
Abékéscsabai közélet
szereplôit, illetve a legje-

lentôsebb vállalkozások kép-
viselôit fogadta január 4-én a
városháza dísztermében az
önkormányzat vezetése.
A pezsgôs koccintást meg-

elôzô pohárköszöntôben Van-
tara Gyula polgármester kö-
szönetét és háláját fejezte ki
mindazoknak, akik gazdasági
tevékenységükkel adóforin-
tokhoz juttatják a várost. Mint
mondta: a 2007-es évben Bé-
késcsaba 22,8 milliárdos költ-
ségvetéssel mûködött, s a kö-
zel hétezer helyi vállalkozó két
és fél milliárd forintnyi adóbe-
vételhez segítette az önkor-
mányzatot.
A város vezetése igyekszik

mindenben segíteni a gazda-
sági élet szereplôit, hiszen a
munkahelyteremtés közös ér-
dek. Az önkormányzat gyors
és egyszerûbb hivatali mun-
kával szeretnémegkönnyíteni
a vállalkozók dolgát.

Újévi fogadás a városházán

Adomány az Aut-Pontnak

Egymillió forintos T-Kábel
adományt kapott az Aut-

Pont Autista Gyermekekért és
Fiatalokért Alapítvány.
A T-Kábel Magyarország

Kft. minden évben támogatja
a rászorulókat. Az elmúlt év-
ben egymillió forintos ado-
mány sorsáról dönthetett a
békéscsabai lakosság telefo-
nos szavazással. Egy hónap
alatt többmint ötezer hívás ér-
kezett e célból a T-Kábel köz-
pontjába, s az elôfizetôk sza-
vazatai alapján az egymillió
forintos adománnyal az Aut-
Pont alapítványt támogatja a
T-Kábel Kft.

Az adományt jelképes át-
adására karácsony elôtt ke-
rült sor az alapítvány új épüle-
tében.
Az összeget az intézmény

az udvari speciális, védett ját-
szótér pihenést, kikapcsoló-
dást szolgáló helyeinek kiala-
kítására költötte, mely – az
elôírt szabványok szerinti,
esztétikus játszóeszközök el-
helyezésével – a szabadtéri
terápiás és szabadidôs tevé-
kenységek biztonságos hely-
színét teremti meg az autiz-
mussal élô gyermekek, fiata-
lok számára.

Gujné Szabó Tünde
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ABékéscsabai Atlétikai
Club ismét színvonalas

versennyel búcsúztatta az
óesztendôt: közel hatszázan
döntöttek úgy, hogy futással
alapozzák meg az óévbú-

csúztató, szilveszteri hangu-
latot. A rajtnál – stílusosan –
pezsgôt bontottak, majd köz-
ismert sportolók és amatôrök
együtt vágtak neki a távnak. A
csúszós út sem szegte ked-
vüket, a versenyenmindvégig
kitûnô volt a hangulat. Sokan
jöttek jelmezben, hogy még
hangulatosabbá tegyék a

sportrendezvényt; a rendezô
klub dobóatlétái és pár ama-
tôr pedig most is félmeztele-
nül futott, ami nem kis bátor-
ságra vall.
Tóth Sándormesteredzô, a

klub ügyvezetô igazgatója:
– Az igazoltak 4600 méte-

res távján óriási küzdelemben
dôlt el az elsôség. A Debre-
cenbôl érkezett két etióp ver-
senyzô egyike, Mosissa Fe-
yissa pályacsúcsot futott, a
mezôtúri Berecz Lajos pedig
sokéves csúcsát döntötte
meg. Öröm volt látni, meny-
nyien választották az év utol-
só napján a futást mint „pi-
hentetô” programot.
Czeglédi Katalin marke-

tingvezetô:
– Célba érkezés után forró

tea, csinos aerobikos lányok-
kal közös torna, eredményhir-
detés, majd a minden részt-
vevô számára egyaránt izgal-
mas ajándéksorsolás követ-
kezett.

Szilveszteri futógála

Immár ötödik alkalommalült közös karácsonyt az
elmúlt év decemberében a
„Csupaszív” Nagycsaládos
Egyesület az ifjúsági ház
nagytermében.
Délutánra gyermekzsivaj-

tól lett hangos a ház. Az egye-
sület vezetôinek rövid kö-
szöntôjét a polgármester üd-
vözlése követte, majd egy
kedves kis színielôadást és
zenés, illetve sportmûsort lát-
hattak a gyerekek, végül a Mi-
kulás kiosztotta a családok-
nak az ajándékokat.
Elôször fordult elô, hogy a

város elsô embere is tisztele-
tét tette az ötven tagcsalád-
dal, majd’ kétszázötven gye-
rekkel foglalkozó egyesület
ünnepségén. S természete-
sen nem jött üres kézzel. Ho-
zott magával rengeteg gyü-
mölcsöt, csokoládét – no
meg egy jobb, családcentri-
kusabb város ígéretét. S még
valamit, ami igazán felbecsül-
hetetlen ajándék azok számá-
ra, akiknek ez idáig elérhetet-
len álom volt a felsôbbfokú
oktatásban való részvétel. A
polgármester féléves jutalmát
olyan békéscsabai fiatalok
számára utalta át, akik anyagi
okok miatt lettek volna kény-
telenek lemondani a diplomá-
ról, a nyelvvizsgáról, s ezzel a
jobb, élhetôbb élet esélyérôl.
Azt hiszem, sok szülô szemé-
be csalt ez könnyeket. Pedig
talán nem történt más, mint
az, hogy a város jelenlegi ve-
zetése felismerte: a nagycsa-
lád hosszú távon nem prob-
léma, hanem maga a meg-
oldás. Olyan közös pont,
amelybe kapaszkodva együtt

dolgozhatunk egy közös cé-
lért. A város segítheti gyerme-
keink jövôjét, akik felnôttként
majd a város jövôjét jelentik.
Mindazok, akik képesek túl-
látni a pillanatnyi politikai ér-
dekeken, belátják ezt, aho-
gyan belátta Vantara Gyula is.
Így lett a polgármester a to-
vábbtanulni vágyó, de sze-
gény fiatalok esélyt hozója.
A ,,Csupaszív” egyesület

öt éve dolgozik a békéscsa-
bai nagycsaládosokért. Tag-
jaink átlátják, hogy amai hely-
zetben egyre nagyobb kihí-
vás okosan és bölcsen nevel-
ni több gyermeket, ezért sze-
retnénk sokkal több, minél
hasznosabb segítséget adni
a bennünk bízó családoknak.
Komoly, egyre komolyabb
tervekkel készülünk az elkö-
vetkezô évekre, s ezekhez
partnerre találtunk a város ve-
zetôiben is. Minden remény
megvan arra, hogy végre egy
saját helyiségben letelepedve
kiszélesíthessük szolgáltatá-
sainkat, kellemes és hasznos
elfoglaltságot nyújtva a csalá-
doknak, és szükség esetén
adományokkal is segítve a rá-
szorulókat. Az egyesület va-
lamennyi tagja bízik abban,
hogy egy új korszakot kezd-
hetnek el 2008-ban.
Az idei karácsonyi ünnep-

ség talán épp e remények
okán sikerült minden eddigi-
nél felszabadultabbra, amit
ezúton is szeretne megkö-
szönni a „Csupaszív” Nagy-
családos Egyesület vala-
mennyi tagja.

Az egyesület
képviseletében:

Szferléné Dénes Pálma

Dohányzás, alkohol, dro-
gok, mértéktelen evés,

vagy játékszenvedély – nem
kell sokáig keresgélni, hogy a
mai Magyarországon ezen
problémák valamelyikét akár
közvetlen környezetünkben is
megtaláljuk. A leszokás ne-
héz folyamatát egyre több
erre szakosodott közösség
segíti. Ezek közül az egyik a
Békéscsabán mûködô Mi-Ér-
tünk Egyesület, melynek alel-
nökével, Körömi Jánossal be-
szélgettünk.
A Kazinczy utca 6/1. szám

alatt, a tûzoltósággal szem-
ben lévô konzultációs köz-
pont helyiségeiben négy
munkatárs (szociális munkás,
addiktológiai konzulens, pe-
dagógus), az orosházi irodán
pedig hárman várják a segít-
ségre szorulókat, érdeklôdô-
ket, de a csapathoz tartoznak
azok az önkéntesek is, akik
saját környezetükben, iskolá-
jukban vagy akár a fiatalok ál-
tal közkedvelt szórakozóhe-
lyeken igyekeznek felvilágo-
sítást, támogatást nyújtani.
Rendkívül fontos az önkénte-
sek szerepe, hiszen a segítôk
többsége kortárs, így – élet-
korukból adódóan – jóval
könnyebben értenek szót,
kapnak bizalmat a drogokkal
kapcsolatba kerülô tizenéves
korosztály tagjaitól – hangsú-
lyozta Körömi János.
Mint megtudtuk, az egye-

sület 2000-ben jött létre, majd
2005-ben jelentôsen átala-
kult. A vezetôség tagjai lettek:
Mezô Andrea elnök, Körömi
János alelnök és Kolarovszki
Tímea titkár.

Folyamatosan tájékoztatja
a Békéscsabai Víziközmû

Társulat azokat a partnereit,
akiknél a szennyvízcsatorna
elsô ütemben nem éri el a há-
zuk kerítését. Eddig 190 ma-
gánbefektetôt és 130 lakásta-
karék-pénztári szerzôdéssel
rendelkezô befektetôt értesí-
tettek, a továbbiakban még
mintegy ötszáz levelet külde-
nek ki.
Az iroda nagy forgalmat

bonyolít, a leggyakrabban fel-
merülô kérdésekre Mácsai
Sándor, a társulat elnöke vá-
laszol.

Hogyan kaphatom vissza a
pénzem, ha most nem érint a
csatornázás?
– A magánbefektetôk pén-

zét a társulat gyûjti. A 190 ki-
küldött levélre a partnerek fele
reagált, hárommillió forintot
már múlt év végén visszafizet-
tek részben készpénzben,
részben pedig számlára utal-
va. Aki eddig még nem tette
meg, kérik, jelentkezzen. Ah-
hoz, hogy a befektetô szám-
lájára visszautalják a pénzt,
írásos nyilatkozatra van szük-
ség a számlaszám megadá-
sával. Ha valaki nem ezt vá-
lasztja, a készpénzt az irodán
is visszakaphatja.
A társulat elnöke kéri, elôre

jelezzék készpénzigényüket
a 66/430-901-es telefonszá-
mon, hogy a bankból megfe-
lelô mennyiségû pénzt hozza-
nak ki.

Csupaszív
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Kérdések
a víziközmûhöz

Van kiút
a drogfüggôségbôl
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Jó érzés olyan emberek kö-zelében lenni, akikbôl lelke-
sedés, tenni akarás, elégedett-
ség sugárzik, legyen szómun-
káról, családról vagy hobbiról.
A békéscsabai tanyáján élô, fe-
leségével az evangélikus kó-
rusban éneklô, galambokat,
díszbaromfit tartó 73 éves Tim-
kóRudolf ilyen ember. Rudi bá-
csi nagy-nagy szeretettel be-
szél galambjairól, bár azt is el-
árulja, hogy a „hibás” példá-
nyok a tányérjukon végzik.

A galambász
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Tisztelettel meghívjuk Önöket

az V. polgári bálra
2008. február 2-án 20 órai kezdettel
a Fiume szálló nagytermébe.

A bál fôvédnöke Orbán Viktor.
A belépôdíj: 9500 Ft.

A kiváló ételeket a Fiume szálló
szakácsai, a báli zenét

a Mediterrán együttes biztosítja.

Kép- és borárverés jótékonysági célra.

Szeretettel várunkmindenkit.
Polgárok Békéscsabáért Egyesület

szervezésében.

Érdeklôdni a 06 30/299-0632.
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– Amolyan „Pató Pál úr”-féle
közgyûlés volt a 2007-es év
utolsó ülése. Az új többség
olyan dolgokat terjesztett elô,
amelyek kisebb horderejûek
vagy nem a közgyûlés hatás-
körébe tartoznak, a stratégiai
kérdéseket azonban tovább-
ra sem merték felvállalni –
kezdte Baji Lajos az MSZP tá-
jékoztatóját.
Példaként említette 2008.

elsô félévi munkatervét,
amelybôl fontos dolgok ma-
radtak ki. Hangsúlyozta: lejár
a piac szerzôdése, és nem
volt tervbe véve, hogy foglal-
kozzanak vele (végül a feb-
ruári közgyûlés napirendjére
tûzték), de hasonló a helyzet
a sportcsarnokkal és más ak-
tuális kérdésekkel is.

Tóth Károly szerint több
esetben a dolgok teljes át-
gondolatlansága érhetô tet-
ten a közgyûlésben. Úgy vél-
te, az önkormányzat idônként
összevissza pályázgat, és
meglepôdik, ha nem nyer.
Mint mondta, a kerékpárutak
esetében van egy városi kon-

cepció, amelyben szerepel,
hogy milyen sorrendben ké-
szüljenek el ezek az utak,
azonban a „koncepció és a
beadott pályázat köszönô
viszonyban sincs egymás-
sal”. Hangsúlyozta, az elôírás
szerint a pályázatnak össz-
hangban kell lennie a város
stratégiájával, ha nem így
van, ne csodálkozzunk, ha
nem nyerünk.
– A belváros rendbetételé-

rôl nincs egyértelmû, világos
elképzelése az önkormány-
zatnak, naponta változik, mit
szeretnénk. Ugyanez a hely-
zet a hulladékgazdálkodást
illetôen is, el kellene végre
dönteni, hogy szelektív hulla-
dékgyûjtésben gondolko-
dunk, vagy abban, hogy egy

korszerû gépsor válogassa
szét a szemetet. Fontos, hogy
ne legyenek egymást kioltó
elemek a pályázatainkban –
tette hozzá Tóth Károly.
A Körös Volán vezérigaz-

gatójával kapcsolatban kie-
melték, a békéscsabai szo-
cialisták álláspontja ez ügy-
ben évek óta változatlan, úgy
vélik, a cég jó vezetés mellett,
jól mûködik. Tóth Károly kér-
désre elmondta: igennel sza-
vaz az egészségbiztosítási
törvény végszavazásán, mert
pénztárak és nem biztosítók
jönnek létre. A pénztárak
majd tagokat toboroznak, és
ehhez szerinte jó eszköz len-
ne, hogy a vizitdíj megszünte-
tését ajánlják fel.

M. E.

2007 decemberében Békés-
csabára látogatott April H. Fo-
ley, az Amerikai Egyesült Álla-
mok magyarországi nagykö-
vete, aki harminc percet tár-
gyalt zárt ajtókmögött Vantara

Gyulával. A polgármester köz-
gyûlés utáni tájékoztatóján
ennek részleteire is kitért.
– Nagy sikerként értékel-

jük, hogy Békéscsaba esélyt
kapott befektetési és gazda-
sági lehetôségeinek megis-
mertetésére a nagykövetsé-
gen; a kereskedelmi taná-
csossal és kollégáival tárgya-
lunk ez ügyben –mondta Van-
tara Gyula. Hangsúlyozta, a
Budapest Bank (GE Money
Bank) bankmûveleti központ-
jánakmegvalósítása kapcsán
a nagykövet asszony elisme-
rôen szólt a város hozzáállásá-
ról. Szóba került többek közt a
gazdasági szakemberek kép-
zése, a fôiskola és a bank
együttmûködése, de a repülô-
tér kérdése és a kisebbségek
önkormányzati képviselete is.
A közgyûlés napirendi

pontjai közül Vantara Gyula a

Körös Volán ügyét emelte ki.
A testület kifejezte szándékát,
hogy a céget hét éve sikere-
sen vezetô Szarvas Péterma-
radjon a vezérigazgató, és fel-
kérte a polgármestert, vala-
mint az országgyûlési képvi-
selôket, járjanak el ez ügy-
ben. A polgármester szerint
fontos a Volán „tervezett pri-
vatizációja elleni tiltakozás”,
úgy vélte, a magánosítás ve-
szélyt jelenthet a szolgáltatás
színvonalára vagy a viteldíjak-
ra. Említést tett arról, hogy a
közgyûlés felkérte Molnár
Lászlót, Békéscsaba or-
szággyûlési képviselôjét, az
egészségbiztosítási törvény
végszavazásán mondjon ne-
met az egészségügy privati-
zácójára, „egyetértésben a la-
kosság többségének akaratá-
val, fenntartva ezzel a kocká-
zatközösséget és a szolidari-
tás elvét az egészségügy-
ben”. (A képviselô december
17-én igennel szavazott – a
szerk.). Vantara Gyula szerint
városunk – életkori és morta-
litási mutatói alapján – feltéte-
lezhetôen nem a gazdag,
nagy biztosítókat vonzza
majd.
A polgármester a neki

szánt év végi jutalmat (há-
romhavi illetmény) nem vette
fel – mint mondta, a pénzbôl a
nagycsaládokban élô, tehet-
séges gyerekek esélyeit sze-
retné növelni, tanulásukat kí-
vánja segíteni egy alapítvá-
nyon keresztül.

