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AMagyar Köztársaság Or-
szággyûlése 2001-ben a

„magyar nemzet soha el nem
múló hálája jeléül, a ma élô és
a jövô nemzedékek okulására,
a hôsök dicsôségére”minden
esztendô május hónapjának
utolsó vasárnapját a magyar
hôsök emlékünnepévé nyilvá-
nította. Az emléknaphoz kap-
csolódva köszöntötte a város-
háza dísztermében Fekete
Pált, városunk díszpolgárát
Vantara Gyula polgármester,
Köles István alpolgármester és
dr. Benedek Mária jegyzô.

Az ünnepségre május 22-
én, a közgyûlés keretében ke-
rült sor. A polgármester hang-
súlyozta, Békéscsaba tisztelet-
tel adózik a hôsök emléke

elôtt, az alpolgármester pedig
méltatta a 80 éves Fekete Pál-
nak, a közelmúlt hôsének élet-
útját, külön megköszönve,
hogy köztünk van,mindigmo-
solyog,mindemellett rendkívül
aktív és tevékeny. Pali bácsi a
tôle megszokott szenvedéllyel
tartott rögtönzött történelem-
órát a jelenlévôknek, megem-
lékezve a „Föld legcsodálato-
sabb helyén, a politikai és tör-
ténelmi földrengésekkel terhelt
Kárpát-medencében” élô és
valaha élt magyarokról. Meg-
emlékezve azokról a magyar
hôsökrôl az Árpád kortól nap-
jainkig, akik, ha kellett, vérüket
adták a hazáért.
Fekete Pált 1956-ban a for-

radalmi bizottság elnökeként
életfogytiglani börtönre ítél-
ték, 1968-ban szabadult. So-
kat szenvedett, ennek ellené-
re nem panaszkodik. Az em-
léknapon így fogalmazott:
„Két térdre esve köszönöm a
Mindenhatónak a nyomort,
amelyben megedzôdhettem.
Tudom, hogy mindenkiben
van jó, csak meg kell találni,
az ember nem rossz, csak
rosszá teszik.”

M. E.

Békéscsaba polgármeste-
rét és a sajtó képviselôit

invitálta gyárlátogatásramájus
közepén Kató Aladár, a Ton-
dach Magyarország Cserép-
és Téglagyártó Zrt. vezérigaz-
gatója és FelegyiMihály, a cég
békéscsabai mûszaki igazga-
tója. A gigászi építkezésen a
jelenlévôk meggyôzôdhettek
arról, hogy a beruházás a vé-
géhez közeleg,már gôzerôvel
zajlik a legmodernebb gépek
összeszerelése.
Mint ismeretes, a tetôcse-

répgyártás legmodernebb
technológiáját telepíti békés-
csabai gyárába a Tondach –
közel 350 millió eurós beru-
házással. Az új egység kapa-

citása eléri majd az évi har-
mincmillió tetô- és kétmillió
idomcserepet, ami tizenöte-
zer családi ház befedésére al-
kalmas – közölte a gyáregy-
ség bejárásán Kató Aladár.
Mint megtudtuk, az augusz-
tusban induló üzem hatvan fô
számára teremt majd munka-
lehetôséget.
A hatalmas építmény nem

kevesebb, mint 25 000 négy-
zetméter alapterületû, öt lab-
darúgópálya férne el rajta. A
kocsik, amelyek a kemencé-
be szállítják majd a cserepet,
lakótelepi lakás méretûek, a
csarnokba tízezer köbméter
betont építettek be, s öt kilo-

Pedagógusokköszöntése
Rendre felnövünk – és eladósodunk. Törleszteni kell mind-
azt, amit másoktól, felnevelô szüleinktôl, testvéreinktôl, em-
bertársainktól lélekmelegítôként kaptunk a hosszú vándor-
útra, élethossziglan.
Június elsô vasárnapján – legalább egyetlen napon –

gondoljunk azokra a pedagógusokra, akik „elébe” apáink,
nagyapáink jártak, s azokra, akik segítségével mi azokká
váltunk, akik vagyunk, és azokra, akik ma is fáradhatatlanul
egyengetik gyermekeink útját.
Már Trefort Ágoston egykori vallás- és közoktatásügyi

miniszter nagy várakozással tekintett a köz oktatása elé:
„Magasztos feladata van az iskolának, melyben a szülôi
házzal osztozik: erkölcsi alapot teremteni a gyermeki lélek
fejlôdésének, hogy becsületessé, jellemessé, vallásossá,
haza- és emberszeretôvé, Istenben bízóvá, munkássá, és
kitartóvá váljék. Ezen eredményeknek magvait a tanító
nemcsak olvasmányokban és a szóbeli oktatásban, hanem
mindenekfölött példája által vetheti el.”
Bár jelentôs változások álltak be a társadalmi elvárások-

ban, de mennyiségük semmivel sem lett kevesebb az el-
múlt századokban... Csak köszönettel tudunk törleszteni,
kicsiny részletekben, sokszor fel semmérve teljességében
azt, mi mindent tanítanak meg, néha helyettünk, szülôk he-
lyett is az igazi pedagógusok.
Kívánjuk, hogy legyen erejük, hitük ahhoz, hogy tovább-

ra is sugározni tudjanak – tudást, biztatást nyújtsanak a Bé-
késcsaba városában tanuló közel tizenötezer kisebb-na-
gyobb gyereknek, azaz a jövônek.

