkalma
zottal kezdte meg a termelést. 
Kezdetben a piacon jól eladha
tó termékeket, parasztkabáto-
kat, mellényeket, nyári trikóáru
kat, berliner kendőket, műse
lyem sálakat gyártottak. A gaz
dasági válság idején sok em
bert elbocsátottak, de a nehéz
ségek ellenére a gyár talpon 
maradt. Később egyre fejlő-

C S A B A I I P A R T Ö R T É N E T 

A Kötöttárugyár épületében évek óta csend honol 

dött, új üzemrészek épültek, 
bővült a géppark, és emelke
dett a munkáslétszám. Fel
épült az emeletes irodaépü
let, a napközi és a kultúrte
rem. 1942-ben már több mint 
9 millió pengő nyereséget 
ért el, és 400 főt foglalkozta
tott a gyár. 1944 novembe
rének elején német alakula
tok bombatámadást intéztek 
a város ellen, a gyártelep hét 

találatot kapott, a gépek nagy 
károkat szenvedtek. A gyár le

vált a budapesti központról, el
ső munkásigazgatójának Leitmann 

Istvánné varrónőt nevezték ki. 
Az államosítás után, 1949-ben a Rokka Kötszö

vőgyár Nemzeti Vállalat nevét Békéscsabai Kötöttárugyárra vál
toztatták, az igazgatói székbe Kovács Pál került, a főmérnök Er
dős Károly lett. A gyár fokozatosan fejlődött mind gépeiben, 
mind technológiájában. 1957-ben a Szombati András vezette 
gyár létszáma meghaladta a 800 főt, termékei pedig külföldön 
is sikert arattak. A hatvanas évek elején befejeződött nagy re
konstrukció után a kötöttárugyár az ország legmodernebb, több 
mint 1000 főt foglalkoztató textilüzemei közé került. A gyár nyí
rott plüssanyagból készült termékei Szujbéli Mihály és Szuchy 
László igazgatása alatt keresett cikkekké váltak belföldön és kül
földön is. 

A sokszorosan kitüntetett gyárnak a nyolcvanas évek vége fe
lé nehézségei jelentkeztek, a 
megrendelések csökkentek. A 
kötöttárugyár 1992-ben meg
szűnt, az üzem a privatizáció 
révén magánkézbe került. A 
BCB Egyesült Textilipari Rt. 
600, majd 400 főt foglalkoztató 
cége nem tudott túljutni a ne
hézségeken, közel egymilliárd 
forintos tartozást halmozott fel. 
A cég ellen 2000. október 12-
én felszámolási eljárás indult, 
alkalmazottai botrányos körül
mények között az utcára kerül
tek. Csaba jó hírű, jelentős tex
tiliparának majd százéves tör
ténete dicstelen véget ért. 

GÉCS B 

H Í R E K 

;Í b V J u j iü 

• SZECESSZIÓ. A Munká
csy Mihály Múzeumban A sze
cesszió vidéke - a vidék sze
cessziója címmel szépségében 
és nagyságában egyedülálló ki
állítás látható március 5-ig. A ki
állítás témaválasztása jelképes, 
azt a virágzó időszakot ragadja 
ki történelmünkből, amikor a vi
déki Magyarország múzeumai
nak többsége megalakult. A tár
laton közel 200 műtárgy látha

tó, többek közt Róth 
Miksa, Sass (Bun-
ner) Ferenc, Nagy 
Sándor, Rippl-Rónai 

József, Kernstok Károly, Gulá-
csy Lajos, Csók István, Koszta 
József és Lesznai Anna mun
kái. A festményeken kívül bú
torok, vázák, ruhák, személyes 
használati tárgyak tekinthetők 
meg a múzeum 170 négyzet
méteres nagytermében és újon
nan kialakított kiállítóterein. A 
belépőjegy felnőtteknek 900, di
ákoknak és nyugdíjasoknak 300 
forint (65 év felett ingyenes), 
családoknak (két szülő és gye
rekek) 1500 forint. 

• EGYSZER LÁTNI KELL. 
A magyar kultúra napja tiszte
letére nyílt fotókiállítás az Ifjú
sági Ház Art Caffé Galériájában 
Egyszer látni kell címmel. A ki
állításon Balogh Attila, Kiss Zol
tán, Nyári Attila és Szőke Péter 

Békés megye épített és termé
szeti értékeit bemutató fotói te
kinthetők meg. Tavaly Békés 
megye belgiumi bemutatkozá
sakor a kiállítás nagy sikert ara
tott, idén a tervek szerint ván
dorkiállítás formájában népsze
rűsíti majd a megyét ország
szerte, a későbbiekben pedig 
külföldön is. A kiállítás február 
23-ig tekinthető meg. 

• ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. 
A Gyermeküket Gyászoló Szü
lők Klubja várja az érintetteket 
önsegítő csoportjába. Legkö
zelebbi találkozásukat február 
1-jén, szerdán 16 órakor tartják 
a Réthy Pál kórház első eme
leti előadótermében. Érdeklőd
ni Néveriné Czakó Magdolna 
klinikai szakpszichológusnál, a 

06-20/354-6996 telefonszámon 
lehet 20 órától. 

• MÚZEUM- ÉS SZÍNHÁZ
LÁTOGATÁS. A Diáktanya feb
ruár 19-re múzeum- és színház
látogatást szervez Budapestre 
autóbusszal. Az érdeklődők 
megtekinthetik a Szépművé
szeti Múzeum Kép a képben -
művész és közönség öt évszá
zad grafikáján Burgkmairtól Pi-
cassóig című kiállítást vagy az 
Öt évszázad spanyol remek
művei - El Greco-, Velázquez-, 
Goya-kiállítást. Ezt követően 
14.30 órától a Karinthy Színház
ban a Butaságom története cí
mű vígjátékot nézhetik meg. To
vábbi információ a Diáktanyán 
kérhető (Kinizsi u. 20., telefon: 
326-053). 