- m -

– Szerencsére folytatódik a
Budapest Bank beruházása,
amelyhez mintegy 350 továb-
bi foglalkoztatott alkalmazása
kapcsolódik. A projekt mun-
kahelyteremtésre pályázott a
Gazdasági Minisztériumhoz,
de elsô alkalommal nem jár-
tak sikerrel. Ezt követôen ko-

moly egyeztetés indult az
ügyben, ennek is köszönhe-
tô, hogy második körben
megkaphatták az állami tá-
mogatást – kezdte Velkey Gá-
bor az SZDSZ tájékoztatóját.
A képviselô megjegyezte,
személyesen tájékoztatta a
minisztert, és a bôvítés sze-
rinte nem jöhetne létre, ha a
Gazdasági Minisztérium –
Kóka János aktív közremûkö-
désével – nem áll az ügy élé-
re. Velkey Gábor beszámolt
arról, hogy megérkezett a mi-
nisztériumtól az a 20 millió fo-
rintról szóló ígérvény, amely
Kóka János egy 2006-os ígé-
retéhez köthetô. A Dobozi út–
Gyulai út keresztezôdésénél
jelzôlámpás csomópontot
épített a város a korábban ter-

vezett körforgalom helyett. Az
eredeti tervre szánt 20 milliós
támogatást a kórház sürgôs-
ségi osztályának helikop-
terleszállójára használhatja
majd fel Békéscsaba.
Velkey Gábor 2007 utolsó

békéscsabai közgyûlését a
legkevésbé sikerültnek ne-
vezte. Mint mondta, fontos
tartalmi és szakmai kérdések-
rôl kellett dönteni, azonban
folytatódott az a gyakorlat,
hogy bármely ügyben fogal-
maztak meg módosító javas-
latot vagy észrevételt, az nem
kapott támogatást.
Megjegyezte, eddig nem

volt szokás, hogy politikai
demonstrációt tartsanak a
közgyûlésen olyan ügyben,
amely nem tartozik a testület

hatáskörébe. Meglátása sze-
rint ilyen volt a Körös Volán és
az egészségbiztosítási tör-
vény ügye. Mint mondta,
ezekben a kérdésekben nem
a közgyûlés a véleménynyil-
vánítás megfelelô színtere. A
testületnek olyan dolgokról
kell tárgyalnia, amelyek általa
befolyásolható módon érin-
tik Békéscsaba lakosságát.
Hangsúlyozta, minden alka-
lommal fellépett a politikai
alapú személycserék ellen,
legyen szó cégekrôl, intéz-
ményekrôl vagy a városházá-
ról. Szarvas Péter leváltására
nem lát szakmai indokot, s
amennyiben az ügynek politi-
kai háttere van, úgy ezt is elu-
tasítja.

m. e.

– Feszült,
politikai in-
dulatoktól
sem men-
tes légkör-
ben zajlott
a 2007-es
év utolsó

közgyûlése. Mindez odáig fa-
jult, hogy az MSZP helyi elnö-
ke már-már megfenyegette a
jobboldali képviselôket, is-
mertetve a pártjában erôsen
tomboló revansvágyat – kezd-
te a Fidesz közgyûlés utáni tá-
jékoztatóját dr. Ferenczi Attila.
A képviselô ésHanóMiklós al-
polgármester hangsúlyozták:
a Fidesz teszi a dolgát, törvé-
nyes keretek között támogat-
ja a tömegek kezdeményezé-
seit, és fellép az egyszerû em-
bereket, valamint az önkor-
mányzatokat ellehetetlenítô
intézkedések ellen.
Mint mondták, a Körös Vo-

lánnál Szarvas Péter személye
garanciát jelentett és jelent a
szolgáltatás magas színvona-
lára és a fejlôdésre. Úgy gon-
dolják, nem szakmai, hanem
privatizációs indokok húzód-
nak meg a felmentésére irá-
nyuló ügyben. Teljes mérték-
ben támogatják Szarvas Pé-
tert, és tiltakoznak a privatizá-
ció ellen – nem szeretnék, ha
a Körös Volán amegszûnt kis-
posták vagy a vasúti szárny-

vonalak sorsára jutna. A testü-
let dr. Ferenczi Attila javaslatá-
ra kérte fel Molnár László or-
szággyûlési képviselôt, hogy
szavazzon nemmel az egész-
ségbiztosítási törvényre. Dr.
Ferenczi Attila kiemelte: a
téma fontosságára hívja fel a
figyelmet az egészségügyben
2007-ben tapasztalt fejetlen-
ség, az egészségügy szétzi-
lálása. Mint mondta, oda kell
figyelni, nehogy társadalmi
egyeztetés nélkül vagy a több-
ség akarata ellenére „kipriva-
tizálják” ezt is.
– Eddig 22 lakossági fóru-

mon vettünk részt, ahol sze-
mélyesen beszélgettünk a la-
kókkal, kéréseiket, igényeiket
igyekszünk érvényesíteni a
költségvetésben is – folytatta
Hanó Miklós. Megjegyezte,
hogy a bicikliutakat illetôen
három nagy pályázatot adtak
be, mindhármat befogadta,
majd forráshiány miatt eluta-
sította a kiíró. Felhívta a figyel-
met arra, hogy 2008-ban 400
millió forintot fordít kommu-
nális fejlesztésekre – járdák
építésére, utak felújítására, a
belvíz, csapadékvíz elvezeté-
sére, jelzôlámpákra stb. – a
város. Terveik szerint hat év
alatt összesen 1,2 milliárdot
költenek járdaépítésekre,
vagyis 200 milliót évente.

mikóczy

Piac és kerékpárutak

Bank és helikopterleszálló

Esély a jövôre nézve

Nem a Volán privatizációjáraSzeretne önkéntesként lehetôséget kapni a munkaerôpiacra
való visszajutáshoz vagy munkatapasztalat szerzéséhez?

Várjuk:
– pályakezdô fiatalok (18–25év),
– megváltozott munkaképességû munkavállalók,
– gyesrôl, gyedrôl munkába visszatérni szándékozó kismamák,
– 40 év feletti álláskeresôk jelentkezését!

Felkészítés után vállaljuk az érdeklôdésénekmegfelelô fogadószervezet
és a képzettségénekmegfelelô munkaterület felkutatását.

Jelentkezzen 40 órás, ingyenes „Kapu”
önkéntes képzésünkre!

Béthel Alapítvány – Gadara Ház • 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.
Telefon/fax: +36-66/443-030 • E-mail: gadara@strobeth.hu

Jelentkezési határidô: 2008. január 23.

A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
támogatja.



3CSABAI MÉRLEG Város és vidéke

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõi
az alábbi helyeken és idõpontokban fogadják a választópolgárokat:

1. sz. vk., Szente Béla: minden hónap elsõ hétfõjén 16-tól 17 óráig
az ifjúsági házban.

7. sz. vk., Fodor Lajos: minden hónap elsõ csütörtökjén 15-tõl 17 óráig
az önkormányzat III. sz. tárgyalójában. Telefon: 06-20/361-96-36,
e-mail: fodorl@bekescsaba.hu.

9. sz. vk., Fodor Jánosné: minden hónap második hétfõjén 9-tõl 11 óráig
a Szabadság téren lévõ földszinti fogadóirodán.

Dr. Fábián Ágnes, Hirka Tamás és Kutyej Pál minden hónap elsõ szerdáján
16 órától a jaminai nyugdíjasklubban.

További fogadónapok:
Hanó Miklós alpolgármester: január 25. bejelentkezés: 523-805
Köles István alpolgármester: február 1. bejelentkezés: 523-800
Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô: február 08. bejelentkezés: 523-802
Dr. Benedek Mária jegyzô: február 15. bejelentkezés: 523-802
Vantara Gyula polgármester: február 22. bejelentkezés: 523-801
Hanó Miklós alpolgármester: február 29. bejelentkezés: 523-805

Január 18-án, pénteken Vantara Gyula polgármester tart fogadónapot
a városházán 8 és 12 óra között. Fogadónapjára elôre kell bejelentkezni

az 523-801-es telefonszámon, vagy személyesen a titkárságon.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kis Ágnes és Meszjár Attila, Mucsi Anikó és Kertész Krisztián (Mezô-
berény), Szél Adrienn (Kondoros) és Balogh László (Baja), Körömi
Beáta és Bálint Tamás, Dajka Edina és Gajdács György, Horváth Ani-
ta (Mezôberény) és Rácz Ernô (Mezôberény), KovácsMagdolna (Me-
zôberény) és RauMihály (Mezôberény), KorniyenkoMariya és Gyeraj
Pál, Nagy Henrietta (Lökösháza) és Sipaki András (Békéscsaba).

SZÜLETÉSEK
Klement György és Ondos Zsanett fia Bence György, Zolnai Csaba
és Faragó Edit leánya Zoé, Megyeri Sándor és Szokolai Anita fia
Zsombor Sándor, Monori László és Perjési Gyöngyi leánya Lili, Illés
Péter és Dorogi Emma leánya Petra, Domokos Zoltán és Tarr Erzsé-
bet fia Lôrinc (Békés), Valkovszki Péter és Liszkai Melinda fia Péter
(Kondoros), Bessenyei György ésMogyorósi Krisztina fia Bence, Do-
hányos András és Nagy Anna leánya Anna, Rumon Róbert és Barecz
Magdolna leánya Nóra (Mezôkovácsháza), Vozár Sándor és Annus
Erika leánya Réka, Seres Béla Csaba és Cselei Anita fia Gyula Csa-
ba, Szatmári Szabolcs és Gergely Andrea leánya Hanna Gréta, Ku-
rucsó Péter és Tarkovács Hajnalka fia Erik Péter (Köröstarcsa), Hor-
váth Zsolt és Sztojka Melinda fia Kevin (Doboz), Mészáros Ferenc és
Szegedi Valéria leánya Janka Noémi (Békés), Ancsin Ákos és Pepó
Pálma leánya Flóra, Molnár Mihály és Dobó Ildikó fia Mihály, Sódar
Attila és Pataki Krisztina leánya Csilla, Vágréti Tamás és Bogár Zsu-
zsanna fia Simon, Bokros János és Csorba Erika fia Márton János,
Fôrdôs Róbert és Schäfer Márta fia Kristóf Robertó (Mezôberény), Fu-
taki Tibor és Erdei Melinda leánya Tünde (Murony), Juhász Zsolt és
Szatmári Magdolna leánya Vivien (Újkígyós), Kádár István és Papp
Rózsa fia Balázs (Körösladány).

HALÁLESETEK
Gajdács György (1907, Gerendás), Gulyás Margit (1926, Köröstar-
csa), Vrbóvszki Márton (1917, Mezôberény), Hudák Pál (1924, Me-
zôberény), Hajos Ádámné Ailer Julianna (1922, Mezôberény), Márta
István (1922, Mezôberény), Ábelovszki János (1919, Mezôberény),
dr. Bakos Zoltánné Schäfer Mária (1935, Mezôberény), Borgula Pál
(1913, Mezôberény), Prorork Jánosné M. Nagy Zsuzsanna (1921,
Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezt szolgálja például az idei
évben, a Szabadság téri iro-
daházbanmegkezdôdô „egy-
ablakos” ügyintézési forma.
Itt a hivatal munkatársai mel-
lett a közszolgáltatók is képvi-
seltetik majd magukat, így a
tervek szerint az ügymenet az
eddiginél gyorsabb és gördü-
lékenyebb lesz – mondta a
polgármester.
Vantara Gyula kihangsú-

lyozta: a városvezetés kiemel-
ten szeretné támogatni az új
munkahelyeket teremtô vál-

lalkozásokat, mindenkit a pá-
lyázatok kihasználására biz-
tat, akár az önkormányzattal
közösen. A város testvértele-
püléseivel, így Székelyudvar-
hellyel, Ungvárral is törekszik
a gazdasági együttmûködés-
re. A polgármester igen hasz-
nosnak ítélte az Egyesült Állo-
mok nagykövetének békés-
csabai látogatását is, aminek
köszönhetôen a város bemu-
tatkozhatott, s ennek akár
gazdasági hozadéka is lehet
a jövôben.

G. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Újévi fogadás a városházán

Év végén az ember számot
vet: mit tett jól, mi az,

amin még jobbíthatna. Sze-
rencsére évrôl évre egyre
többmagánszemély és vállal-
kozás dönt úgy, hogy nem ül
ölbe tett kézzel, hanem ahol
tud, segít. Ezen adakozók
széles táborához csatlakozott
a Békés Megyei Vízmûvek

Zrt. is. Úgy döntöttek, nem
költenek díszes karácsonyi
képeslapokra, hanem az erre
szánt összeget nemesebb cél
támogatására ajánlják fel.
2007 decemberében a Bé-

kés Megyei Vízmûvek Zrt. a
Pándy Kálmán Megyei Kór-
ház Gyermekosztálya számá-
ra utalt át 300 000 Ft-ot.

Adakozott a vízmû Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és barátait

a magyar kultúra békéscsabai ünnepén

a Balassi Bálint
Magyar Mûvészetek Házának avatójára,

a reneszánsz emlékév elsô rendezvényére,

2008. január 22-én kedden 19.00 órakor.
Helyszín: Békéscsaba, Luther u. 6.

Szervezô: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör
Házigazda: Hétpróbás Néptánciskola

PROGRAM:
„Az istenfélô vitéz”– részletek Bartus Gyula Balassit idézô

színpadi játékából

Avatóbeszédet mond: Köles István alpolgármester

A ház közösségeinek ünnepi mûsora:
a Nyíri Lajos Tánc Sport Egyesület,
a Hétpróbás Néptánciskola,

a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola növendékei,
valamint a Békés Banda népzenei együttes fellépése.

Himnusz

Pohárköszöntôt mond:Mlinár Pál intézményvezetô.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hi-

vatala közterület-felügyeleti
csoportja felhívással fordul
Békéscsaba város lakossá-
gához, cég- és intézményve-
zetôkhöz, üzlettulajdonosok-
hoz, bérlôkhöz.
A havazás beálltával ismé-

telten tapasztaltuk az elmúlt
napokban, hogy nagyon sok
ingatlantulajdonos, bérlô,
használó nem tett eleget a
hó- és síkosságmentesítési
kötelezettségének.
Felkérnénk valamennyi in-

gatlantulajdonost, -használót,
-bérlôt, hogy a saját ingatlana
elôtti járdaszakaszt – járda hi-
ányában egy méter széles te-
rületsávot – tartsa tisztán, hó-
és jégmentesen.

A szórakozó-, vendéglátó-
és árusítóhelyek, üzletek elôtti
járdaszakaszt a nyitva tartás
ideje alatt a használó köteles
tisztán tartani. Külön kérnénk a
társasházak közös képviselôit,
hogy amennyiben nem kötöt-
tek takarítási szerzôdést, a la-
kásokhoz, illetve a lépcsôhá-
zakhoz tartozó járdaszakaszok
hó- és síkosságmentesítését a
lakók között szervezzék meg.
A hó- és síkosságmentesítés
elmulasztása szabálysértés,
az ebbôl eredô balesetekért a
takarítást elmulasztó ingatlan
tulajdonosa, bérlôje, használó-
ja tartozik felelôsséggel.

Dr. Benedek Mária
jegyzô megbízásából

Makszin András
csoportvezetô

Hó- és síkosságmentesítés

4. Esküvô kiállítás a Csaba Centerben
„Minden, ami az esküvôhöz kapcsolódik.”

Színes esküvôi forgatag várja a látogatókat
2008. január 18-án és 19-én a Csaba Centerben.

Több mint 30 kiállító mutatja be az esküvôvel, lakodalommal
kapcsolatos szolgáltatásait, termékeit.

Egy helyen kiválaszthatja az álmainak megfelelô ünnepi
kellékeket, szolgáltatásokat.

Nyitva tartás:
péntek: 11.00–20.00, szombat: 9.00–18.00

A belépés díjtalan!