Vantara Gyula polgármester

Épül a Tondach-csoda
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Úton van a szennyvízpályázat

Referenciahely Békéscsaba

Közel hétezer oldalt tesz ki
az a szennyvízcsatorná-

zásra vonatkozó dokumentá-
ció, amelyet eredetiben és két
másolatban adott be a város a
minisztériumnak. A lakosságra
nézve ez nem egy különöseb-
ben látványos dolog, viszont
kihagyhatatlanul fontos lépés
az uniós pályázati támogatás
elnyerésének útján. Hogy mi
van még hátra, arról Sztankó
Ilona PIU-vezetô számol be ol-
vasóinknak.
–Hatalmasmunka eredmé-

nye a hétezer oldalas anyag.
Jelenleg amegvalósíthatósági
tanulmány és a támogatási ké-
relem angol nyelvû fordítása

van folyamatban, ez ebbôl öt-
hatszáz oldalt tesz ki. A Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) és a KvVM FI ígéretet

tett arra, hogy az eredetileg ter-
vezett 180 nap helyett 90 nap
alatt igyekeznek elbírálni a pá-
lyázatunkat. Az EU bizonyos

eseményekhez szakértôi cso-
portokat hozott létre azzal a
céllal, hogy segítsék a pályá-
zókat az elôírásoknak megfe-
lelô, precíz pályázatok elkészí-
tésében. A szakértôk június
közepén kapják meg az angol
nyelvû békéscsabai anyagot,
azt átvizsgálják. Júliusra eljut-
hatunk oda, hogy a javított do-
kumentációt végleges formá-
ban a támogató asztalára tesz-
szük. Ha a kormány benyújtja
a pályázatunkat Brüsszelbe,
ott várhatóan három-hat hóna-
pon belül döntenek.
– Mi a feladat a brüsszeli

döntés elôtt?

Dr. Benedek Mária jegyzô
május 9-én a Települési

Önkormányzatok Országos
Szövetségének (TÖOSZ) há-
romnapos dobogókôi konfe-
renciáján tartott prezentációt a
BékéscsabánbevezetettWAP-
alapú, mobiltelefonon történô
ügyintézésrôl. Az elôadást ha-
talmas érdeklôdés övezte az
ország számos településérôl
jelen levô polgármesterek, fel-
sô vezetôk részérôl. A jegyzô
asszonnyal a konferenciáról és
a szolgáltatás eddigi tapaszta-
latairól beszélgettünk.
– A Budapesti Corvinus

Egyetem Közigazgatás-tudo-
mányi Kara közigazgatás-szer-

vezési és urbanisztikai tanszé-
ke tanszékvezetôje és egyben
az E-Goverment Alapítvány
képviselôje közremûködésé-
vel értesült a TÖOSZ arról,
hogy Békéscsabán bevezet-

tük a WAP-alapú, mobiltelefo-
nos ügyintézést, így kaptam
felkérést az elôadásmegtartá-
sára. Mobil- és nem WAP-ala-
pú formában már mûködik
egy egyszerûbb szolgáltatás
például Budaörsön, azonban
a WAP-alapú és az olyan szé-
les körû szolgáltatási kínálat,
mint nálunk, egyedülálló Ma-
gyarországon, sôt Európában
is. A konferenciára vittem is-
meretterjesztô CD-t és szóró-
anyagokat, sok kérdést kap-
tamaz elôadás után, azóta pe-
dig számosmegkeresés érke-
zett e-mailen, illetve telefonon.
Többen szeretnének Békés-
csabán tájékozódni errôl az új

szolgáltatásról. A prezentáció
anyagát az okmányiroda veze-
tôjével,dr.Marosvölgyi Emesé-
vel és kollégájával, Vígh Gá-
borral együtt, a számítástech-
nikai csoport kollégáinak köz-
remûködésével készítettük. Az
összeállítást mindenki dicsérô
szavakkal illette. Zárójelben azt
is fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy Vígh Gábor eb-
bôl a témából készíti a szak-
dolgozatát, és felkérést kapott
arra, hogy írjon errôl egy köny-
vet, amit majd tankönyvként is
használhatnak.
– Mi érdekelte leginkább a

konferencia résztvevôit?
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Az Agóra-projekt látványterve
(Kapcsolódó cikkeink a belsô oldalakon)
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Amagyar hôsök emléke
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Bé k é s -
csaba

2007–2010-
ig terjedô
gazdasági
programjá-
ban szere-
pel, hogy

az önkormányzat meg kívánja
valósítani a tulajdonában lévô
gazdasági társaságok egysé-
ges irányítását. Az erre vonat-
kozó szakértôi anyag elkészí-
tésével az IFUA Horváth Part-
ners Kft.-t bízta meg a város.
Az IFUA munkája arra irá-

nyult, hogy javaslat szülessen
a bevonandók körére, a felállí-
tandó szervezetre vonatko-
zóan, rávilágítsanak a párhu-
zamosságokra. A kft. vizsgálta
az önkormányzati többségi tu-
lajdonban lévô Békéscsaba
Vagyonkezelô Zrt.-t, a Békés-
csabai Vállalkozói Centrum
Kft.-t, a „Békéscsaba 1912Elô-
re” Kft.-t és a Csabai Foglalko-
zás-egészségügyi Kft.-t. A
több önkormányzat tulajdoná-
ban, megyei fenntartásban
lévô vállalatok közül a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt.-t és a
Békés Megyei Temetkezési
Vállalatot tekintették át. Az egy-
séges irányításmegvalósításá-
ra a törzsházkonszern formát
javasolták, ezen belül irányító
vállalatnak a vagyonkezelô
zrt.-t. A közgyûlés a tanul-
mányban foglaltakat 16 igen

szavazattal 11 nem ellenében
fogadta el.
A legutóbbi közgyûlésen az

IFUA prezentációja után hosz-
szas vita alakult ki. Takács Pé-
ter érthetetlennek nevezte, mi-
ért akarják a Vállalkozói Cent-
rum Kft.-t, a város legjobban
teljesítô cégét összevonni a
vagyonkezelôvel. Tóth Károly
megjegyezte, hogy egy hó-
nappal ezelôtt az illetékes bi-
zottság elnöke még semmi-
lyen összevonásról sem tu-
dott, ezzel szemben amostani
közgyûlésre csaknem 140 ol-
dalas kész tanulmány került a
képviselôk elé. Érdeklôdtek a
tanulmány elkészítésének költ-
ségei felôl. Baji Lajos szerint
az intézményeknél tervezett
megtakarítások a technikai lét-
szám jelentôs leépítésével jár-
nak. Vantara Gyula elmondta,
hogy a szakértô cégnek nettó
7,6 millió forintot fizet a város.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
a tavaly elfogadott gazdasági
programban szerepel az egy-
séges irányítás, amely a tervek
szerint 2009-tôl a vagyonkeze-
lô zrt. és a Vállalkozói Centrum
Kft. összevonásával indul, de
szó van a további vizsgált cé-
gek, esetleg új cégek bevoná-
sáról is. Intézményi szinten a
beszerzések centralizálásától
és az üzemeltetési tevékeny-
ségek együttes megoldásától
várnakmegtakarítást. m. e.

Törzsházkonszern Versenyez az Agóra
Amájus

2 2 - i
közgyûlé-
sen – közel
kétórás vi-
tát köve-
tôen – arról
döntött a

képviselôk többsége, hogy a
város benyújtja az Agóramul-
tifunkcionális közösségi köz-
pont és területi közmûvelôdé-
si tanácsadó szolgálat meg-
valósítását célzó pályázatot.
A projekt célja egy olyan

korszerû intézmény létreho-

zása, mely több közmûvelô-
dési intézményt fogad be, ra-
cionalizálva azokmûködését.
Emellett egy komplexumban
biztosít több közösségi, fel-
nôttképzési és élményfunk-
ciót.
Az egyeztetés végén hoz-

tak közgyûlési határozatot a
testületi ülésen. Ezek szerint a
város benyújtja az Agóra-pá-
lyázatot, s a megvalósításhoz
szükséges – legfeljebb 250
millió Ft – önerôt a 2008, 2009
és 2010-es költségvetésben
biztosítja.

Közgyûlési döntés szerint
Békéscsaba Békéssel

együtt (az utóbbi város gesz-
torságamellett) pályázik a két
település közötti kerékpárút
hiányzó szakaszának meg-
építésére.
Mint ismeretes, Békés és

Békéscsaba két ütemben, kö-
zös pályázat keretében épített
kerékpárutat a 470-es számú
közúton. Az út Békés külterü-
leti határától indul és a Bé-
kés–Békéscsaba közigazga-
tási határ elôtt 107 méterrel
fejezôdik be. A hiányzó sza-

kaszt a települések a gazda-
sági minisztérium 50 százalé-
kos finanszírozásával már
megterveztették, s most lehe-
tôség nyílt egy pályázat kere-
tében a megvalósításra is.
A közgyûlés döntése értel-

mében tehát a két város együt-
tesen pályázik a Közlekedési
Operatív Programáltal nyújtott
85 százalékos támogatásért. A
hiányzó 2718méter hosszú út-
szakasz megépítésének költ-
sége 160 300 000 Ft, amibôl
Békéscsabát 21 045 000 Ft sa-
ját erô érinti.

Évi 147–201 milliós megtakarítás
2007 elején elfogadtuk Bé-
késcsaba gazdasági prog-
ramját, amelynek ötödik feje-
zetében határoztuk el, hogy
megvalósítjuk az önkormány-
zat tulajdonában lévô gazda-
sági társaságok egységes
irányítását. Ehhez tettük meg
az elsô lépéseket a legutóbbi
közgyûlésen –mondta Vanta-
ra Gyula az ülés másnapján a
városházán.
A polgármester kiemelte,

hogy elkészült a pontos va-
gyonleltár, amely szerint a vá-
ros vagyona 55,6 milliárd
forint. Ebbôl hatmilliárdnyit
gondoznak azok a teljesen
vagy részben önkormányzati

tulajdonú cégek, amelyeknél
nyílt és átlátható szempontok
szerinti, egységes irányítási,
vagyonkezelési elvek beveze-
tését tervezik úgynevezett
törzsházkonszern formában.
Az önkormányzati intézmé-
nyek kiskincstári rendszerébe
nem kívánnak belenyúlni, vi-
szont az eddig egyenként
megvásárolt szolgáltatásokat
(takarítás, irodaszerek, ôrzés-
védelem, jogi szolgáltatások)
közös beszerzéssel szeret-
nék olcsóbbá tenni.
A polgármester hangsú-

lyozta, hogy ezekkel a lépé-
sekkel éves szinten 147–201
millió forint takaríthatómeg. A

megtakarítást fejlesztésekre
szánják, 10-15 százalékos
önrészû pályázatok esetében
ez akár 1-2 milliárdos fejlesz-
tés saját ereje lehet.
Vantara Gyula kitért arra,

hogy az intézményeknél je-
lenlegmintegy száz fô techni-
kai dolgozó végez például
udvaros vagy karbantartó
munkát, az elképzelések sze-
rint a konszern keretében be-
lôlük szervezôdne – átcso-
portosítással, létszám-megta-
karítással – egy csoport ezek-
nek amunkáknak az ellátásá-
ra. A polgármester beszélt ar-
ról a pályázatról, amely a Bé-
kés és Békéscsaba közötti

kerékpárút hiányzó, 2718mé-
teres szakaszának megépíté-
sére irányul. A százhatvanmil-
liós pályázatot Békés adja be,
mivel hátrányos helyzetû kis-
térségként nyolcvan helyett
nyolcvanöt százalékos támo-
gatási arányt érhet el. A pol-
gármester végül elmondta,
hogy a Békés Megyei Víz-
mûvek közgyûlésén a városi
képviselô-testületben elfoga-
dott elveknek megfelelôen
képviselte Békéscsabát. Ha
minden feltétel teljesül, Bé-
késcsaba térítésmentesen át-
veszi a a megyei vízmûtôl az
Árpád fürdôt.

M. E.

Ügyfélszolgálati iroda
Hazai és uniós fejleszté-

sek helyi támogatása ér-
dekében mûködô tanácsadói
hálózatok integrálásával a kor-
mány kistérségi koordinációs
hálózat felállítása mellett dön-
tött. Ennek célja az Új Magyar-
ország fejlesztési terv megva-
lósítási szakaszában a folya-
matosan növekvô feladatok
hatékonyabb ellátása, az
uniós fejlesztési források és a
hazai területi alapú támogatá-
sok sikeres felhasználása, illet-
ve a párhuzamosságok elke-
rülése a hálózati irodák, az Új
Magyarország-pontok révén.

Az ország valamennyi kis-
térségében ügyfélszolgálati
irodák kezdikmeg rövidesen a
munkát. A békéscsabai kistér-
ség – Békéscsaba, Csabasza-
badi, Kétsoprony, Szabadkí-
gyós, Telekgerendás, Újkígyós
– ügyfélszolgálati irodája má-
jus 14-én nyílt meg az András-
sy út 10. számalatt. Az új háló-
zat a régiók intézményrend-
szerére, a helyi szaktudásra és
tervekre támaszkodik, ugyan-
akkor a központi fejlesztési cél-
kitûzések megvalósításában
országos szinten egységes
gyakorlatot követ.