MEP: piros, zöld
2008-ban már valamennyi
egészségügyi szolgáltató kö-
teles lesz az ellátás igénybevé-
telétmegelôzôen a jogviszony
ellenôrzésére. Amennyiben
ekkor kiderül, hogy a beteg-
nek nem rendezett a jogviszo-
nya, akkor a szolgáltató köte-
les tájékoztatást adni a rende-
zés módjáról, és amennyiben
ez nem történik meg, a várha-
tó jogkövetkezményekrôl.
„Piros lámpa” esetén az

ügyfél hatósági (okirati bizo-
nyítási) eljárást kezdeményez-
het a lakóhelye szerint illetékes
megyei egészségbiztosítási
pénztárnál (MEP) jogviszonya
rendezése érdekében. A vizs-
gálat tartama alatt aMEP jogo-
sultságot, („zöld lámpát”) biz-
tosít az egészségügyi ellátá-

sok igénybevételére. Ameny-
nyiben a beteg nem igazolja
jogviszonyát, vagy az ellenôr-
zés eredményeként egyér-
telmûvé válik, hogy nem ren-
delkezik ellátásra jogosító jog-
viszonnyal, akkor az APEH az
elévülési idôre visszamenôleg
behajtja az elmaradt járuléko-
kat – nem az ellátás költségét.
2008-tól az egészségbizto-

sítási szerv a nyilvántartásában
jogviszonnyal nem rendelkezô
személyekrôl adatot szolgáltat
az adóhatóság részére.
Fontos, hogy az egészség-

ügyi szolgáltatók a jövô évben
sem tagadhatják meg az ellá-
tás nyújtását.

Békés Megyei
Egészségbiztosítási

Pénztár

Fotó: Bali Gergô
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. tv. 15. § (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizetô-par-
kolóhelyek mûködésének és igénybevételének rendjé-
rôl szóló 52/2006. (VII. 6.) rendelet (a továbbiakban: ren-
delet) módosításáról a következô rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet
2. számú melléklete lép.

2. §
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet
3. számú melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2008. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

2. sz. melléklet
Várakozási díjak

(A díjak 20%-os áfát tartalmaznak)

1. Parkolószelvény díja:
I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

Személygépkocsi, motor 135 Ft/óra 100 Ft/óra
Autóbusz, tehergépkocsi 400 Ft/óra 310 Ft/óra
Napi jegy A mindenkori óradíj

5 órára esô értéke.

2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete:
I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

Elsô személygépkocsi ingyenes ingyenes
Második, harmadik
és további szgk. 2290 Ft/év 2290 Ft/év

Ingyenes használatot 600 Ft/ 600 Ft/
biztosító bérletjegy alkalom alkalom
önköltségi ára

3. Bérletek díja
(személygépkocsi és motorkerékpár):

I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

33 %mérsékletû lakossági 2920 Ft/hó 2130 Ft/hó
33 % mérsékletû közületi 5450 Ft/hó 3950 Ft/hó
Teljes árú lakossági 4700 Ft/hó 3600 Ft/hó
Teljes árú közületi 8200 Ft/hó 6000 Ft/hó

4. Kezelési költség:
I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

F1 felszólító levél 1300 Ft 1300 Ft
F2 felszólító levél 2400 Ft 2400 Ft
Bérletcsere 600 Ft 600 Ft
Parkolójegy utólagos
bemutatása 600 Ft 600 Ft

3. sz. melléklet
Pótdíjak:

(A pótdíj egy órai várakozási díjat tartalmaz,
amelynek áfatartalma 20%.)

Pótdíj:
1.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:

Személygépkocsi, motorkerékpár: 2 050 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi: 3 800 Ft

1.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár: 4 100 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi: 7 600 Ft

2. Emelt pótdíj:
2.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:

Személygépkocsi, motorkerékpár: 4 100 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi: 7 600 Ft

2.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár: 8 200 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi: 15 200 Ft

Egyelõre a megyei önkor-
mányzat anyagi támoga-

tására szorul a békéscsabai
repülõtér mûködése, fenntar-
tása, viszont a jövõ (légi) útja
érezhetõen ez. A beruházás
még a Széchenyi Tervnek kö-
szönhetõen indult el pályáján.
A békéscsabai repülõtér

sokat fejlõdött az utóbbi évek-
ben, de – stílusosan szólva –
még nem eleget. A megyei
önkormányzat még 2001-ben
kapta tulajdonba az államtól a
telekingatlant s a felépítmé-
nyek maradék hányadát. Ez
tette lehetõvé a késõbbi fej-
lesztéseket.
No és az, hogy a Békés

Megyei Önkormányzat 2002
elején pályázott a Széchenyi
Tervhez, megcélozva a repü-
lõtér parancsnoki épületének
bõvítését-korszerûsítését, és a
telekhatáron belüli infrastruk-
túra cseréjét. A beruházás
összértéke bruttó ötszázmillió
forint volt, amelybõl 295milliót
a pályázati forrás biztosított.
Annak idején további 105

millió forintot nyert az önkor-
mányzat a beruházásmegva-
lósításához a területfejlesz-
téstõl. Az új forgalmi épület
északi oldalán irányítótornyot
építettek s NDB jeladó állo-
mást telepítettek.
Tavaly és tavalyelõtt megé-

pült az 1300 méter hosszú és

harminc méter széles kifutó-
pálya a kapcsolódó guruló-
utakkal, forgalmi elõterekkel,
fénytechnikai rendszerrel. A
beruházás e szakaszában
egymilliárd forintot költöttek a
békéscsabai repülõtérre, ami-
hez az Interreg és a Dél-alföl-
di Regionális Fejlesztési Ta-
nács nyújtott fedezetet.

Aztán multifunkciós gép-
jármûvet, tûzoltóautót és tar-
tálykocsit vásároltak. Így vált
lehetõvé a pályakarbantartás,
seprés, hómarás, sószórás,
kaszálás, tûzoltás és kerozin-
szállítás. A negyven köbméte-
res, osztott falú üzemanyag-
tartályban a kerozint és a re-
pülõbenzint tárolják.
A Békés Megyei Önkor-

mányzat nevében Balogh Jó-
zsef képviselõ kijelentette: jó

lenne, ha növekedne a repü-
lõtér forgalma, különös tekin-
tettel a minõségi turizmusra.
– Egyelõre nem nyilvános,

kereskedelmi repülõtér a mi-
énk – tette hozzá Kovács Mi-
hály, a megyei önkormányzat
osztályvezetõje. – Ez azt je-
lenti, hogy 24 órával elõtte be
kell jelenteni a vámnál, a ha-
tárátkelõnél a repülési szán-
dékot. Folyamatos az üzem,
tavaly szeptember óta száz-
nál több gép szállt le itt. Jel-
lemzõ a kicsi, 2–8 személyes
gép, de az új mûszaki para-
méterek miatt akár ötven-hat-
van fõt szállító repülõk is ér-
kezhetnek. Osztrák, német,
román, ukrán részrõl érdek-
lõdtek eddig legtöbben, és
természetesen belföldrõl.
Leginkább azok keresik fel
Békés megyét ilyen módon,
akik üzleti kapcsolatokat
ápolnak itteni partnereikkel,

helyi cégeik, telephelyeik van-
nak. És nem ritka a turista, a
vadászni, sportolni vágyó lá-
togató sem.
A megyei önkormányzat

elõterjesztésébõl megtudom,
hogy egyelõre anyagilag is
támogatni kell a békéscsabai
repülõtér mûködését. Viszont
érezhetõen ez a jövõ (légi)
útja, és a közvetett haszon
máris mérhetõ.

Fehér József

Fejlõdik a repülõtér

Mégsem váltották le ja-
nuár elején Szarvas Pé-

tert, a Körös Volán Zrt. vezér-
igazgatóját – értesült a Csabai
Mérleg. A közgyûlés elsô na-
pirendi pontként tárgyalta az
ügyet, ám a többségi tulajdo-
nos, az ÁPV Zrt. helyébe lépô
Nemzeti Vagyongazdálkodá-

si Tanács nem hívta vissza a
vezérigazgatót.
– Örülük, hogy nem politi-

kai, hanem szakmai döntést
hozott a testület – kommen-
tálta kérésünkre a döntést
Hoffmann Antal, a Békés Me-
gyei Közlekedési Szakszerve-
zet titkára. F. J.

Marad Szarvas

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
44/2007. (XII. 17.) rendelete

a fizetô-parkolóhelyek mûködésének
és igénybevételének rendjérôl szóló

52/2006. (VII. 6.) rendelet módosításáról

A Békéscsabai Kistérségi Gyermek-
jóléti és Családsegítô Központ
(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.;

telefon: 66/523-849)

olcsóbb albérleteket
keres

hajléktalan személyek számára,
melyek fenntartásához

pályázati program keretében
anyagi támogatást tud nyújtani.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség-

és gyümölcskiszállítás.
Rendelés: 06-30/639-2915

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)



5CSABAI MÉRLEG Felhívás, hirdetmény, közérdekû közlemény

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köz-
társaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva a közterület használat rendjérôl szó-
ló 39/2005. (XII. 15.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: rendelet) a kö-
vetkezô rendelet alkotja.

1. §
A rendelet 21. § (1) bekezdése hatályát veszti.

2. §
A rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a tömegközlekedési célt szolgáló fedett várakozóhely által elfoglalt terüle-
tek után,

b) közérdekû hirdetmények és választási hirdetések után,
c) ingyenes szórakoztató tevékenység területhasználatáért, ebbe nem tartoz-
nak bele a rendezvényekhez kapcsolódó kereskedelmi és reklámtevé-
kenységek, amelyek díjkötelesek,

d) göngyölegek este 20 órától reggel 6 óráig való közterületen tárolásáért,
e) politikai rendezvények tartása esetén, ebbe nem tartoznak bele a rendezvé-
nyekhez kapcsolódó kereskedelmi és reklámtevékenységek, amelyek díjkö-
telesek, szemétgyûjtô edények elhelyezése (kivéve extra kategória) esetén,

g) a fegyveres erôk, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentôk, a
vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,

h) az önkormányzat tulajdonába kerülô közmûvezetékes berendezések elhe-
lyezése után a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint,

i) a közterületek rendeltetésszerû használatával összefüggô berendezési tár-
gyak, utcabútorok közterületi elhelyezése után, önkormányzat által kiemel-
ten támogatott rendezvények után,

k) az önkormányzat által vagymegrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenn-
tartáshoz és építéshez kapcsolódó építési munkaterület miatti igénybevé-
tel esetén.”

3. §
A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A polgármester a díj fizetése alól az alábbi esetekben részben vagy egész-
ben felmentést adhat:
a) karitatív jellegû közterület-használat esetében,
b) környezetvédelemmel kapcsolatos közterület-használati tevékenységek
esetében,

c) nonprofit rendezvények esetében,
d) városképi jelentôségû, illetve közérdeket szolgáló közterület-használati for-
mák esetében,

e) közmûvelôdéssel, népmûvészettel, egészséges életmóddal, sporttal, kul-
turális tevékenységgel kapcsolatos közterület-használati formák esetében,

f) egyházi rendezvények, valamint az egyházak alaptevékenységéhez kap-
csolódó közterület-használati formák esetében,

g) városmarketing szempontjából kiemelkedô közterület-használati formák
esetében,

h) városkép javítását szolgáló közterület-használati formák esetében,
i) politikai rendezvényekhez kapcsolódó kereskedelmi és reklámtevékenysé-
gek esetében,

j) ingyenes szórakoztató tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi és rek-
lámtevékenységek esetében,

k) közterületen végzet környezetszépítô tevékenység kompenzálásaképpen,
l) önkormányzati intézmények, alapítványok, közhasznú és nonprofit szerve-
zetek tevékenységével összefüggô közterület-használat esetében,

m) önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban,
n) közszolgáltatáshoz kapcsolódó közterület-használati formák esetében,
o) a városi rendezvényeket támogatók közterület-használata esetében,
p) a közterület-használat során aminimálisan elvárható városképi megjelenést
jelentôsenmeghaladó, igényesmegjelenésû eszközt alkalmazó közterület-
használati formák esetében,

q) a közterület-használatot igénylôk szociális rászorultsága alapján,
r) cirkuszok, mutatványosok által benyújtott közterület-használati igény ese-
tében,

s) kerthelyiségek esetében az igényesmegjelenést támogatandóanmaximum
50% díjmérséklés adható az alkalmazott bútorzat, kerítés arculatánakmeg-
teremtése érdekében, további maximum 50%-os díjmérséklés adható zöld
és virágos növények díszítôelemként való alkalmazásakor. A kedvezmények
március 1. és október 31. közötti idôszakban alkalmazhatók a nem téliesít-
hetô kerthelyiségek esetében,

t) kisvállalkozások támogatásaként.”

4. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

5. §
Ez a rendelet 2008. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köz-
társaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakások
és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 31/2006. (IX. 14.) rende-
let módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 7/2007. (II. 15.)
rendelet módosításáról (a továbbiakban: rendelet) a következô rendeletet al-
kotja.

1. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A polgármester – a (4) és (5) bekezdésben, valamint a 12. § (1) bekezdés-
ben foglaltak kivételével – köteles az üresen álló, illetve a várhatóan megürese-
dô bérlakások bérleti jogát pályázaton meghirdetni. A pályázatot szükség sze-
rint úgy kell meghirdetni, hogy a megüresedô lakások bérbeadása folyamatos
legyen.”

2. §
A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság által kijelölt bérlôk vonat-
kozásában a bérleti szerzôdést az önkormányzat nevében az egészségügyi, szo-
ciális és lakásügyi bizottság elnöke írja alá.”

3. §
A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szerzôdést az önkormányzat nevében az egészségügyi, szociális és la-
kásügyi bizottság elnöke köti meg.”

4. §
(1) A rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az épülettel, illetôleg a közös használatra szolgáló helyiségekkel és terület-
tel összefüggô – nem a bérbeadót terhelô – minden üzemeltetési és egyéb kö-
telezettség teljesítésérôl a lakásbérleti szerzôdésben kell rendelkezni.”

(2) A rendelet 15. § (4) bekezdése hatályát veszti.

5. §
A rendelet 19. § (6) bekezdésmásodik mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A bérlôvel szemben alkalmazandó eljárásról az üzemeltetô jelzése és az
egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság javaslata alapján a polgármester
dönt.“

6. §
(1) A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bérlakást jogcím nélkül használó személy a jogcím nélküli használat kezde-
tétôl a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegû használati díjat köteles fi-
zetni.”

(2) A rendelet 21. § (6) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
„ A fizetendô lakáshasználati díj összege azonos mértékû az e rendelet lakbér
összegével.”

7. §
A rendelet 29. § (1) bekezdésmásodik mondata helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Minden, nem a bérbeadót terhelô üzemeltetési és egyéb kötelezettségek tel-
jesítésére a lakásbérleti szerzôdés, valamint a bérbeadó és az üzemeltetô szer-
vezet közötti külön megállapodás az irányadó.”

8. §
A rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének differenciált mér-
téke komfortfokozat és lakbérövezet szerint a következô (Ft/m2/hó):

Komfortfokozat Lakbérövezet/lakbér Ft/m2 /hó
Kiemelt I. övezet II. övezet III. övezet

Összkomfortos és komfortos 436 267 226 188
Félkomfortos 338 191 165 139
Komfort nélküli 255 144 122 102
Szükséglakás 123 85 44 21 ”

9. §
A rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony
fennállása esetén a bérlô az üzemeltetôt terhelô üzemeltetési és kezelési köte-
lezettség teljesítésébôl adódó költségek biztosítására 4700 Ft lakbért köteles fi-
zetni,. A lakbér mértékét a közgyûlés minden év december hó 31. napjáig felül-
vizsgálja.”

10. §
A rendelet 45. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy a há-
zaspár (élettárs) egyik tagja békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és ténylegesen a bejelentett lakásban vannak,”

11. §
(1) A rendelet 48. § (1) bekezdés második mondata hatályát veszti.

(2) A rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A (1) bekezdésbenmeghatározott folyamatos bérleti jogviszony idôtartama leg-
feljebb 8 év. A bérleti szerzôdés 8 év után semmilyen indokból nem hosszabbít-
ható meg.”

12. §
A rendelet 49. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A lakbér mértéke 416 Ft/m2/hó.”

13. §
A rendelet 51. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott lakások bérbeadásának fel-
tétele e rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kritérium.”

14. §
A rendelet 52. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A bérbeadó üres, nem lakás céljára szolgáló helyiséget pályázati eljárás le-
folytatása után adhat bérbe. A közgyûlés által e rendeletbenmeghatározott ese-
tekben a pályázati eljárás mellôzhetô.