AKisgazda Polgári Egye-
sület és a Kisgazda Pol-

gári Szövetségpárt vezetôinek
részvételével a közelmúltban
Békéscsabán régiós egyesü-
lés jött létre. A kisgazdák And-
rássy úti székházábanmegtar-
tott rendezvény résztvevôit
Vantara Gyula, városunk pol-
gármestere köszöntötte.
Turi-Kovács Béla hozzászó-

lásában így fogalmazott: – Ki-
jelenthetjük, hogy Magyaror-
szágon léteznek, mûködnek a
kisgazda erôk. Hozzátette: a
meglévô kisgazda erôknek a
Fideszen belül, önálló egység-
ként kell politizálniuk arra töre-
kedve, hogy a Fidesz prog-

ramja egészüljön ki a vidék ér-
dekeit szolgáló pontokkal.
Hanó Miklós alpolgármes-

ter is közzétette véleményét az
ülésen.Mintmondta, a kisgaz-
dák feladata a nagybirtokrend-
szer létrejöttének, a kisterme-
lôk ellehetetlenítésének meg-
akadályozása. – Szükséges a
valódi kis gazdák támogatása
amagyar piacon. A dánpéldá-
hoz hasonlatosan a magyar
termelôket is tulajdonhoz kell
juttatni a feldolgozóiparban,
hogy a hasznot visszaforgat-
hassák a vállalkozásokba, illet-
ve ôk maguk is részesüljenek
belôle – szögezte le Hanó.

Gajdács Emese

Hama-
r o -

san meg-
kezdôdhet
Békéscsa-
bán a 12
éves lá-
nyok HPV

(humán papillomavírus) elleni
védôoltásának beadása – de-
rült ki a közelmúltban azon a
sajtótájékoztatón, amelyet dr.
Ferenczi Attila képviselô és dr.
Fábián Ágnes tanácsnok kö-
zösen tartottak.
Mint ismeretes, a méh-

nyakrákbetegségek kialaku-
lásáért hetven százalékban a
rettegett HPV tehetô felelôs-
sé, ezért is döntött úgy a me-
gyeszékhely önkormányzata,
hogy ennek a rákmegelôzô
oltásnak a beadását támogat-
ja évente nem kevesebb, mint
9,2 millió forinttal. A népbe-
tegségnek számító kór ha-
zánkban háromszor gyako-
ribb, mint más európai orszá-
gokban, ezért minden lehetô-
séget ki kell használni, ami a
megelôzést szolgálja – hang-
súlyozta Ferenczi doktor. A
képviselô azt is elárulta, hogy

az oltóanyagok a napokban
érkeztek meg, s jelenleg a
Réthy Pál-kórházban tárolják,
ahol késôbb a nôgyógyásza-
ti szakrendelésen be is adják
a kislányoknak.
Dr. Fábián Ágnes tanács-

nok a kezdeményezésrôl el-
mondta: igazi csapatmunka
volt. Az ötlet Tímár Ella képvi-
selôtôl származik, a megvaló-
sításban pedig kiemelkedô
szerepe volt dr. Tôgye Ildikó-

nak, az ön-
kormány-
zat szociál-
p o l i t i k a i
o s z t á l y a
veze tô jé -
nek is. Je-
lenleg Bé-
késcsabán

háromszázhúsz 12 éves lány-
gyermek érintett a program-
ban. A három oltásból álló so-
rozat ára – támogatás nélkül –
90 ezer forint lenne, a támo-
gatással azonban a harmadik
oltás mindenkinek ingyenes.
Bizonyos jövedelmi viszo-

nyok esetén amásodik és har-
madik oltás is térítésmentes.

(gem)

Védôoltással a rák ellenRégiós kisgazdák

Épülhet a kerékpárút?

Nyári Krisztián irodavezetô és HanóMiklós alpolgármester
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Holó Hóbel László képzômûvész alkotásaiból összeállított kiállítás tekinthe-
tô meg az intézmény nagytermében június 13-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Június 10-én, kedden 18 órakor kerül sor Pozsonyi Rebeka, a Belvárosi Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulója elsô önálló kiállításának megnyitójára a
közösségi ház tanácskozótermében. Megnyitja: Bazsó Imre, a Márvány Fotó-
mûhely vezetôje. Megtekinthetô július 1-jéig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

15 ÉVES AKÖZÖSSÉGI HÁZ BABA-MAMAKLUBJA
Június 12-én, csütörtökön 16.30 órai kezdettel szeretettel várunk minden szü-
lôt és gyermeket, akik a klub tagjai voltak.
Programok:
– Amegjelenteket köszönti: Takács Péter igazgató.
– Az alapítás óta eltelt idôszakra visszaemlékeznek: Sztrungáné dr. Tóth Tünde,
– Kovács Gabriella, Diószeginé Farkas Viktória és Altné Sicz Judit, a klub
egykori és jelenlegi vezetôi.

– Bodrogközi Rita zenés gyermekmûsora.
– Játszóház és videovetítés az elmúlt 15 év eseményeirôl.

TERMÉSZET- ÉS VÁROSVÉDÔ TÁBOR június 23-tól 27-ig a szabadkígyósi
kastélyban
A résztvevôk a szabadkígyósi szakiskola kollégiumában laknak. Szakképzett ve-
zetôk irányításával gyalogtúrákon vesznek részt, megismerkednek a kígyósi pusz-
ta növény- és állatvilágával, mûemléki-városnézô túrákat tesznek, tájékoztatót
hallgatnak meg a Tájak – korok – múzeumok mozgalomról, a mûemlékvédelem
és turizmus kapcsolatáról, a Wenckheim-családról, a kastélyról, a parkjáról, Újkí-
gyós és Szabadkígyós múltjáról.
Aprogramban szerepel sétakocsikázás, vetélkedô, madárgyûrûzés, számháború.
A részvételi díj 12 000 személyenként, ez tartalmazza az öt nap teljes ellátását.
A táborhelyre való ki- és az onnan hazajutást a szülôknek kell biztosítaniuk.
Jelentkezni június 17-ig a részvételi díj befizetésével lehet a közösségi házban.

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

2008. JÚNIUS 6. (PÉNTEK) 21.00
101-es Klub a Casinóban

2008. JÚNIUS 7. (SZOMBAT) 15.30
ADarida Táncszínház évzáró mûsora
2008. JÚNIUS 7. (SZOMBAT) 21.00

Juventus Klub a Casinóban
2008. JÚNIUS 10. (KEDD) 8.00–15.00

„Gazdálkodj okosan!” Kedvezményes cipôvásár
2008. JÚNIUS 13. (PÉNTEK) 22.00

El Ritmo party a Casinóban
2008. JÚNIUS 14. (SZOMBAT) 21.00

Juventus Klub a Casinóban
KIÁLLÍTÁSOK:

Ifiház Art Caffé Galéria: Nagy Lili Anna fotókiállítása június 19-ig
Munkácsy-emlékház: Molnár C. Pál festômûvész kiállítása

VIGYÁZZ, KÉSZ, NYÁRI TÁBOROK
„ÍGY MÛKÖDIK” TÁBOR: 2008. június 23–27.
„Örökségünk Ôrei” Tábor: 2008. június 23–27.

Sakktábor: 2008. július 14–18.
Megyei színjátszó- és bábos tábor: 2008. július 28-ától augusztus 2-áig.

Bôvebb információ: 66/449-222 vagy www.ifihaz.hu.

Elefánt
Sörözô

Nyitva tartás:
naponta

7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények,

dartsklub.
Kéthetente csütörtökön
a kultúra jegyében blues,

népzenei és egyéb koncertek.
NEM DOHÁNYZÓ
SZAFARI TEREM.

A mûsor kezdete: 21 óra.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1.
www.elefantsorozo.hu

elefantsorozo@vipmail.hu
Telefon: 06-30/85-4444-8

Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Mûsorajánló

Június 5.
Záróbuli

Grandmother’s Jam

A megújult Phaedra programjai
Békéscsaba, Irányi u. 10.

2008. JÚNIUS 10., 18.00 Békéscsabai Irodalmi Esték

2008. JÚNIUS 13. Dj Bobo – klubturné

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG
Impozáns, elegáns, minden igényt kielégítô nagyterem.

Ajnáljuk többek között lakodalmakra, céges rendezvényekre,
családi eseményekre, kiállításokra, konferenciákra, bankettekre.

Érdeklôdni a 30/577-8759-es telefonszámon.

ARózsa neve Átvilágítást kérnek Visszakapták a temetôt

Belváros és Agóra

Heves
v i t á t

váltott ki a
legutóbbi
közgyûlé-
sen az a
napirendi
pont, mely

a Rózsa Ferenc Gimnázium
tervezett névváltoztatásáról
szólt. A szocialista képviselôk
közül többen felháborítónak,
érthetetlennek tartották a ja-
vaslatot amellett érvelve,
hogy Rózsa Ferenc szemé-
lye, munkássága nem elutasí-
tandó, ráadásul maguk az
érintettek (egykori és mai diá-
kok, tanárok) sem igénylik a
változtatást.
A közgyûlés közmûvelôdé-

si, ifjúsági, oktatási és sport-
bizottsága már márciusban
állást foglalt arról, hogy az in-
tézménynek más nevet kíván
adni, egyben felkérték az

igazgatót és a tantestületet:
tegyenek javaslatot az új név-
re. Akkoriban a véleményez-
tetési eljárás azzal az ered-
ménnyel zárult, hogy az érin-
tettek többsége nem javasol-
ja a névváltoztatást.
A bizottság ennek ellenére

fenntartotta a szándékát, s a
májusi közgyûlésen napirend-
re tûzték az ügyet. Mint kide-
rült, a Helytörténeti Kollégium
tagjainak többsége Rózsa Fe-
renc nevének lecserélése
mellett döntött, s a következô
változatokat javasolta: Rózsa,
Deák Ferenc, Márai Sándor,
Andrássy Gyula, II. Rákóczi
Ferenc. Ezzel együtt a
közgyûlés felkérte a gimná-
zium igazgatóját, hogy ismé-
telten folytasson le egy véle-
ményeztetési eljárást a fenti
javaslatokról, s június 30-ig tá-
jékoztassa annak eredményé-
rôl az illetékes bizottságot.

Névtelen levél érkezett a
városházáraHrabovszki

Györgynek címezve, amelyet
az érintett a közgyûlésen ka-
pott kézhez, emiatt rögtön
reagált is rá.
A képviselô felolvasta a le-

velet, amely a következôket
tartalmazta: „A polgármester
úr tisztességes, igaz magyar
ember, önök mégis állandóan
támadják. Eztmimélységesen
elítéljük, ha olyan bátrak, kér-
jék az átvilágításukat, hogy ki-
derüljön, ki volt maguk közül
az elôzô rendszer besúgója.
Kértemapolgármester urat, vi-
lágíttassa át a képviselô-testü-
letet, remélem, lesznek annyi-

ra bátrak, és nem akadályoz-
zákmeg a vizsgálatot. Ezt per-
sze aligha hiszem, önök kép-
telenek a tisztességes hozzá-
állásra.” Hrabovszki György
rövid tárgyalási szünet után is-
mertette azMSZP-frakció véle-
ményét. Hangsúlyozta, hogy
minden szocialista képviselô
közszereplônek tekinti magát,
bárki bármikor lekérheti az
adataikat, készséggel állnak
az átvilágítás elé. Takács Péter
elmondta, hogy ôt ugyan már
kétszer átvilágították, de felha-
talmazza a polgármestert,
hogy ez harmadszor is meg-
történjen.

m. e.

Békéscsaba is részt vett a
Nemzeti Vágtán, a ma-

gyar városok és falvak ünne-
pén, mely két napig kápráztat-
ta el a közönséget színes és in-
gyenes programjaival.
A várost Volfart József, a Pe-

gazus Lovasiskola lovasa kép-
viselte Ticitus nevû lovával. A
Nemzeti Vágtán részt vevô ön-

kormányzatok a „vágtakor-
zón” – az Andrássy út Bajza
utca ésHôsök tere közötti sza-
kaszán – elhelyezett sátrakban
mutatkozhattak be.
Békéscsaba sátrában az ér-

deklôdôk megkóstolhatták a
híres csabai kolbászt, népi
iparmûvészeti termékekbôl vá-
sárolhattak.