(2) Az elbírált pályázat alapján a szerzôdést a hatáskör gyakorlója köti meg.”

15. §
(1) A rendelet 60. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bérleti szerzôdést, illetve a lakáshasználattal kapcsolatos megállapodást az
önkormányzat nevében az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnö-
ke köti meg.”

(2) A rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A (2) bekezdésben meghatározott lakásoknál különösen indokolt esetben (pl.
letelepedési engedély) legfeljebb 5 évre megállapított határozott idôre szólhat
a lakásbérleti szerzôdés.”

16. §
Ez a rendelet 2008. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
43/2007. (XII. 17.) rendelete

a közterület-használat rendjérôl szóló
39/2005. (XII. 15.) rendelet módosításáról

A 43/2007. (XII. 17.) sz. rendelet melléklete:

Meghatározás területi díj mérték
kategória

a) Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, EXTRA 800 Ft/m2/hó
kirakatszekrény, ernyôszerkezet, I. 500 Ft/m2/hó
fényreklám, cég- és címtábla II. 300 Ft/m2/hó

III. 150 Ft/m2/hó

b) Árusító- és egyéb fülke (pavilon) EXTRA 1200 Ft/m2/hó
I. 800 Ft/m2/hó
II. 600 Ft/m2/hó
III. 300 Ft/m2/hó

c) Az 5. § (7) bekezdésében felsorolt I. 12500 Ft/db/hó
gépjármûvek és ezek vontatmányai II. 8400 Ft/db/hó

III. 6200 Ft/db/hó

d) Önálló hirdetôberendezés, zászló, EXTRA 2500 Ft/m2/hó
molinó, hirdetési felületre számítva I. 1000 Ft/m2/hó

II. 800 Ft/m2/hó
III. 250 Ft/m2/hó
IV. 60 Ft/m2/hó

e) Anyagtárolás EXTRA 180 Ft/m2/hó
I. 120 Ft/m2/hó
II. 90 Ft/m2/hó
III. 50 Ft/m2/hó
IV. 25 Ft/m2/hó

f) Kereskedelmi és reklámkampányhoz EXTRA 1300 Ft/m2/nap
kapcsolódó árubemutatás, promóció I. 400 Ft/m2/nap

II. 150 Ft/m2/nap
III. 60 Ft/m2/nap

g) Folyamatos, egyéb árusítási, EXTRA 6500 Ft/m2/hó
kereskedelmi tevékenység I. 3500 Ft/m2/hó

II. 1200 Ft/m2/hó
III. 600 Ft/m2/hó
IV. 250 Ft/m2/hó

h) Üzemképtelen jármûvek tárolása I. 11000 Ft/db/hó
II. 2700 Ft/db/hó
III. 500 Ft/db/hó
IV. 300 Ft/db/hó

i/1) Vendéglátó-ipari elôkert igényesen, EXTRA 400 Ft/m2/hó
természetes anyagból, I. 250 Ft/m2/hó
környezetbe illôen kialakítva II. 150 Ft/m2/hó

III. 110 Ft/m2/hó
IV. 70 Ft/m2/hó

i/2) Vendéglátó-ipari elôkert mûanyag EXTRA 1300 Ft/m2/hó
székekkel kialakított elôkert esetén I. 700 Ft/m2/hó

II. 400 Ft/m2/hó
III. 200 Ft/m2/hó
IV. 100 Ft/m2/hó

j) Üzleti szállítás, göngyölegtárolás EXTRA 250 Ft/m2/nap
I. 120 Ft/m2/nap
II. 90 Ft/m2/nap
III. 50 Ft/m2/nap

k) Kiállítás, vásár I. 60 Ft/m2/nap
II. 40 Ft/m2/nap
III. 25 Ft/m2/nap

l) Árubemutatás EXTRA 4500 Ft/m2/hó
I. 2100 Ft/m2/hó
II. 600 Ft/m2/hó
III. 150 Ft/m2/hó

m) Automaták üzemeltetése EXTRA 6600 Ft/m2/hó
I. 3300 Ft/m2/hó
II. 1300 Ft/m2/hó
III. 1300 Ft/m2/hó

n) Mutatványos tevékenység és cirkusz EXTRA 50 Ft/m2/nap
I. 40 Ft/m2/nap
II. 15 Ft/m2/nap
III. 10 Ft/m2/nap

ny) Szemétgyûjtô edények elhelyezése EXTRA 2100 Ft/m2/hó

p) Szórólapok eltakarítási díja egységesen 5 Ft/db

q/1) Építési munkaterület miatti EXTRA 70 Ft/m2/nap
igénybevételi díj I. 55 Ft/m2/nap
(részleges útlezárás esetén) II. 25 Ft/m2/nap

III. 20 Ft/m2/nap
IV. 10 Ft/m2/nap

q/2) Építési munkaterület miatti EXTRA 110 Ft/m2/nap
igénybevételi díj I. 100 Ft/m2/nap
(teljes útlezárás esetén) II. 60 Ft/m2/nap

III. 45 Ft/m2/nap
IV. 20 Ft/m2/nap

r/1 Sport-, kulturális
rendezvény esetén fizetendô EXTRA 20 Ft/m2/nap
igénybevételi díj I. 15 Ft/m2/nap
(részleges útlezárás esetén) II. 5 Ft/m2/nap

III. 5 Ft/m2/nap
IV. 5 Ft/m2/nap

r/2 Sport-, kulturális rendezvény EXTRA 25 Ft/m2/nap
esetén fizetendô igénybevételi díj I. 20 Ft/m2/nap
(teljes útlezárás esetén) II. 15 Ft/m2/nap

III. 10 Ft/m2/nap
IV. 10 Ft/m2/nap

s/1) Önkormányzati tulajdonban lévô EXTRA 2700 Ft/m2/hó
hirdetôberendezések bérleti díja I. 1400 Ft/m2/hó
(közterület használati díjjal együtt) II. 1100 Ft/m2/hó

s/2) Önkormányzati intézmények egységesen 850 Ft/m2/hó
hirdetése

t) Közfunkciót vesztett közmûvek EXTRA 1700 Ft/m2/hó
létesítményei I. 700 Ft/m2/hó

II. 500 Ft/m2/hó
III. 300 Ft/m2/hó
IV. 50 Ft/m2/hó

u) Hirdetésre használt közmûvek EXTRA 1800 Ft/m2/hó
létesítményei, pl. kandeláberen I. 900 Ft/m2/hó
elhelyezett reklám és hirdetôtábla II. 500 Ft/m2/hó

III. 300 Ft/m2/hó
IV. 50 Ft/m2/hó

v) Új közmûvezetékek és EXTRA 3300 Ft/m2

berendezéseik I. 2000 Ft/m2

II. 400 Ft/m2

III. 150 Ft/m2

IV. 80 Ft/m2

w) Meglévô közmûvezetékek EXTRA 350 Ft/m2

és berendezéseik I. 200 Ft/m2

II. 50 Ft/m2

III. 20 Ft/m2

IV. 10 Ft/m2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 46/2007. (XII. 17.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló
31/2006. (IX. 14.) rendelet módosításáról

és az egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
7/2007. (II. 19.) rendelet módosításáról
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köz-
társaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezô igénybe-
vételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) rendelet módosításáról a következô rendele-
tet alkotja (a továbbiakban: rendelet).

1. §
A rendelet 1., 2., 3. és 4. számúmellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és 4. szá-
mú mellékletei lépnek.

2. §
A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

1. sz. melléklet

Szolgáltatás 2008. évi díjak
Nettó Bruttó

20% áfát tartalmaz
Lakossági szemétszállítás
1 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
- megrendelô edényzetébôl 200 Ft/ürítés 240 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 221 Ft/ürítés 265 Ft/ürítés

2 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
- megrendelô edényzetébôl 400 Ft/ürítés 480 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 442 Ft/ürítés 530 Ft/ürítés

3 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
- megrendelô edényzetébôl 1800 Ft/ürítés 2160 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 1988 Ft/ürítés 2385 Ft/ürítés

4 Zsákos hulladékgyûjtés 151 Ft/ürítés 181 Ft/ürítés
5 Zsák ára 59 Ft/db 71 Ft/db
6 5 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer,
szolgáltató edényzetébôl szükség
szerinti mosással 7595 Ft/ürítés 9114 Ft/ürítés

Közületi hulladékszállítás
7. 110 l-es hulladékgyûjtô edényzet

- megrendelô edényzetébôl 562 Ft/ürítés 674 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 672 Ft/ürítés 806 Ft/ürítés

8. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet
- megrendelô edényzetébôl 562 Ft/ürítés 674 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 692 Ft/ürítés 830 Ft/ürítés

9. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet
- megrendelô edényzetébôl 716 Ft/ürítés 860 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 886 Ft/ürítés 1 063 Ft/ürítés

10.1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
- megrendelô edényzetébôl 2148 Ft/ürítés 2578 Ft/ürítés
- szolgáltató edényzetébôl 2684 Ft/ürítés 3221 Ft/ürítés

11.5 m3-es konténer szolgáltatási díj 4713 Ft/ürítés 5655 Ft/ürítés
Edényhasználati díj 3286 Ft/hó/db 3943 Ft/hó/db

12.Edényzettel nem rendelkezô
közületek (kisvállalkozók)
hulladékszállítási díja 613 Ft/ürítés 736 Ft/ürítés

Hulladék-elhelyezés és -kezelés
13.Törmelék 452 Ft/t 542 Ft/t
14.Nyesedék, lom 452 Ft/t 542 Ft/t

15. Lakosság által beszállított nyesedék, lom 400 Ft/t 480 Ft/t
16.Kommunális hulladék 6017 Ft/t 7220 Ft/t
17. Lakosság által beszállított
kommunális hulladék 5746 Ft/t 6 896 Ft/t

18.Termelési hulladék 7215 Ft/t 8658 Ft/t
19.Föld (max. 20% törmeléket tartalmazhat) díjtalan díjtalan

2. sz. melléklet

Folyékony települési hulladék szállítása és elhelyezése
közszolgáltatás tervezett díjai 2008. január 1-tôl

2008. évi díjak
Nettó Bruttó

20% áfát tartalmaz
1. Szállítási és elhelyezési díj:
a) lakossági megrendelésnél, a szennyvíz-
csatornával nem rendelkezô területrôl
történô szállítás esetén 756 Ft/m3 907 Ft/m3

b) lakossági megrendelésnél, a szennyvíz-
csatornával rendelkezô területrôl
történô szállítás esetén 867 Ft/m3 1 041 Ft/m3

c) egyéb megrendelés esetén 952 Ft/m3 1 143 Ft/m3

2. Kerti WC tisztítás, szállítás 4 428 Ft/db 5 313 Ft/db

3. Lakossági állattartásból származó
hígtrágya:
Elhelyezési díj: 910 Ft/m3 1092 Ft/m3

Szállítási díj: 765 Ft/m3 918 Ft/m3

4. sz. melléklet

A nem Békéscsabáról származó hulladékok békéscsabai
hulladékkezelô-mûben történô elhelyezésének szabályozásáról

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétôl eltérô területrôl a
békéscsabai hulladékkezelô-mûben kizárólag közszolgáltatás keretében
gyûjtött települési szilárd hulladék helyezhetô el az adott településen köz-
szolgáltatást végzô szervezet által.

2. A nemBékéscsabáról származó települési szilárd hulladék békéscsabai hul-
ladékkezelô-mûben történô elhelyezésének:
2008. évi legalacsonyabb díja 6017 Ft/tonna + 20% áfa = 7220 Ft/tonna

3. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék a lerakás elôírt
dokumentálása mellett helyezhetô el, az önkormányzat képviselôje és az ál-
tala megbízott mûszaki ellenôr jogosult a beszállítások és az elhelyezés vég-
zésének és dokumentálásának ellenôrzésére.

4. A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezésérôl - a hulladékkezelô-
mûben kiállított mérési jegyzôkönyvön túl - külön nyilvántartást kell vezetni te-
lepülésenkénti bontásban, a tárgyévben elhelyezett hulladék mennyiségérôl
az üzemeltetô minden év december 15-ig köteles az önkormányzatot tájé-
koztatni.

5. Az egyes települések beszállítási igényérôl az üzemeltetô folyamatosan, a
beszállítás megkezdése elôtt köteles az önkormányzatot tájékoztatni.
Az üzemeltetônek a beszállítások elôtt az érintett önkormányzat nyilatkozatát
be kell szerezni arról, hogy a település önkormányzati rendeletében, köz-
szolgáltatási, illetve egyéb szerzôdéseiben elôírt feltételekkel a Békéscsabá-
ra történô szállítás nem ellentétes.

6. A nem Békéscsabáról származó hulladékok jelen mellékletben meghatáro-
zott díja és a közszolgáltató által érvényesített díj közötti különbözet 50%-ából
beruházási és környezetvédelmi alapot kell képezni, amelynek felhasználá-
sát a közszolgáltató és az önkormányzat évente egyszer egyezteti.

A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fo-
gyasztásmérôkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a kö-
vetkezô helyiségekbôl állnak: kettô szoba, elôszoba, nap-
pali étkezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, valamint
fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt – kert övezi.

Pályázati feltételek:

– Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnye-
résére – életkortól és családi állapottól függetlenül – azok
nyújthatják be pályázatukat, akik:

– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, vagy
a házaspár (élettárs) egyik tagja legalább 5 éve békéscsa-
bai lakóhellyel rendelkezik, és ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak;

– békéscsabai lakóhellyel nem rendelkeznek, de legalább
1 éve békéscsabai tartózkodási hellyel és munkahellyel
rendelkeznek;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyen-
ként) legalább havi 10 000 Ft megtakarítási összegû, mini-
mum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés
megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak szerinti fo-
lyamatos fizetését;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyen-
ként) a bérleti szerzôdés megkötése elôtt 150 000 Ft óva-
dékmegfizetését a bérleti szerzôdésmegszûnésekor eset-
legesen felmerülô karbantartási költségek fedezetére;

– szülôktôl, vagy valamely közeli hozzátartozótól származó
befogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

– közjegyzô elôtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti
jogviszony bármely okból történômegszûnésekor a bérle-
ményt a szerzôdésben foglalt határidôig önként elhagyják.

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben tör-
ténô elhelyezésre, illetve a pályázatban való részvétel-
re, aki:

– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve azt mege-
lôzô 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, ki-
véve az ¼-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonél-
vezettel terhelt résztulajdont;

– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivé-
ve a Békéscsaba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás
bérlôje, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám
alatti Ifjúsági garzonház bérlôje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlôként meg-
vásároló személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében le-
mondott bérlakásáról az önkormányzat javára.

Egyéb fontos tudnivalók:

– Az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat útján kivá-
lasztott bérlôjével kötött bérleti szerzôdés határozott idôre
– 1 évre – szólhat, amelynek megújítását a határozott idô
lejártát megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô. A szerzô-

dés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy bérlô a beköltözéstôl számított 5 évig lakhat az
ingatlanban;

– a bérleti idôtartam 5 év, amely – indokolt esetben – legfel-
jebb három alkalommal 1–1 év idôtartammal meghosz-
szabbítható. A lakásra kötött bérleti szerzôdés 8 év után
semmilyen indokból nem hosszabbítható meg;

– a lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô
együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal
kötött szerzôdés, amely bérlôtársi szerzôdésnek minôsül;

– a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lak-
bért fizetni. A költségalapon meghatározott lakbérû (költ-
ségelvû) lakóház bérleti díja a lakáscélú állami támogatá-
sokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú Kormányrendelet alap-
ján került megállapításra. A lakbér mértéke a pályázat köz-
zétételekor 416 Ft/m2/hó. A bérlô köteles havonta 24 960
Ft lakbért fizetni. Bérbeadó a lakbér összegét évente felül-
vizsgálja. Bérlô a lakóházhoz tartozó kertet térítés nélkül jo-
gosult használni;

– az Erzsébet lakópark lakóházai 20 évig nem idegeníthetôk
el, azokat az önkormányzatnak – a 12/2001. (I. 31.) számú
kormányrendelet alapján – 20 évig bérlakásként kell üze-
meltetnie;

– a pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – BékéscsabaMe-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése által elfoga-
dott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával – Békés-
csabaMegyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. február 4. 17 óra

A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye:
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály

(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
földszint 21-es iroda).

A pályázat benyújtásához szükséges forma-
nyomtatvány a szociálpolitikai osztályon igényelhetô.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu
honlapról is letölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2008. február.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban
értesítjük.

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját,
valamint a lakás-elôtakarékossági szerzôdés,a közjegyzô

elôtti nyilatkozattétel határidejét
és módját.

Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal
szociálpolitikai osztályán kérhetô.

Telefonszám: 452-252/4011-es mellék.

BékéscsabaMegyei Jogú Város Önkormányzata Közgyû-
lése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdése alapján a helyi címer és zászló, valamint az egyéb
városi jelképek használatának rendjérôl szóló 36/1992.
(XII. 18.) rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításá-
ról a következô rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet 15. és 16. §-ának helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„15. §
A város zászlaja (lobogója) téglalap alakú, halványkék
színû, középen a város címerével díszítve. A címer alatt víz-
szintesen aranyszínû betûkkel, ritkított szóközzel BÉKÉS-
CSABA felírás helyezkedik el. A zászló (lobogó) rögzített ré-
szével szembeni oldal aranyozott színû háromszögekkel dí-
szített.

16. §
(1) A zászló (lobogó) használható:

a) a közgyûlés ülésein, és a város életében más esemé-
nyek alkalmával;

b) az állami zászló – a jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében
foglaltak értelemszerû alkalmazása szerint – elsôbbsége
mellett az önkormányzati szervek, vállalatok, intézmé-
nyek ünnepségein, rendezvényein;

c) megkülönböztetésül a több település részvételével tar-
tott rendezvényeken;

d) a város bel- és külföldi kapcsolataiban;
e) cserezászlóként – a juttatás jellegének a zászlón való fel-
tüntetésével –, elismerésként.

(2) A zászló (lobogó) a város életében kiemelkedô szerepet
betöltô intézmények, szervezetek számára adományozható.
Az adományozásról a közgyûlés dönt. A zászlót (lobogót) a
polgármester ünnepélyes keretek között adja át.”

2. §
A rendelet a 16. §-t követôen a következô szakasszal egé-
szül ki:

„16/A §
A Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkezô
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezetek és gazdasági társaságok (a továbbiakban:
szervezet) székhelyükön, illetôleg telephelyükön a város

zászlaját (lobogóját) a polgármester engedélyével hasz-
nálhatják. Az engedély érvényessége meghatározott idô-
pontig vagy visszavonásig szólhat.

A zászlót (lobogót) – tekintélyének megôrzése érdekében
– rendszeresen, de legalább háromhavonta tisztítani és leg-
alább évente cserélni kell.

Amennyiben az engedélyes a (2) bekezdésben foglalt kö-
vetelményeket nem teljesíti vagy a zászló (lobogó) haszná-
latának módjával egyébként a város jó hírnevét vagy a zász-
ló (lobogó) tekintélyét sérti, a polgármester az engedélyt
visszavonhatja.

A zászló (lobogó) használatára vonatkozó engedélykérel-
meket a polgármesterhez írásban kell benyújtani. A kére-
lemnek tartalmaznia kell:
– a kérelmezô szervezet megnevezését és címét;
– a zászló (lobogó) használatának idôtartamát;
– a zászló (lobogó) használatának tervezett helyét;
– a zászló (lobogó) és a zászlórúd (árbóc) tervezett méretét;
– a kérelmezô szervezetnél a zászló (lobogó) felhasználá-
sáért felelôs személy nevét és beosztását.

A zászló (lobogó) használatára vonatkozó engedélynek tar-
talmaznia kell:
– az engedélyes szervezet megnevezését;
– a felhasználás helyét, idejét, illetôleg az engedély érvé-
nyességének határidejét;

– a zászló (lobogó) elhelyezésével kapcsolatos esetleges
egyéb elôírásokat.

A kiadott engedélyekrôl nyilvántartást kell vezetni, mely tar-
talmazza a (3) bekezdésben meghatározott adatokat.”

3. §
A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(1) Szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedô pénz-
bírsággal sújtható, aki a város címerét vagy zászlaját (lobo-
góját) az e rendelet 1–8. §-ában, valamint 15–16/A §-ában
foglalt rendelkezésektôl eltérôen használja, alkalmazza
vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból elôállítja.”

4. §
Ez a rendelet 2007. december 17-én lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 41/2007. (XII. 17.) rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezô
igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) rendelet módosításáról

Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô, Békéscsaba,
Erzsébet lakópark 5., 14., 44., 55. szám alatti lakóházakban történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének
45/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló, valamint az egyéb
városi jelképek használatának rendjérôl szóló

36/1992. (XII. 18.) rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének
42/2007. (XII. 17.) rendelete

a köztemetôkrôl és a temetkezés
rendjérôl szóló

36/2000. (IX. 21.) rendelet módosításáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köztár-
saság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, vala-
mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében eljárva, a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztemetôk-
rôl és a temetkezés rendjérôl szóló 36/2000. (IX. 21.) rendeletmódosításáról (a to-
vábbiakban: rendelet) a következô rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A temetô területén gépjármûvel, motorkerékpárral közlekedni tilos. A tiltás nem
vonatkozik amozgáskorlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat végzôkre.”

2. §
A rendelet 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2008. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

Rendelet melléklete:

Az eltemettetô által fizetendô díjak
1. Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
Sírbolthely díja:

– 3 személyes 9 620 Ft
– 6 személyes 11 530 Ft
– 9 személyes 12 180 Ft
– sírbolthely újraváltási díja a sírbolthely díjának 50 %-a

Sírhely díja:
– parcella út menti soraiba 13 450 Ft
– parcella minden más helyén 4 520 Ft
– szociális gondozottak részére 1 280 Ft
– gyermeksírhely 6 éves korig ingyenes
– gyermeksírhely 6–18 éves korig 3 190 Ft
– sírhely újraváltási díja a sírhely díjának 50 %-a

Urnafülke, urnaföld tárolási díja:
– elsô alkalommal 5 130 Ft
– újraváltási díj 6 800 Ft
– a holttest hûtési díja 2 560 Ft
– a sírásás díja 13 200 Ft
– egyszeri hulladékszállítási díj
(pl. koszorúk, elszáradt virág lerakóhelyen
történô elhelyezési díja) 2 560 Ft

2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendô díjak
alkalmanként, elhunytanként:

Halott- és kellékátvételi díj:
– koporsós temetésnél 6 300 Ft
– halott-átvétel kellékek nélkül 4 620 Ft
– kellékátvétel 3 350 Ft
– urna- és kellékátvétel együtt 3 980 Ft

3. Vállalkozásszerûen munkát végzôk
temetôfenntartási hozzájárulási díja
alkalmanként, elhunytanként:
(mûköves, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) 1 280 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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Hetven évvel ezelôtt a
stockholmi zenepalotá-

ban felcsendült a Rákóczi-in-
duló: Szent-Györgyi Albert át-
vette a Nobel-díjat VI. Gusztáv
Adolf svéd királytól. A magyar
rádió ötvenperces egyenes
adásban közvetítette a díj áta-
dását, így aztán lélekben az
egész ország jelen lehetett az
ünnepi eseményen. Szent-
Györgyi Albert sikerét a nem-
zet saját sikereként élte meg –
nem véletlenül, hiszen máig ô
az egyetlen magyar, aki itt élt,
amikor Nobel-díjat kapott.
A híres tudós nevét viselô

békéscsabai gimnázium és
szakközépiskola kiadvánnyal
tisztelgett névadója emléke
elôtt. A könyv egyik szerzôje
Czeizel Endre, aki összefoglal-
ja Szent-Györgyi család törté-
netét és sikerekben, egyszer-
smind megpróbáltatásokban
gazdag életét. Bemutatja az

1893. szeptember 16-án a bu-
dapesti Kálvin térrôl induló
életutat, amely küzdelmes és
boldog órákon át ívelt a legna-
gyobb tudományos elismeré-
sig, a Nobel-díjig.
A második világháború za-

varos politikai légkörében
Szent-Györgyi Albert hazája
elhagyásamellett döntött. Kö-
zel negyven esztendôn át élt
és végezte kutatásait az Egye-
sült Államokban, de egyetlen
percre sem feledte, hogy Ma-
gyarország a hazája. Egyik in-
terjúban ezt mondja: „Én egy
másik országnak, Amerikának
igyekszem hasznos állampol-
gára lenni. (…) Mindez nem
változtat azon, hogy éppúgy
magyar ember vagyok, mint
régen voltam, és a hazámMa-
gyarország, mint ahogy gye-
rekkoromban is az volt.” A
négy évtized alatt mindössze
kétszer látogatott haza. 1976-

ban, utolsó hazatérésekor an-
nak az amerikai delegációnak
a tagjaként érkezett Magyaror-
szágra, amelyik visszahozta
Szent István koronáját. Ez az
emlékezetes alkalom – talán
sorsszerûen – némi kárpótlást
jelenthetett számára a méltat-
lanul elszenvedett rosszért és
a kényszerû távollét honvá-
gyas éjszakáiért.
A kötetben Patkós István,

Buják nyugalmazott polgár-
mestere értékes dokumentu-
mokat ad közre Szent-Györgyi
gyermekkoráról és fiatalságá-
ról, dr. Marton János pedig hi-
ánypótló gondossággal szá-
mol be a nagy tudós Szege-
den, a „Tisza-parti Göttingá-
ban” töltött éveirôl.
A Szent-Györgyi életrajzot

meghatóan szép írással gaz-
dagítja a tudós legkedvesebb
unokája, David Pollitt. Vissza-
emlékezését – szép stílusán

túl – az teszi különösen érté-
kessé, hogy írását a „Szent-
Györgyi iskola diákjai számá-
ra” ajánlja afölötti örömében,
hogy az iskola nagyapja nevét
vette fel.
A kiadványban értékes írást

olvashatunk Szent-Györgyi
Albert Amerikában élô unoka-
testvérétôl,Szent-Györgyi And-
rás professzortól, aki unoka-
bátyja életbölcsességérôl,
mély humánumáról ad auten-
tikus látleletet.
Összegezve: a könyvben

megjelent írások hasznos for-
rást biztosítanak Szent-Györ-
gyi Albert életének, munkás-
ságának megismeréséhez. A
megismerés fényében nem fe-
ledhetô Czeizel Endrének az
iskola tanulóihoz szóló intel-
me: „A Szent-Györgyibe járni
nagyméltóság, amely felelôs-
séggel is jár.”

Szemenyei Sándor

Ebben a tanévben is meg-
rendezte a TIT, Körösök

Vidéke Egyesület és a Szabó
Pál Téri Általános Iskola me-
gyei szintû angolversenyét ál-
talános iskolák hetedikes és
nyolcadikos tanulói részére.
A verseny célja, hogy a diá-

kok kipróbálhassák magukat
valódi, interaktív szituációk-
ban,megismerkedhessenek a
frankfurti központú, hallgató-
barát, kommunikatív TELC
nyelvvizsgarendszerrel, és ta-
pasztalatot gyûjthessenek an-
nak szóbeli és írásbeli feladat-
típusainak területén. A követel-
mények természetesen alkal-
mazkodtak az általános iskolai
hetedikes-nyolcadikos tan-
anyaghoz és elvárásokhoz.
A versenyen többéves ta-

pasztalattal rendelkezô TELC-
vizsgáztatók zsûriztek. Az ér-
tékelés a nyelvvizsgán is al-
kalmazott, objektív szempont-
rendszer alapján történt.
Valamennyi versenyzô ok-

levelet kapott. Minden kate-
gória gyôztese díjmentesen
vehet részt egy, a TELC nyelv-

vizsgára felkészítô tanfolya-
mon a TIT, Körösök Vidéke
Egyesület szervezésében. A
2–6. helyezettek értékes, a
TELC nyelvvizsgára felkészítô
könyvjutalmat kaptak. Az
emelt és alapóraszámban ta-

nuló diákok külön díjazásban
részesültek.
A tavalyi verseny négy

gyôztese közül hárman már
részt vettek felkészítô tanfo-
lyamon, és sikerrel szerepel-
tek a középfokú nyelvvizsgán.

TELC megyei angolverseny

Névadónk: Szent-Györgyi Albert

7. osztály, heti 3 óra:
1. Vass Enikô (Erzsébethelyi Ált. Isk., felk.:Baloghné Aradsz-
ki Gyöngyi). 2. Molnár Erik (Erzsébethelyi Ált. Isk., felk.:
Gyollai Lászlóné). 3. Tállai Kristóf (Vörösmarty Ált. Isk. Oros-
háza, felk.: Melis Zsuzsa).

7. osztály, heti 4 óra:
1. Valach Gabriella. 2. Széll Anna. 3. Szatmári János (mind-
hárman: Petôfi U. Ált Isk., felk.: Vidóné Tóth Ildikó).

8. osztály, heti 3 óra:
1. Bellon Bence (Dr. Mester György Ált. Isk. Elek, felk.: Be-
csey Gábor). 1. Szabó Kata (5. Sz. Ált. és Sportiskola Gyu-
la, felk.:Borsos Antalné). 1.Murányi Anna (Erzsébethelyi Ált.
Isk., felk.: Baloghné Aradszki Gyöngyi).

8. osztály, heti 4 óra:
1. Paral Zsolt (Petôfi U. Ált Isk., felk.: Vidóné Tóth Ildikó).
1. Fekete Gábor (Eötvös József Ált. Isk. Orosháza, felk.:
Nagy Beáta). 3. Benkô Anita (Orh. Város Általános, felk.:
Benkô Erika).

Az idei verseny helyezettjei:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 39/2007. (XII. 17.) rendelete

a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló
29/2006. (IX. 12.) rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adók-
ról szóló, módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
29/2006.(IX.12.) rendelet módosításáról (a továbbiakban: rendelet) a kö-
vetkezô rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet 2009. január hó 1. napján lép hatályba.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

Záradék: Kihirdetve a városháza hirdetôtábláján történt kifüggesztéssel
2007. december 17-én.

Dr. Benedek Mária
jegyzô

Van kiút a drogfüggôségbôl

Elsôsorban és célzottan a
drogproblémákkal küzdôk-
nek nyújtanak segítséget, de
legfontosabb tevékenységeik
közé tartozik bármely kémiai,
illetve viselkedési szenve-

délybetegség, így az alkohol,
a dohányzás vagy a játék-
gépfüggôség is.
Az egyesület munkatársai

egyéni elbeszélgetések, pár-,
családkonzultációk során ad-
nak felvilágosítást, tanácsot.

Emellett csoportos foglalko-
zások keretében idôrôl idôre
összejönnek a szenvedélybe-
tegek hozzátartozói, az Ano-
nim Alkoholisták, a Névtelen
Anyagosok, a kortárs segítôk
pedig élményszínházukban
adják át egymásnak tapasz-
talataikat. Az egyesület mun-
katársai részt vesznek a fur-
csán hangzó, „alacsony kü-
szöbû ártalomcsökkentés-
ben” is, melynek lényege,
hogy a minimálisra csökkent-
sék a kockázatokat azon dro-
gosok esetében, akik nem
tudnak, nem hajlandók le-
szokni.
Ennek keretében azonnali

segítséget (mosdás, melege-
dés, beszélgetés) adnak, fel-
kutatják a rejtôzködô drogo-
sokat, óvszerrel, tûcsereprog-
rammal igyekeznekmegelôz-
ni a betegségek terjedését.

Körömi János elújságolta,
hogy egy nyertes pályázat-
nak köszönhetôen a közeljö-
vôben Nico-Relax néven egy
újabb csoport indul a Mi-Ér-
tünk Egyesületnél, mely a ci-
garetta rabjainak nyújt segít-
séget.
A komplex, dohányzásról

leszoktató program során a
jelentkezôk egy állapotfelmé-
rést követôen relaxációs cso-
portfoglalkozások, egyéni be-
szélgetések, természetgyó-
gyászati kezelések segítségé-
vel szállhatnak szembe a füg-
gôséggel.
A Mi-Értünk Egyesület

megtalálható Békéscsabán, a
Kazinczy utca 6/1. szám alatt.
Telefon: 66/444-846, 70/502-
2103, 30/9383-590. Honlap:
http:/mi-ertunk.hu.

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Az elmúlt év végén jóté-
konysági akciót szerve-

zett a csabai fôiskola a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány
nagyszalontai gyermekottho-
nának lakói számára. Az ak-
ció keretében fôleg játékokat,
könyveket, papír- és írószere-
ket, ruhanemûket és tartós
élelmiszereket vártak a szer-
vezôk, de szívesen fogadtak
anyagi támogatást is. A fôis-
kola aulájában megtartott
kézmûves foglalkozáson bár-
ki készíthetett apró ajándék-
tárgyakat, amelyek szintén az
erdélyi árvák karácsonyfája
alá kerültek.
Az akció fôvédnökségét

Krajcsóné Kraszkó Ilona dé-
kán asszony vállalta, aki lehe-
tôvé tette, hogy a felajánláso-
kat a fôiskola buszával szállít-
sák ki Nagyszalontára a szer-
vezôk.
Baran Ádámtól, a fôiskola

kulturális és sportreferensétôl
megtudtuk azt is, hogy na-
gyon sok felajánlás érkezett,
még az iskolán kívülrôl is.