Az Orosházi úti felüljáró
mellett elterülô, 1980-

ban lezárt temetô korábban a
román ortodox egyház tulaj-
dona volt. 1988-ban került az
akkori városi tanács kezelé-
sébe, majd az önkormányzat
tulajdonába.
Az egyház azzal a kéréssel

kereste meg az önkormány-
zatot, hogy átvehesse a te-
metôt, amelynek az újranyitá-

sa nem történik meg. A teme-
tô fenntartásáról az egyház
gondoskodna, és egy ameri-
kai típusú emlékparkot alakí-
tanának ki a területen. A legu-
tóbbi közgyûlésen arról hatá-
roztak a képviselôk, hogy az
összesen csaknem 2200 m2-
nyi területet az egyház tulaj-
donába adja az önkormány-
zat, és hozzájárul az emlék-
park kialakításához is.

Nemzeti Vágta

Fejlesz-
tési el-

k é p z e l é -
sekrôl, így
a belváros
revital izá-
ciójáról, az
Agóra-pro-

jektrôl és a vasúti vonalfelújítás
kapcsánmegvalósuló beruhá-
zásokról is szó esett a közel-
múltban a városháza nagyter-
mébenmegrendezett lakossá-
gi fórumon, melynek házigaz-
dája Vrbovszki Viktor, a 6-os
számú választókörzet önkor-
mányzati képviselôje volt.
Hanó Miklós hangsúlyozta,

hogy a városvezetés döntései
során figyelembe veszi a la-
kosság véleményét. Amellett,
hogy Békéscsabán külön fi-
gyelmet kap a munkahelyte-
remtés, szükséges az aktuális
pályázatok kihasználása is, hi-
szen csak így valósulhatnak
megkomolyabbberuházások.

Vrbovszki Viktor képviselô-
szólt a választókörzetében
élôket konkrétan érintô intéz-
kedésekrôl, így például a
Posta közben kijavított világí-
tótestekrôl, illetve a járdafel-
újítási programról, mely egye-
lôre sajnos csak a Derkovits
soron valósulhat meg.
A fórumon megjelentek kö-

zül néhányan arra panaszkod-
tak, hogy helyenként szeme-
tes a belváros. Elmondták azt
is, hogy jó lenne felújítani a
régi, lerobbant mûemléki épü-
leteket (Szent István tér), s újra
napirendre került az elhagyott
Körös Hotel kérdése is.
Mint ismeretes, az épület

magántulajdon, s az önkor-
mányzat – többszöri próbálko-
zás ellenére – nem tud hatást
gyakorolni a tulajdonosokra.
Az eddig alkalmazott szank-
ciók sem vezettek látványos
eredményre.

(gajdács)

Az Agóra-projektet bemu-
tató szakemberek a kö-

zelmúltban véleménycserére,
egyeztetésre invitálták a vá-
rosháza dísztermébe a város-
ban mûködô közmûvelôdési
intézmények „kiscsoportjait”,
azok vezetôit, képviselôit. Mint
kiderült, ameghívottak önálló-
ságukat féltik, a városvezetés
pedig amellett érvelt, hogy ek-
kora lehetôséget nem szabad
elszalasztani, ráadásul a pro-
jekt megvalósulása esetén
nem éri sérelem a kis közös-
ségeket sem.
Vantara Gyula polgármes-

ter fórumon leszögezte: „Hát-
rány nem fogja érni ameglévô
és jólmûködô közösségeket.”
Mint mondta, a fiatalok Bé-

késcsabán tartása érdeké-
ben nem elég munkahelyeket
teremteni, de létre kell hozni a
kor igényeinekmegfelelô,mo-
dern kulturálódás lehetôsé-
gét is.
Lukácsi László városi fôé-

pítész látványtervekkel illuszt-
rálva mutatta be a tervezett
épületkomplexumot, Szente
Béla, az ifjúsági ház igazgató-
ja pedig sorra vette mindazon
funkciókat, alegységeket,
amelyek a jövendôbeli Agórá-
ban mûködhetnek majd. A
multifunkcionális építmény-
ben a közösségi tereken kívül
étterem, ifikaszinó, kávézó,
csillagvizsgáló, „zöldtetô” is
helyet kaphat.

G. E.

Multifunkcionális épület

Három alternatíva
Az MSZP három alternatí-

vát javasol a közmûvelô-
dési színterek új típusúmegol-
dására. Az elsô arra irányul,
hogy a pályázati pénzt a Szent
István-malom épületegyütte-
sének programjába fektessék
– erremár kész, díjnyertes terv
van. A malom több célt szol-
gálna, a szocialisták szerint a
kulturális funkcióba forgathat-
nák bele az 1,7 milliárdos pá-
lyázati pénzt és mintegy 150-
180millió önerôt. Amalom tel-
jes beruházásaösszesen 6-6,5
milliárdba kerülne, a tervekben
szereplô egészségügyi rehabi-
litációs rész, valamint az apart-
manok és lakások vállalkozói
tôkébôl valósulnánakmeg.
Baji Lajos hangsúlyozta,

hogymindez 150-160 új mun-
kahelyet teremtene, míg az
Agóra gyakorlatilag nem hoz
létre új munkahelyeket. A má-
sodik javaslat a Jankay Ti-
bor Múzeum és Mûvészetek
Háza programjára vonatko-

zott, amelyre szintén kész ter-
vek vannak. A pályázat segít-
ségével megvalósulhatna a
nagyobb léptékû beruházás,
amely nemcsak a Szent István
tér 10. számú épület felújításá-
ról szólna, hanem a hátsó ud-
var beépítésérôl is. A harmadik
javaslat – amennyiben az elô-
zô kettô nemkap támogatást –
az, hogy az ifjúsági háztól a
Kossuth térig terjedô területen
valósuljonmeg fejlesztés.
Mezei Zsolt jogi aggályait

fogalmaztameg.Mintmondta,
a pályázatírót nem közbeszer-
zési eljárásban választották ki,
ráadásul a céget csak idén
február 18-án jegyezték be, tu-
lajdonosai pedig az irányító
hatóság közelében tevékeny-
kednek. Ha emiatt mégse len-
ne megfelelô a pályázatíró, re-
ményeik szerint a beadási ha-
táridôt ki lehetne tolni, és esélyt
kaphatna az általuk javasolt
három variáció egyike.