Krupincza Mariann

Az erdélyi
árvákért
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáánn,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ssoorrhháázzii  hháázz 4,5 szobával, elôkert-
tel, garázzsal eladó. Jelenleg 60 %-ban készült el, a jelenlegi ára 7,5 M Ft.,
kulcsra készen 29 M Ft lesz.
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es polgári jelle-
gû ház 3 szobával, 2 garázzsal eladó. ÁÁrr::  99  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es, 3 szobás, tégla, fél-
komfortos, csempekályhás családi ház eladó. ÁÁrr:: 1100  550000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann, 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház 2
szobával, áron alul eladó. ÁÁrr::  1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann, 600 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás családi
ház szép állapotban,,  ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó. AAzz áárr iirráánnyyáárr!! ÁÁrr:: 1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szo-
bás, radiátor hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1133  220000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás pa-
rasztház, felújítandó vagy lebontandó. ÁÁrr:: 1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett  llkkpp..--bbaann, kis telken 82 nm-es, 2 szobás + nappalis csa-
ládi ház eladó. Nincs kész, de az eladó vállalja a befejezést. ÁÁrr:: 1144  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaammiillllaa  uuttccáábbaann,,  310 nm-es telken 110 nm-es családi ház tel-
jesen felújítva, garázzsal, 5 szobával eladó. ÁÁrr:: 1155  550000  000000  FFtt..
MMeezzôômmeeggyyeerr,,  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann, 540 nm-es telken 190 nm-es, 5 szobás csa-
ládi ház, központi fûtésû és vegyes, eladó. ÁÁrr::  1166  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann, 1250 nm-es telken 200 nm-es, 3 szobás,
nappalis családi ház eladó. ÁÁrr:: 1177  000000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  FFiiuummeeii  úúttoonn,, 650 nm-es telken 130 nm-es családi ház nappali-
val + 2 szobával, beépített kandallóval eladó. ÁÁrr:: 2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeerréénnyyii  úúttoonn  eelleejjéénn 11110000 nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,,  113300 nnmm--eess,,  ffeellúújjíí--
ttootttt  ccssaallááddii  hháázz kköözzppoonnttii  ééss  vveeggyyeess  ttüüzzeelléésssseell  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 2222  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  770000 nnmm tteellkkeenn  112200  nnmm--eess,,  sszzéépp  ccssaallááddii  hháázz 44
sszzoobbáávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó,,  ccsseennddeess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáábbaann,,  889922 nnmm--eess  tteellkkeenn  224400  nnmm--eess ccssaallááddii  hháázz,,
ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann,,  66  sszzoobbáávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn, 970-es telken lévô, 180-as családi ház, a házban
4 szoba, nappali. Belvárosi lakáscsere is. ÁÁrr:: 2277  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  880000 nnmm--eess  tteellkkeenn  113300  nnmm--eess,,  33  sszzoobbááss,,
öösssszzkkoommffoorrttooss  ccssaallááddii  hháázz ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell,,  ggaarráázzzzssaall  eellaaddóó..  
ÁÁrr:: 1188  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  GGaarraayy  uuttccáábbaann, 1200 nm-es telken 360 nm-es családi ház 5
szobával, szép kivitelezés, fûthetô garázzsal. ÁÁrr:: 5533  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, a strandhoz közel, 1070 nm-es telken lévô, 225
nm-es, nívódíjas, luxus családi ház. ÁÁrr:: 6655  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBooccsskkaaii  uuttccáábbaann,,  417 nm-es,,  22  ggeenneerráácciióóss családi ház, 2 külön
bejárattal, parkosított kerttel, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr:: 6688  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaaaabbaa,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn,,  11440000 nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,,  331100 nnmm--eess,,  lluuxxuuss  ccssaa--
llááddii  hháázz,,  7700 nnmm--eess  nnaaggyy  nnaappppaalliivvaall,,  kkllíímmáávvaall  eellaaddóó,,  ffrreekkvveennttáálltt  kköörrnnyyeezzeett--
bbeenn.. ÁÁrr:: 7788  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn  55660000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, kkéésszz  ssppoorrttcceennttrruumm  eellaaddóó pprrooffii  tteenniisszz--,,
iilllleettvvee  ffaallllaabbddaappáállyyáákkkkaall,,  bbôôvvííttééssii  lleehheettôôssééggggeell..  ÁÁrr:: 8888  MM  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann,,  3399 nnmm--eess,, 22..  eemmeelleettii  llaakkááss,,  eeggyyeeddii  ffûûttéésssseell,,
bbeeééppíítteetttt  kkoonnyyhhaabbúúttoorrrraall,, ccsseerrééllhheettôô  22  sszzoobbááss  bbeellvváárroossii  llaakkáássrraa,,  éérrttéékkee--
ggyyeezztteettéésssseell.. ÁÁrr:: 66  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinnccyy--llttpp..--eenn 4. emeleti téglalakás, egyedis, 1,5 szobával,
nagy konyhával eladó. ÁÁrr:: 77  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  77..  eemmeelleettii 5544 nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,,  kköözzppoonnttiiss  llaa--
kkááss,,  eerrkkééllllyyeell  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 77  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  11..  eemmeelleettii,,  5533 nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll  sszzoobbááss  llaakkááss kköözz--
ppoonnttii  ffûûttéésssseell,,  ttaavvaallyy  tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttvvaa  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 33..  eemmeelleettii,,  4488 nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,, ffeellúújjííttootttt  llaakkááss
eeggyyeeddii  ffûûttéésssseell,,  kkoommbbii  kkaazzáánnnnaall,,  kkiiss  rreezzssiivveell  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, tégla, 50 nm-es, 2 szobás, egyedis
lakás galériás hálóval eladó. ÁÁrr:: 77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 39 nm-es, 4. emeleti lakás, 1 szobás, egyedi gá-
zos, radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 66  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 11..  eemmeelleettii,,  6600 nnmm--eess,, eeggyyeeddiieessíítteetttt  llaakkááss 22  sszzoobbáá--
vvaall,,  nnaaggyy  eerrkkééllllyyeell,,  kkoonnyyhhaa ++  ééttkkeezzôôvveell  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 77  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann, 57 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás jó ál-
lapotban, áron alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr:: 77  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 3. emeleti, 43 nm-es, 1,5 szobás téglalakás
egyedi fûtéssel, részbeni bútorozással eladó. ÁÁrr:: 77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  44  sszziinntteess  ééppüülleettbbeenn  44..  eemmeelleettii,,  5566 nnmm--eess,,  11++22
ffééll  sszzoobbááss,, eeggyyeeddiiss  llaakkááss  eellaaddóó ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann.. ÁÁrr:: 88  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn eladó 62 nm-es, 2. emeleti, 2 szobás, kony-
hás, egyedis téglalakás, 2007-ben lett felújítva. ÁÁrr:: 99  440000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 11..  eemmeelleettii,,  5577 nnmm--eess,,  eeggyyeeddii  ffûûttééssûû  llaakkááss nnaaggyy  eerr--
kkééllllyyeell,,  tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 99  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 43 nm-es, 3. emeleti lakás felújított állapot-
ban, 1,5 szobával, egyedi fûtéssel, francia kilépôvel eladó. ÁÁrr:: 88..775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 58 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, 2006 -ban szé-
pen felújított, egyedis lakás eladó. ÁÁrr:: 88  775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabboollccss  uuttccáábbaann 69 nm-es, felújított, 3 szoba, konyha, étke-
zô, központis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó. 
ÁÁrr:: 1100  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, 3 szoba, konyha, étke-
zôs lakás erkéllyel, kis rezsivel eladó. ÁÁrr:: 1111  000000  000000  FFtt..
di fûtésû lakás nagy nappalival eladó. ÁÁrr:: 1144  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,,  22000033--bbaann  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázzbbaann 44..  eemmeelleettii,, eeggyyee--
ddii  ffûûttééssûû  llaakkááss11  sszzoobbáávvaall,,  nnaaggyy  nnaappppaalliivvaall  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 1166  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy uuttccáábbaann, téglablokkos társasházban 74 nm-es,
2,5 szobás lakás klímával, eladó. ÁÁrr:: 1188  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti, 16 nm-es, eexxkklluuzzíívv lakás, 2 szoba,
klíma, sarokkádas fürdôszobával eladó. ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,,  22000000--bbeenn  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázzbbaann 11..  eemmeelleettii,,  112200
nnmm--eess,,  lluuxxuuss  ffeellsszzeerreellttssééggûû  llaakkááss 33  eerrkkééllllyyeell,,  22  sszzoobbaa ++  3300 nnmm--eess  nnaappppaallii,,
ssaarrookkkkááddddaall,,  hhiiddrroommaasssszzáázzsskkaabbiinnnnaall  eellaaddóó,,  ffrreekkvveennttáálltt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..
ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJuusstthh  GGyyuullaa uuttccáábbaann, új építésû, liftes társasházban, különbö-
zô árakban, méretekben, egyéni kialakítási lehetôséggel, jó helyen, center-
hez, iskolákhoz közel lakások eladók.

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ttáárrssaasshháázzbbaann  iinnggaattllaannookk  mméégg  llee--
kköötthheettôôkk  mmáárrcciiuuss  vvééggii  kkeezzddéésssseell,,  110000––113300 nnmm--eess  mméérreetteekkbbeenn,,  ggaarráázzzzssaall,,
eellôôkkeerrtttteell,,  aa  cceenntteerrhheezz  kköözzeell..  
BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn, 250 nm-es telken 80 nm-es, társas családi ház 2,5
szobával, 2 garázzsal, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr:: 1100  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrddééllyyii  ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, 1,5 szobás családi
ház, radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,, SSááss  kköözzbbeenn,,  550000 nnmm--eess  tteellkkeenn  220000  nnmm--eess  ssoorrhháázz 77  sszzoobbáávvaall,,
aammeerriikkaaii  kkoonnyyhháávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  BBeellvváárroossii  llaakkáásstt  bbeesszzáámmííttaa--
nnaakk..  ÁÁrr:: 3388  000000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbaa,,  OOrroosshháázzii  úúttoonn,,  nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn 3300,, iilllleettvvee  2200  nnmm--eess  hheellyyii--
ssééggeekk  kkiiaaddóókk iirrooddáákk,,  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa..  ÁÁrr::  3300  000000 FFtt//hhóó,,  2200  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--llaakkóótteelleeppeenn 1. emeleti, 49 nm-es, egyedi fûtésû lakás
bútorok nélkül kiadó, hosszú távra. ÁÁrr:: 3300  000000  FFtt ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 2200 nnmm--eess  kkiiaaddóó  hheellyyiisséégg,,  sszzéépp  áállllaappoottbbaann,,
vviizzeessbbllookkkkaall,,  kkllíímmáávvaall,,  sszzééppssééggááppoolláássii  vváállllaallkkoozzáássnnaakk.. ÁÁrr:: 3300  000000  FFtt//hhóó..  
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  3300  nnmm--eess,, 33  hheellyyiissééggeess,,
tteelljjeess  kköözzmmûûvveell  hheellyyiisséégg  kkiiaaddóó,,  hhoosssszzúú  ttáávvrraa.. ÁÁrr:: 5500  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, üüvveeggkkiirraakkaattooss,,  22  sszziinntteess,,  5555 nnmm--eess  hhee--
llyyiisséégg,,  aazz  UUnniivveerrzzáállllaall  sszzeemmbbeenn,,  iirrooddáákk  sszzáámmáárraa  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 1100  550000  000000  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK:
SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann,,  frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típu-
sú, téglablokkos ház,1 nagy szobával, konyhával, étkezôvel eladó.
ÁÁrr::  1166  000000  000000  FFtt..

CCssáárrddaasszzáállllááss,,  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáábbaann,,  aa  nnaaggyy  ááttmmeennôô  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn,,  kköözz--
vveettlleennüüll  aa  ffôôúútt  mmeelllleetttt,,  11118800--aass  tteellkkeenn  lléévvôô,,  224400 nnmm--eess  ccssaallááddii  hháázz,,  22  sszziinn--
tteess,,  ffeellüüll  aa  llaakkááss,,  lleenntt  jjóóll  mmûûkkööddôô  vveennddééggllááttóó  vváállllaallkkoozzáássssaall,,  tteelljjeesseenn  ffeell--
sszzeerreellvvee  eellaaddóó..  ÁÁrr::  4499  990000  000000  FFtt..
LLaajjoossmmiizzssee  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  33  ggeenneerráácciióó  sszzáámmáárraa  iiss  aallkkaall--
mmaass,,  11550000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,,  441177 nnmm--eess  lluuxxuuss  ccssaallááddii  hháázz  33  kkiiaallaakkííttootttt
aappaarrttmmaannnnaall,,  úússzzóómmeeddeennccéévveell,,  44  áálllláássooss  ggaarráázzzzssaall,,  sszzéépp,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtt--
tteell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  113355  000000  000000  FFtt..
VVéésszzttôô,,  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann, 970 nm-es telken lév,ô 70 nm-es, 3 szobás
családi ház, vegyes tüzeléssel, rendezett telekkel eladó, nyugodt környe-
zetben. ÁÁrr:: 33  550000  000000  FFtt..
SSaarrkkaadd,,  BBaallaassssaa  uuttccáábbaann, 800 nm-es telken 80 nm-es, 3 szobás + nappalis,
konvektoros, vegyes falazatú családi ház eladó. ÁÁrr:: 33  770000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  FFeeccsskkee  ssoorroonn 882 nm-es – víz, gáz lekötve a telken, villany az
utcából bevezethetô, halas tó közelében –, körbekerített építési terület 
eladó. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany
az utcáról beköthetô. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek – gáz szolgalmi úton, a má-
sik utcáról bevihetô, villany bevezetve, fúrott kút, víz bevezetése folyamat-
ban – szerszámos melléképülettel, gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó.
ÁÁrr:: 44  000000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  OOmmaasszzttaa  úúttoonn 1500 nm-es, körbekerített, gyümölcsfás építési
telek, gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában, szennyvíz folyamat-
ban, nyugodt jó környezetben eladó. Lakáscsere is lehetséges, akár 1 az 1-
ben is! ÁÁrr:: 88  880000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáábbaann,,  809 nm-es, kis szerszámos faházzal, fúrott
kúttal, villannyal és gázzal ellátott építési telek, az utcában vízzel, eladó.
ÁÁrr:: 44  550000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn 810 nm-es telek, körbekerítve, gáz a tel-
ken, víz az utcában, gyümölcsfákkal, szerszámtartó kisházzal eladó.
ÁÁrr:: 44  669900  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGuullyyááss  úúttoonn 1615 nm-es építési telek fúrott kúttal, villannyal,
többi közmûvel a telek elôtt eladó, társasház építésére is alkalmas.
ÁÁrr:: 55  550000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann,,  2900 nm-es építési telek, 3 db egybeépítve
eladó, halastóval, betonmedencével, horgászházzal. ÁÁrr:: 2211  000000  000000 FFtt..

IPARI INGATLAN:
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz  kköözzeell,,  517 nm-es telken lévô, 240 nm-es, téglablok-
kos ipari ingatlan eladó, közmûvekkel, ipari árammal, a telek teljesen kör-
bekerített, éjszaka örzött az egész terület, autószerelô, illetve különbözô
mûhelyek számára kiváló lehetôség. ÁÁrr:: 1133  440000  000000  FFtt ++  ááffaa..
IIppaarrii  iinnggaattllaannookk,,  különbözô méretben kiadók, hosszú távra Békéscsaba kül-
városában.

TANYA:
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTaannyyaa  úúttoonn,, 1500 nm-es telken 65 nm-es, 2005-ben felújított,
vegyes falazatú, 3 helyiségbôl álló hétvégi ház, földkábeles villany, rende-
zett kerttel, új csatornával, tetôvel, új vezetékek és kapcsolók, riasztó, a be-
kötôúttól 50 m-re, víz, gáz nics bekötve, centertôl 10 km-re eladó.
ÁÁrr:: 44  775500  000000 FFtt..

Szu csik in gat laniro da
CCssaa  bbaa  CCeenn  tteerr,,  aa  ffõõ  bbee  jjáá  rraatt  mmeell  lleetttt

TTee  llee  ffoonn//ffaaxx::  6666//552244--667799
MMoo  bbiill::  0066--2200//995544--66115599

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555

E-mail: s z u  c s i k  l a s z  l o @ f r e  e  m a  i l . h u ,
info@szu csi kin gat lan.hu

Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

Amúltba visszatekintô is-
kola- és pedagógustör-

ténelem egyik remeke a
2007-ben a Csabai históriák
sorozat legújabb köteteként
megjelent könyv, mely a Bé-
késcsaba környéki tanyai is-
kolák, tanyai tanítók címet
kapta. Külön említést érdemel
az A/5-ös méretû, 500 pél-
dányban megjelent, 14 ív ter-
jedelmû, egyedinek számító,
szép kiadvány hangulatos
címlapfotója (az 1898-ban
alapított kismegyer-tanyai is-
kola keretbe foglalt, történel-
mi értékû fényképe), mely
egyértelmûsíti a kiadvány té-
máját.
A sajátos viharsarki világot,

a hajdani tanyai iskolások éle-
tét, a szép emlékezetû tanyai
tanítók népes közösségét be-
mutató kötet célját István
Anna néprajzos magyarul és
szlovákul ekként fogalmazza
meg: „Kiadvány formájában
is megôrizni a tanyai tanítók
visszaemlékezését, a letûnt
idôk tanúinak dokumentu-
mait, fotóit, a tanyai közösség
segítôinek emlékeit.”
Már nem száll szembe ve-

lük a könyörtelen feledés, hi-
szen a tanyai tanítók legutób-
bi hagyományos Gergely-
napi ünnepségét Ancsin Pál-
né nyugalmazott iskolaigaz-
gató ezúttal nem a szokásos

találkozóra, nem kizárólago-
san vizitálással együtt járó
szerény vendéglátásra korlá-
tozta. Szokásához híven akti-
vizált. Alkotó közösségét a le-
endô kötet összeállítására
ösztönözte. A Gergely-napi
teremtô együttlét szép aján-
déka a témájában egyedi, tar-
talmában színes, a Békés me-
gyei neveléstörténelem szer-
ves részét alkotó monográfia,
melyet Gyulán nyomtattak
igényesen Zahorán Mária bo-
rítótervével, Hunyadvári And-
rás tipográfiájával. 
E könyv létrejöttét elsôdle-

gesen nemes emberi szán-
dék fémjelzi, a szándék által
testet öltött szép könyv immár
örök érték lesz!
Maradandó mû e kismono-

gráfia azért is, mert sokféle
eredeti dokumentumra (az
1900-as évek közepétôl az
1980-as évek végéig), sok lel-
kes egykori tanyai tanító
(Hanó Pál, Hanó Pálné, Mizó
Mihályné, a Novák-házaspár,
Orosz Györgyné, a Rakon -
czás-házaspár) gyûjtötte hite-
les forrásanyagokra alapoz-
ták a könyv anyagát.
Jelentôs a szellemi hozzá-

járulása e folyamathoz a Ta-
nyai Tanítók Társaságának, a
90. évében járó korelnöknek,
Pribolyszki Mihály tanár úr-
nak. Ôt is méltóképpen mu-

tatja be a kötet szerkesztôje,
ahogy Hankó György tanár
urat, a tanyai iskolák mento-
rát, iskolaigazgatót is. Az em-
lékek szárnyán már nem rö-
pül tova a több évtizedes ta-
nyai iskolák léte, emléke! Sôt,
a forrásmunkaként felsorolt
irodalom méltó kiegészítôje
lehet a 2007-ben a szlovák
szakmai szervezetek, intéz-
mények, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata,
a Nemzeti Kulturális Alap ösz-
szefogásával készült mono-
gráfia. Az egykori tanyai taní-
tók ma is világító fáklyája tu-
dást, megbecsülést és em-
berségrôl formát sugároznak.
Így nem kizárólag emlékek
tárháza, nem csupán forrás -
anyag  monográfiájuk, ha-
nem örök emberi értékké ne-
mesedik az a 86 tanyai peda-
gógus, akiknek nevét a 149–
150. oldalon rögzítették.
Bizonyára kapható is lesz 

a csekély példányszámban
(500 db) megjelentetett csa-
bai kötet, sôt, az idei Gergely-
napra szerkesztett, második,
javított és bôvített kiadás is
megjelenik.
Reméljük: az otthonos

Szlovák Kultúra Házában me-
cénások segítségével, a Ta-
nyai iskolák fáján a hajdan
volt tanyai pedagógusok
neve és arcképe is hirdeti:

emberségük, tanításuk ma is
fontos Békéscsaba pedagó-
gusainak.
Az örök emberi értékek

megmentését, tartalmas fel-
dolgozásának sürgetô igé-
nyét jól példázza a csabai
nyugdíjas pedagógusok al-
kotó közössége. Milyen jó
lenne, ha szûkebb hazám, Új-
kígyós iskolatörténete is meg-
jelenne könyvben!
Az egykori kígyósi iskola-

mesterek – már nem élô –
Rajcsányi Jakab igazgató-ta-
nító, Rigó Gábor kántor-taní-
tó, Somos Józsefné magyar–
történelem szakos tanár, Óvá-
ri Gyuláné orosztanár és a kö-
zelmúltban eltávozott tanyai
tanító és ny. igazgató, Szántó
Béla épp úgy reprezentálják a
nagyközség iskolájának tö-
rekvéseit, mint a kitüntetett
Králik Jánosné helytörténész
és igazgató, Szántó Béláné
tanyai és községi tanító,
Rozsnyai Istvánné vezetô óvó-
nô és Botházi Károly iskola-
igazgató.
Talán a ma is élô, már

nyugdíjas kígyósi tanárok
összefogásával, szakmai-tár-
sadalmi szervezetek támoga-
tásával megírhatnák nagy-
községünk iskolatörténe-
tét. Bízzunk, reménykedjünk
ebben!

Apró Tibor tanár

Hajdan volt tanyai iskolák – mai gondolatok
A Békéscsaba környéki tanyai iskolák, tanyai tanítók c. könyv bemutatása

A Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi Bárka-est
2008. január 25. 18 óra

Program:
A 2008/1. szám bemutatása – Felolvasások – A Bárka-díjak átadása

Az est résztvevôi: 
Banner Zoltán, Bogdán László, Elek Tibor, Grecsó Krisztián, Gyarmati Gabriel-

la, Hartay Csaba, Kiss László, Kiss Ottó, Magyari Barna, Szabó Tibor

Közremûködik:Kovács Judit zongoramûvész
A Jankayban állított ki feLugossy László képzômûvész

A Békési Úti Közösségi Házak szeretettel meghívja Önt 
2008. január 18-án, pénteken 18 órai kezdettel 

a Wass Albert születésének centenáriuma alkalmából megrendezett 

Wass Albert-emlékestre
Elôadó: Simó József, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi elnöke

Közremûködik: János Hajnalka népdalénekes
Wass Albert mûvei az esten megvásárolhatók. 

Lehetôség lesz a Czegei Wass Alapítvány számára adományokat átadni
Helyszín: a Nemzetiségi Klubház, Békéscsaba, Békési út 15.

Mindenkit szeretettel várunk!

Immár hatodik alkalommaljelent meg a békéscsabai
irodalmi antológia, a Ritka
madár. Kiadója a Magyar
Téka Erkel Sándor Könyves-
ház, melynek ügyvezetôje dr.
Barta Kálmán fogorvos és iro-
dalombarát, aki a szerkesz-
tést is végezte. 
A logótervet Szereday Ilo-

na reklámgrafikus és fes-
tômûvész készítette. Támo-
gatók voltak: Békés Megyei
Közgyûlés Intézményfelü -
gyeleti Osztálya, Békéscsaba

Megyei Jogú Város Kulturális,
Közmûvelôdési, Ifjúsági és
Sportbizottsága, a Dentál
Fogtechnikai Kft. és a Denti-
culus Bt. 
S az alkotók, ezúttal a tel-

jesség igénye nélkül: Balogh
Tamás, Erdész Ádám, Gyulai
Bálint Tibor, Károlyi Fülöp
Béla, Kôvári E. Péter, Serédi
János, Bíró László, Irányi De-
zsô, Kalmár Zsolt, Sarusi Mi-
hály, Szilágyi András, Újházy
László, úz Vajnai László, Varga
András, Zalai Erika.

Tengerkék alkonyat cím-
mel jelent meg a közel-

múltban Sass Ervin új könyve,
melynek alcíme: Mindennapi
hatsorosak.
A kötetet a Munkácsy Mi-

hály Emlékházban mutatták
be, ahol Kôszegi Barta Kál-
mán, a Magyar Téka Erkel
Sándor Könyvesház ügyve-
zetôje beszélgetett a szerzô-
vel, valamint Józsa Mihály és

Czitor Attila elôadómûvészek
és a Bartók Béla Mûvészeti
Szakközépiskola egyik nö-
vendéke színesítette a kultu-
rális eseményt. A mûsor alatt
az emlékház Vörös Szalon-
jában Csuta György fes-
tômûvész a könyvhöz készült
illusztrációból összeállított ki-
állítását tekinthették meg az
érdeklôdôk.    

G. E.

Ritka madár

Sass Ervin új kötete
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ÁLLÁS
Magyarország vezetô pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat keres.
Minimális elvárások: érettségi, jó kom-
munikációs készség. Jelentkezés: 
06-30/53-888-33.

IN GAT LAN
Békéscsabán, Lencsési út elején sor-
házi lakás nagy garázzsal eladó. Pi-
pacs köz 18. Tel.: 20/974-2005.

Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcában
egy 3 szobás, összkomfortos, gaz-
dálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 millió Ft. Békéscsabai
csere is érdekel. Tel.: 30/415-42-55.

Garázs a megyeházánál eladó. 
Tel.: 20/390-8293.

Békéscsabán az „U”-alakúban eladó
egy 62 nm-es lakás. Telefon: 
30/925-2236.

OKTATÁS
Angol középfokú nyelvvizsgára felké-
szítés. Tel.: 06-30/527-7078.

Angol nyelvoktatás kezdôknek is. 
Tel.: 06-30/345-9237.

Korrepetálás, érettségire felkészítés
matematikából. 30/855-7105.

Matematikából korrepetálás, felkészí-
tés. 70/22-86-377.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Marik István, Tavasz
u. 83. Tel.: 30/275-7263.

Számítógépek telepítése, beállítása,
vírustalanítása. 70/22-86-377.

Csempézést, hidegburkolást és lami-
nált parketta rakását vállalom! 
Tel.: 30/273-3191.

www.olasz-italiano.uw.hu.
Víz-, gáz-, fûtésszerelés, felújítás, nap-
kollektoros rendszerek. Sarkadi Attila,
30/955-8587.

Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. 
Telefon: 20/567-6521.

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Telefon: 433-079 és 30/359-8560, 
Gubény György.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Telefon: 20/9358-173, Pé-
ter József.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u.
6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.

Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt. Te-
lefon: 20/993-9165.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.

Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.

Automata mosógépek javítása. Elekt-
ron Bt. Tel.: 30/304-4622, 454-561.

Favágás, motoros fûrésszel. 
Tel.: 30/398-2025.

Az utak – egy-két kivétel-
tôl eltekintve, mint pél-

dául a Kazinczy utca útburko-
lata, melyet a választás elôtt
burkoltak le – igen rossz álla-
potban voltak, így sorrendet
határoztunk meg. 2007-ben
felújítottuk a Tábor utcát, mi-
vel központi helyen van, itt le-
het megközelíteni az óvodát,
az öregek otthonát, az ABC-t
és a 10. Számú Általános Is-
kola teherbejáratát. Tervbe
van véve a Tinódi utca és a
Kazinczy ltp. 25. számú ház
elôtti bekötôút felújítása.
A járdák is rosszak. 2007-

ben elkészült a Szabolcs utca
és a Szerdahelyi utca, illetve
az orvosi rendelô elôtti és a
Kazinczy ltp. 4. szám elôtti né-
hány balesetveszélyes járda-
szakasz. Terveinkben szere-
pel a Kazinczy utca páros ol-
dalának a felújítása a Tábor
utcától a Szerdahelyi utcáig.
Ez a lakótelep úgynevezett fô-
utcája, ahol az üzletsor elôtt
nagyon nagy a forgalom.
A padok felújítása üteme-

zetten folyik. 
A játszóterek állapotfelmé-

rése után megrendeltem az új
játszóterek kerítésének javítá-

sát és a Kisszik utcai játszótér
kerítésének áthelyezését a
járdalapos járda belsô oldalá-
ra, hogy az azon kerékpáro-
zók ne száguldozzanak a
gyerekek között.
Felmértük a száraz fákat,

amelyek közül többet kive-
tettünk.
A parkok egy részének

karbantartása nem a város
feladata (pl. a Kazinczy utcai
üzletsor elôtt, az ABC elôtt). Itt
az épületek tulajdonosai, illet-
ve használói kötelesek rend-
be hozni, gondozni a virág -
ágyakat, füves területet. E te-
rületek mûkô keretét képvise-
lôi alapból megjavíttattuk, az
ABC vezetôjétôl pedig ígére-
tet kaptunk rá, hogy tavasszal

befüvesítik, és egy-két örök-
zöldet is beültetnek.
A három nagy parkoló bur-

kolására árajánlatokat kértem
– bár a munka csak üteme-
zetten valósulhat meg a nagy
terület, ennélfogva a tetemes
költség miatt.
A Millennium-lakótelep bur-

kolatának felújítása és a csa-
padékvíz elvezetésének meg-
oldása igen nagy eredmény.
Ugyanitt megjavítottuk az
évek óta nem üzemelô cso-
bogót is.
2007-ben elôször égtek a

Kazinczy utcán is az advent
idôszakában a karácsonyi 
fények.
A lakók kezdeményezését

anyaggal és a számla felének
kifizetésével támogattam a Ti-
nódi utca 12., illetve a Kazin-
czy ltp. 12. szám elôtt. To-
vábbra is várom a lakóközös-
ségek kezdeményezését.
Remélem, a Kazinczy-la-

kótelep lakói érzik, hogy törô-
döm velük, amit az elkövetke-
zô években is teljes erômbôl
folytatni szeretnék. 

Fodor Jánosné, 
a 9. számú választókerület
önkormányzati képviselôje

Képviselôi beszámoló

Csabai jobbágysorban
élt elôdeink életkörül-

ményei az újratelepítés utáni
évtizedekben igen mosto-
hák voltak. A falut körülvett
poshadt állóvizek kórokat
okozó kigôzölgései járvá-
nyos betegségek állandó
táplálói voltak. Gyakran
pusztított itt a pestis, marha-
vész és más betegségek is
tizedelték a lakosságot. Az
alacsony, sötét, vert és vá-
lyogfalú házak, az egész-
ségtelen, egyoldalú táplál-
kozás jó táptalaja volt a be-
tegségeknek.
Mindezen kedvezôtlen

egészségügyi és életkörül-
mények ellenére a lakosság
életkorának alakulása meg-
lepô számokat mutat. Ennek

bizonyságát adja Haan La-
jos elsô csabai történetírónk,
aki 1728–1862-ig az evan-
gélikus csabai személyek
anyakönyveibôl kiírta mind -
azokat, akik életüknek ki-
lencvenedik évét elérték
vagy elhagyták.
Haan Lajos 134 év anya-

könyveibôl 185 elhunyt, ma-
gas kort megélt csabai sze-
mélyt nevez meg. 
Érdekes, hogy a nehéz

életkörülmények ellenére a
legmagasabb életkort elérôk
az 1729 és 1766 közötti
években haltak meg. Név
szerint: Gazsó János 110
évet élt (+1729), Gécs
György 107 évet élt (+1730),
Maxin Ilona 113 évesen
hunyt el, Kurdis Lôrinc 120

tavaszt élt meg (+1766),
Konczos György 115 (+1736),
Hudecz Katalin 110, Hra-
bovszki Ádám 109 (+1756),
Lipták Zsófia 106 (+1743)
évet élt. A legidôsebb csabai
valószínûleg Galisz Balázs
volt, aki 135 éves korában
hunyt el 1746-ban.
A vizsgált idôszakban a

száz év feletti kort huszon-
négyen, a százéves kort ti-
zennégyen élték meg. A ki-
lencvenéves korukban el-
hunyt csabaiak között 32 a
nô és 34 a férfi. Haan Lajos
halotti anyakönyvi kiírásá-
ban a legtöbb megnevezett
csabai evangélikus személy
kilencven és száz év közötti
kort élt meg.