M. E.

Tájékoztatjuk az általános iskolás gyermekek szüleit,
hogy ezen a nyáron is biztosítjuk gyermekeik nyári felügyeletét,

szünidei programját a NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORBAN,
a József Attila általános iskolában.

A tábor június 23. és augusztus 5. között naponta 7.30-tól várja a gye-
rekeket, és 16.30-ig tart nyitva.
TÉRÍTÉS: A tanév során fizetett 385 Ft/fô/adag, illetve ennek kedvez-
ményei. Ezért napi háromszori étkezést kapnak a gyerekek. A kedvez-
ményre jogosító igazolást – feltüntetve rajta a kedvezménymértékét és
jogcímét – befizetéskor hozzák magukkal.
JELENTKEZÉS, BEFIZETÉS:
– az elsô hétre június 18–19-én (szerda, csütörtök) 7–9-ig, 15–17-ig,
– a további hetekre a megelôzô hét szerda, csütörtök 7–9-ig, 15–17-ig.
A táborban változatos kézmûves-, sport- és gyermekprogramok,
kerékpáros- és gyalogtúrák várják a gyermekeket.
Külön térítésért – igény szerint – a táboron kívül is szervezünk progra-
mokat (mozi, strand, kenuzás, lovaglás, autóbuszos kirándulás).

Várjuk jelentkezésüket!

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Békéscsaba, Pásztor u. 17., tel.: 66/456-188, 20/472-9435.
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LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

Békéscsabán, a belvárosban, csendes kis utcában épült, liftes társas-
házban másfél szobás, kétszobás, egy plusz két fél szobás, két és fél
szobás lakások klíma-elõszereléssel, garázsok 16 m² alapterülettel.
Az udvarban kiépített parkolóhelyek használati joga megvásárolható.
Beköltözés a szerzõdéskötést követõen 8 hét.
Érdeklõdni a még lekötetlen lakásokról a helyszínen – ahol kollégánk be-
mutatja azokat – naponta 8 és 15 óra között, a részletekrõl, a szerzõdé-
si feltételekrõl minden kedden és csütörtökön 9 és 15 óra között, vala-
mint a 06-30/928-9595-ös telefonon Palkovits Istvántól lehet.

AUTÓÜVEG
CENTRUM

Szarvasi út 9.,
Hat ház u. sarok

Telefon: 450-358

SSzzééll  vvéé  ddõõ--aauu  ttóó  üüvveegg,,
nnaapp  fféénnyy  ttee  ttõõ  eell  aaddáá  ssaa

ééss  sszzee  rree  lléé  ssee,,  bbiizz  ttoo  ssíí  ttóóss
üüvveegg  kkáárrookk  üüggyy  iinn  ttéé  zzéé  ssee

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GGYYÁÁRR  TTÁÁ  SSAA,,  BBEE  ÉÉPPÍÍ  TTÉÉ  SSEE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
MMiinn  ddeenn,,  aammii  ÜÜVVEE  GGEE  ZZÉÉSS

PPoollyykkaarrbboonnáátt ••  ÉÉppüü  lleett  llaa  kkaa  ttooss  mmuunn  kkáákk
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.

((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

TTee  llee  ffoonn::  0066--6666//443300--558899,,  0066--3300//22228822--444477
NNyyiitt  vvaa  ttaarr  ttááss::  hhéétt  ffõõ  ttõõll  ppéénn  ttee  kkiigg  77..3300––1177..3300  óórráá  iigg

Hocz és Medvegy Kft.
BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  3311//BB

TTeell..//ffaaxx::  444422--338800  ••  MMoo  bbiill::  0066--3300//660000--11990000

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

Épül a Tondach-csoda 
méter sínpályán mozog az áru
– sorolta a nem hétköznapi
adatokat a vezérigazgató.
Mint elmondta: a gyáregység-
ben egy ritka – Magyarorszá-
gon a cserépiparban egyedül
Békéscsabán megvalósuló –
szûrôberendezés üzembe he-
lyezésére készülnek. A ké-
mény, amelyben a szerkezet
meg szûri a kibocsátott füst-
gázt, nem kevesebb, mint 20
méter magas. A Tondach által
kibocsátott füstgáz és por-
szennyezés minimális, jóval
alatta marad a határértékek-
nek, mégis vállalták a mo-
dern, a környezetvédelmi elô-
írásoknak is maximálisan meg-

felelô szûrôberendezés be-
szerzését. 
Vantara Gyula is örömét fe-

jezte ki annak kapcsán, hogy a
városban beruházó cég maxi-
málisan szem elôtt tartja a kör-
nyezetvédelmi elvárásokat. –
Mérnökként is azt mondha-
tom, hogy ez a gyáregység
amellett, hogy ipari célokat
szolgál, még szép is. Büszkék
lehetünk rá, hiszen a Tondach
hamarosan újabb 60 ember-
nek ad munkát Békéscsabán,
ráadásul a legjobban fizetô,
stabil cégek közé tartozik. Az is
örömteli, hogy ez a gyár a vá-
rosban már meglévô cserép -
ipari hagyományokra épített.

Gajdács Emese
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Elkészült a parkoló

Közismert tény, hogy a
Petôfi utcai általános is-

kola elôtti megállás baleset-
veszélyes volt – mondja Fo-
dor Lajos önkormányzati kép-
viselô. – Az iskolavezetés és a

szülôi munkaközösség azt
kérték, változtassak a tartha-
tatlan helyzeten. Nos, öröm-
mel jelentem be, hogy elké-
szült a parkoló. A beruházás
hatmillió forintba került.