Szerkeszti: Gécs Béla 

Töredék történetek Csaba múltjából
Anyakönyvek lapjairól – 1728–1862

Kérdések a víziközmûhöz

Közéleti szalon
E lôször ült össze az elmúlt

év decemberében a
Szlovák Kultúra Házában a
Közéleti Szalon, az MTA Bé-
kés Megyei Tudományos Tes-
tülete, ahol az érdeklôdôk a
magyar–román gazdasági
kapcsolatokról hallhattak elô-
adást Borzán Anita intézet -
igazgató fôiskolai docenstôl.
Az est házigazdája Micheller
Magdolna kandidátus, fôisko-
lai tanár volt, de az eseményt
megtisztelte jelenlétével Rák
János is.
Az elôadás elsô részében

Borzán Anita különbözô
szempontok alapján vetette
össze a magyar és a román
gazdaság jelenlegi helyzetét.
Összehasonlítási alap volt
többek között a munkanélkü-
liségi ráta, az infláció, vagy a
külföldi tôkebefektetések ala-
kulása. Rák János az eddig
megvalósult és a tervben lévô
román–magyar kezdeménye-
zésekrôl beszélt, majd a részt-
vevôk hozzászólhattak a té-
mához, illetve felvethették az-
zal kapcsolatban kérdéseiket.

Felszólalt többek között
Tóth Imre, Sarkad város pol-
gármestere is, aki több szem-
pontból is érintett a témában.
Elmondta, hogy hajdanán ô is
azok között volt, akik kezde-
ményezték, hogy a békési–bi-
hari együttmûködés azonos
szintre kerüljön az aradi–bé-
késivel. Beszélt egy hamaro-
san átadásra kerülô bioener-
getikai üzemrôl, amely egye-
dülálló lesz a dél-alföldi régió-
ban. (December 18-án ez áta-
dásra is került – a szerzô.)
Hozzászólt a témához Máthé
Ilona tanárnô is, aki hangsú-
lyozta, mennyire fontos a
nyelvtudás és a mobilitás, ha
az ember külföldön szeretne
munkát vállalni.
A házigazda, Micheller

Magdolna azzal zárta a Közé-
leti Szalont, hogy legköze-
lebb február utolsó csütörtök-
jén várja az érdeklôdôket,
amikor is a téma a magyar
mezôgazdaság jövôbeni esé-
lyei lesznek.

Krupincza Mariann 
fôiskolai hallgató

Epilóg címmel került sor
még tavaly decemberben

Szabó Ila és Csigér István le-
mezbemutató koncertjére és
verses-zenés mûsorára a Bé-
kés Megyei Könyvtár rendez-
vénytermében. Az irodalom-
barátok között ismert költô- és
tanárnô – akinek több verses-
könyve jelent már meg – nem
véletlenül szervezte program-
jukat Luca napjára, több mû -
vészt is színpadra híva. 

Epilóg

A csatornázással most nem
érintett, lakástakarék-pénztári
szerzôdéssel rendelkezô part-
nereknek kiküldött levélben
van egy melléklet, amelyben a
társulat az engedményezési
nyilatkozatot semmisnek te-
kinti, így az érintettek a megta-
karítást (a kamataival és az ál-
lami támogatással) saját célja-
ikra használhatják fel. Ebben
az esetben a pénzt az OTP ke-
zeli, a bank tájékoztatója szin-
tén a levélben található – alter-
natívákat kínálnak a pénz to-
vábbi felhasználását illetôen. A
szerzôdés módosítható vagy
megszüntethetô, ez ügyben az
519-012 számon tudnak idô-
pontot egyeztetni a bankkal.

Mikor kapok csekket 2008-ra?
– Az erre az évre vonatkozó

befizetésekhez szükséges
csek keket január végéig küldik
ki. A társulat elnöke ezúton
mond köszönetet mindazok-
nak, akik – sokszor nehéz
anyagi helyzetük ellenére vagy
kisnyugdíjból – a befizetései-
ket mindig idôben teljesítik.

Mi lesz a mi utcánkban?
– A folyamatban lévô ügyek

miatt vannak kérdéses pon-
tok, azonban a csatornázással

érintett utcák több mint kilenc-
ven százaléka már biztosan is-
mert. Ez az irodában térképen
megtekinthetô, és telefonon
(66/430-901) is felvilágosítást
adnak. 

Mi történik abban az esetben,
ha eladom a telkem?
– A csatornázással érintett

területek eladása esetében az
adásvételi szerzôdésben fon-
tos lefektetni, hogy a telket
erre vonatkozóan 165 000 fo-
rint kötelezettség terheli. Ha az
eladást követôen a régi és az
új tulajdonos felkeresi az iro-
dát, ilyen adásvételi szerzôdés
esetében az átírás perceken
belül megtörténik.

Mi történik örökléskor?
– A hagyatéki leltár felvéte -

léhez a társulat igazolást ad a
kötelezettség meglétérôl. Miu-
tán megszületett a jogerôs ha-
gyatéki végzés, azzal szintén
be kell menni az irodára, hogy
az átírás megtörténjen az örö-
kös nevére.
További kérdéseiket szemé-

lyesen a Szabadság tér 1–3. 
I/3. szám alatti irodán tehetik
fel, vagy informálódhatnak a
430-901-es telefonon és a
bcsabavktars@mail.globonet.
hu e-mail címen. M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�



Sport és más CSA BAI MÉR LEG10

Eredmények 4600 m-en:
Igazoltak és bátor amatôrök:
I. Mosissa Feyissa, etióp
versenyzô

II. Tábor Miklós, Békéscsa-
bai Atlétikai Club

III. Erkolo Ashernatan, etióp
versenyzô

I. Varga Éva, Békéscsabai
Atlétikai Club

II. Bartha Edit, Békéscsabai
Atlétikai Club

III. Szikszai Johanna, Békés-
csabai Atlétikai Club

Általános iskolások:
I. Szabó Sándor, gyulai 
5. sz. iskola

II. Bánkuti Balázs, gyulai 
Dürer Ált. Isk.

III. Szekerczés István, Vand-
háti Úti Ált. Isk., Bcs.

I. Harb Fanny, gyulai 
Implom Ált. Isk.

II. Szatmári Sára, Dürer Ált.
Isk., Gyula

III.Marton Mercedes, Evan-
gélikus Ált. Isk., Bcs.

3400 m-en, amatôrök:
I. Varga István, Bcs.
II. Varga Péter, Bcs.
III. Eke Zoltán, Bcs.
Legeredményesebb 50 év fe-
letti: Lukovics Béla, Bcs.
I. Vinczéné Forgách Ágnes,
Gyula

II. Bánkuti Anna, Gyula
III. Fekete Szeréna, Gyula
Legeredményesebb 50 év fe-
letti: Tábor Antalné, Bcs.
2500 m-en:
Családok és 60 év felettiek:
I. Nagy család, Gyula
II. Balogh család, Dévaványa
III. Katona család, 
Telekgerendás

Legötletesebb jelmezes:
„Túlélôcsomag JDDDK
2008”
Legfiatalabb futó: Szilágyi
Árpád, Szórád – 5 éves
Legidôsebb futó: Kovács
István, Gyula – 80 éves.
A fotók megtalálhatók a www.
bcsac.extra.hu és a www.
beol.hu oldalakon.

Marik ezredesbôl nehéz ki-
húzni a legsikeresebb akciók,
felderítések történeteit. Kerüli
az öndicséretet, s még a kér-
dezôt is arra figyelmezteti: ne
legyen túl „tömjénezô” az
írás. Márpedig van mire jó
szívvel visszaemlékeznie, hi-
szen harminkét éves rendôri
múlt, tizennégy évnyi kapi-
tányság áll a háta mögött.
Marik ezredes jó néhány
rendôri vezetôt „kiszolgált”,
márpedig egy idôben Békés
megyében gyakran váltották
egymást a megyei fôkapi-
tányok. Ô túlélte a legzûrö-
sebb idôket, s mindezt felet-
tesei és – ami talán a legfon-
tosabb – beosztottai megbe-
csülése, tisztelete mellett.
– 1975-ben szereltem fel a

rendôrséghez, a Békéscsabai
Rendôrkapitányság bûnügyi
osztályán voltam vizsgáló –

kezdte szakmai életútja is-
mertetését. – 1980-ban, nap-
pali tagozaton végeztem el a
Rendôrtiszti Fôiskolát bûn -
ügyi szakon. Ekkor lettem a
városi kapitányság bûnüldö-
zési alosztályának vezetôje,
majd 1994-ben, pályázat út-
ján választottak meg kapi-
tányságvezetônek. A korom
szerint már nyugdíjban lehet-
nék, de a közelmúltban lezaj-
lott szervezeti átalakításig
még maradtam.
– Mely okokból nevezhetô

speciálisnak egy megyeszék-
helyi rendôrkapitányság mun-
kája? Mi a titka annak, hogy
14 éven át sikeresen vezette
kollégáit?
– A lakosság számából, a

vonzáskörzethez tartozó tele-
pülések számából, a város
tranzit jellegébôl adódik,
hogy Békéscsabán több

bûncselekmény történik, mint
egy kisebb népességû tele-
pülésen. Itt jellemzôek az
úgynevezett városi bûnese-
tek, mint a hengerzártöréses
betörések, bár ezekbôl most
szerencsére kevés van, a
gépkocsifeltörések, kocsilo-
pások. Gyakoribbak a város-
ban élô, itt tanuló fiatalokhoz
köthetô bûncselekmények,
mint például a drogfogyasz-
tás, drogterjesztés. Ugyan-
csak a megyeszékhely rend-
ôrkapitányságára jellemzô,
hogy itt nevelôdik ki sok fiatal,
tehetséges kolléga, innen
emelik ki ôket magasabb be-
osztásokba, ennek okán gyak-

ran kell a csapatot újra fel-
építeni.
– Több mint három évtize-

dig szolgálta a város közbiz-
tonságát. Kollégái vérbeli, jó
zsarunak tartják. Ön szerint
milyen a jó rendôr?
– Munkám során leginkább

annak vettem hasznát, hogy
jól ismerem Békéscsabát és
az itt élôket, márpedig az
eredményes felderítéshez
széles körû hely- és személy-
ismeret kell. Az is igaz, hogy
rendôrnek lenni hivatás, tehát
a szolgálat leadása után is
nyitott szemmel és füllel kell
közlekedni. Sokszor aprósá-
gok, véletlenek vezetnek el az
elkövetôhöz…
– Egy ilyen vérbeli rendôr

mivel fogja tölteni nyugdíjas
napjait?
– Igyekszem elfoglalni ma-

gam. Szeretek kertészkedni,
néha pecázni, van két felnôtt
lányom és egy tündéri kis
unokám. Feleségem köztiszt-
viselô volt Békéscsabán. Egy
ideig persze biztosan nagyon
hiányzik majd a munka…

Gajdács Emese

Nyugdíjba ment Marik kapitány
Mindvégig Békéscsabát szolgálta

Marik András tizennégy éven át vezette a békéscsabai
rendôrkapitányságot, városunkban született, mindvégig itt
dolgozott, s akit ô nem ismer névrôl vagy látásból, azt ta-
lán nem is érdemes ismerni. Ez a hely- és személyismeret
sokat segített munkájában – árulta el egyebek mellett a ka-
pitány, aki december 15-ével nyugállományba vonult.

Szilveszteri futógála
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 38/ 2007. (XII. 17.) rendelete 

a  gyermekek védelmérôl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénybôl adódó egyes feladatok
szabályozásáról szóló  29/2000. (VI. 8.) rendelet

módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek
védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.
§-ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelmérôl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybôl adódó egyes feladatok
szabályozásáról 29/2000. (VI. 8.) rendelet módosításáról a következô ren-
deletet alkotja:

1. §.
A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép:

„1. számú táblázat
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi

térítési díjai

Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ebbôl ebéd
Ft/nap Ft/nap

Bölcsôde 310 Ft
Bentlakásos óvoda 435 Ft
Napközis rendszerû óvoda 290 Ft 180 Ft
Bentlakásos általános iskola 590 Ft 230 Ft
Napközis rendszerû általános iskola 380 Ft 230 Ft
Középiskolai kollégium 615 Ft 260 Ft
Gyermekek átmeneti otthona 700 Ft
Tartós nevelésbe vett tanulók
tízórai-kiegészítése 110 Ft
Szociális intézményben étkezôk 615 Ft 260 Ft”

2. §.
Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

– Hol van a galambok, díszba-
romfik helye az ön életében?
– A gyerekkoromat és a

nyugdíjas éveimet szépítet-
ték, szépítik meg a galambok.
A negyvenes évek végén
édesapám a legjobb nevû bu-
dapesti tenyésztôtôl, Bíró Jó-
zseftôl vett nekem galambo-
kat hat mázsa kukoricáért.

Amikor jött a teherautó a ku-
koricáért, a szomszédok elô-
ször azt hitték, viszik a Tim-
kóékat. Postagalambokat tar-
tottam, tanítottam, versenyez-
tettem ôket, néztem milyen
gyorsan érnek haza. Késôbb
a tanulás és a munka elszakí-
tott a galamboktól, de több-
nyire állatokkal foglalkoztam
mindig is. A gödöllôi egyete-
men végeztem mint közgaz-
dász, ezután Szabadkígyó-
son tudtam elhelyezkedni ál-
lattenyésztôként. Elvégeztem
a baromfi szakmérnökit, a Le-
nin baromfitelep építésekor
szakmunkásokat képeztem,
aztán a telep vezetôje lettem.
Késôbb az állattenyésztési
fel ügyelôségre hívtak osztály-
vezetônek, majd a csabai ál-
lomás vezetôje lettem, ahon-
nan 1989-ben mentem nyug-
díjba. Akkor visszatértek az
életembe a galambok, de már
nem postagalambokat, ha-
nem díszes, szép galambokat
kerestem. Egy szakkönyvben
gyönyörû Lahora galambokat
láttam, sok utánajárással sike-
rült hatot beszereznem. A La-
horák mellett ma vannak Flo-
rentini galambjaim, szépek,
rajzosak. A versenyszabályok
a búbjuktól a lábtollukig meg-
határozzák, hogyan kell ki-

nézniük. Ha a rajzolat nem az
elôírás szerinti és a „galamb-
kozmetikus” sem tud segíteni
egy-két toll eltüntetésével, ak-
kor a galamb „hibás”, nem ál-
lítjuk ki, hanem megesszük.
Összesen hatvan galambom
van, de tartok ausztrál Orping-
ton tyúkot és kakast, ezek fe-
keték, New Hampshire tyúkot
és kakast, ezek fehérek, illetve

ennek törpe változatát, de
vannak különleges kacsáim
is. Korábban sertéstenyész-
téssel foglalkoztam, nagy bá-
natom, hogy ma már ez nem
éri meg, viszont angol birká-
kat most is tartok.
– Tagja a csabai Galamb- és

Kisállattenyésztô Egyesület-
nek, kiállításokra, vásárokra jár.
Mi a legnagyobb öröm ebben?
– Az egyesületünknek most

mintegy ötven tagja van, de a
másik, hasonló egyesület
megszûnése miatt várhatóan
bôvül a létszám. Az elnökünk
Borbola László, aki vezetôségi
tagja az országos szövetség-
nek. Összejövünk, megméret-
tetésekre járunk, vannak díja-
zott példányaink. December-
ben ünnepeltük a szervezett
galambtenyésztés 125. évfor-
dulóját. Ez a csabai galambki-
állítás után, Dabason volt, az
országos nemzeti kiállításon.
Vízkeresztkor Straubingban
láttunk egy nagyszabású kis -
állatbörzét, január utolsó
szombatján pedig Ausztriába
készülök. Most törpetyúkot
keresek. Mi a legjobb benne?
Hogy gondozom, nézegetem
ôket, és gyönyörködöm. Csak
így, egyszerûen.

M. E.
Fotó: Bali Gergô
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A galambász

Slovenské Gymnázium, Základná Škola, Materská Škola a Kolégium
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

5600 Békéscsaba, P.  Jilemnicky u. 1. (a kórház mentôbejáratával szemben)
Telefon: 66/453-577, telefon/fax: 66/453-530.

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!

A leendô elsô osztályos gyermekek 
szüleinek figyelmébe!

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium 

2008. február 6-án (szerdán)  8.15–11.00-ig 

NYÍLT NAPOT
tart.
Program: 

Tájékoztató az iskola nyelvi programjáról (szlovák, angol/német), 
az intézményben folyó informatika oktatásról, a nyelvi táborokról
Óralátogatás • Játszóház, ismerkedés a leendô tanító nénivel

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!