Számos kérdés(ek)
Vámos József az SZDSZ

sajtótájékoztatóján az
Agórával kapcsolatban el-
mondta, hogy a bemutatott
tervek látványosak, megoldják
az ifjúsági ház mûszaki felújítá-
sának problematikáját, és új
funkciókat is tartalmaznak,
számukra azonban nem vilá-
gos, mibôl tartják majd fenn
ezt a komplexumot. Hangsú-
lyozta, hogy meg kell marad-
niuk a kisközösségeknek he-
lyet adó intézményeknek, a ra-
cionalizálásra nincs szükség, a
tervet ebben a formában nem
támogatták. Az önkormányza-
ti cégek egységes irányításá-
ról készült tanulmányért véle-
ménye szerint túl sok a bruttó
kilencmillió forint. Kiemelte,
hogy a közgyûlés elôtti napon,
egyetlen összevont bizottsági
ülésen tárgyaltak csak errôl,
de ott sem tehették fel a kérdé-

seiket, mert a szakértô nem
volt jelen. Mint mondta, az át -
alakítás haszna nem tisztázott,
a hátrányok viszont jól látha-
tók: önkormányzati üzletrész-
rôl kell lemondani, az összevo-
nás szolgáltatási funkciókat
von el az intézményektôl, utób-
bi létszámleépítéssel járhat. 
A szennyvízberuházás jogi

képviselôjének bruttó 28,8 mil-
lió forintért történô megbízását
szintén nem támogatta az
SZDSZ. Kifogásolták, hogy az
elôterjesztésben túl általáno-
san fogalmazták meg a jogász
feladatait, és hogy a három
meghívott ügyvédi iroda közül
egy sem volt békéscsabai
vagy megyei.
Az SZDSZ ellenzi, hogy

uniformizálják a város házaira
kitehetô névtáblákat és ház-
számokat.

m. e.

M int azt Csiaki Tamástól, a
polgármesteri hivatal vá-

rosüzemeltetési osztályának
vezetôjétôl megtudtuk, a la-
kosság egy része örömmel fo-
gadta a hulladékkezelési sza-
bályok szigorítását, mások vi-
szont még nem látnak tisztán
ez ügyben. Éppen ezért arra
kértük az osztályvezetôt, hogy
szolgáljon néhány hasznos in-
formációval: 
– Tény, hogy a hulladéktá-

roló edényeket mindenkinek
saját ingatlanán belül kell elhe-
lyeznie, ott pedig, ahol ez nem
oldható meg, a közterületen
kell zárt építményt kialakítani.
Ez a helyzet néhány lakótelep,
például a Penza és az Áchim-
lakótelep, valamint egyes
tömbházak esetében. Elôze-
tes felmérésünk szerint közel
kétszázötven edényzetet kell

majd ilyen módon elhelyezni a
körülbelül nyolcvan-száz léte-
sülô tárolóban. Az önkormány-
zat döntése, hogy 30 száza-
lékban támogatja ezeket az
építkezéseket, és hozzájárul a
már meglévô tárolóhelyiségek
átalakításához is. Támogatás
igényelhetô az 1100 literes
gyûjtôedények 240 literesre
történô lecserélésére is, a
meglévô helyiségben történô
elhelyezés vagy a könnyebb
mozgathatóság céljából.
Mindez pályázat útján törté-

nik, melynek feltételeirôl mun-
kanapokon bárki felvilágosítást
kérhet a városüzemeltetési iro-
dán is, illetve további informá-
ció található a bekescsaba.hu
honlapon, például a pályázat
beadásának határidejérôl, az
elbírálásról. Ott viszont nem
igényelhetô önkormányzati tá-

mogatás közterületen létesülô,
zárható gyûjtôhelyre, ahol a
szemetesek elhelyezése meg-
oldható az ingatlanon belül,
mert van tárolóhelyiség vagy
belsô udvar. A közterületen fel-
épülô, zárt tárolók helyét a la-
kóközösséggel egyeztetve az
önkormányzat jelöli ki. Típus-
tervet is készíttettünk az egy-
ségekrôl.
Tudni kell, hogy a késôbbi-

ekben a lakók feladata lesz a
tárolók karbantartása, tisztítá-
sa, az edények mozgatása,
ahogyan az a kertes családi
házak esetében is történik.

Amennyiben ezeket a tároló-
kat rendszeresen takarítják, a
hulladékot gondosan helyezik
el az edényekben, nem kell
tartani a kellemetlen szagoktól
vagy bogarak, rágcsálók meg-
jelenésétôl. Mindannyiunk kö-
zös érdeke, hogy a városban
megnyugtató módon rende-
zôdjék a hulladék gyûj tés
ügye, ráadásul ezt uniós és ál-
lami jogszabályok is szigorúan
megkövetelik. Ugyanakkor az
is tény, hogy 2009. január 1-jé-
tôl szabálysértési bírsággal
büntethetô, aki az elôírások-
nak nem felel meg. G. E.

Rendezni kell a „szemétügyet”!
A lakossági fórumokon ez idáig szinte minden alkalommal
szóba került a város tisztasága vagy éppen szemetessége,
és állandóan napirenden szerepeltek a hulladéktárolás kö-
rüli anomáliák is. Az idei év végéig – az EU-s, illetve állami
szabályozásokhoz igazodva – városunkban is zárt térben
kell elhelyezni a gyûjtôedényeket.

Referenciahely Békéscsaba Cégek arculata
– Domináns volt a kérdések
között, hogy mennyibe került
mindez a hivatalnak. A fejlesz-
tés nem kívánt milliárdokat,
csak vezetôi szándékot és el-
kötelezettséget. Kétkedve fo-
gadták, hogy a jelenleg mûkö-
dô rendszerünkre való rácsat-
lakozás mindössze hozzávetô-
leg 75 000 forint költséggel járt.
A technológiát biztosító Pan-
non egyedülálló abban a te-
kintetben, hogy az Európai
Unió irányelvei szerint a lakos-
ság életmódját, életvitelét,
ügyintézést segítô alkalmazá-
sokat hoz létre, melynek egyik
fejlesztése a WAP-alapú, mo-
biltelefonon történô ügyinté-
zés. Mivel Európában elsôként
valósítottuk meg a szolgálta-
tást, referenciahelyként mûkö-
dünk, így a modem és a rá-
kapcsolódás költségeinek má-
sik részét a Pannon finanszí-
rozta. A „különleges” státusz
sok feladattal jár, de egyben a
város sikerét is jelenti.
– Mennyire népszerû Bé-

késcsabán az új szolgáltatás?
– A látogatottság kedvezô,

két hét alatt túlteljesítettük Bu-

daörs féléves látogatottsági
forgalmát, a WAP-alapú, mo-
biltelefonon történô ügyintézés
népszerûbb a lakosság köré-
ben, mint az elektronikus ügy-
intézés. Ebben nyilván szere-
pet játszik a kíváncsiság, az új-
donság varázsa, és az is, hogy
ma már mindenkinek van mo-
biltelefonja. Az információ elju-
tott a lakossághoz, a kampány
során egy hónapig a helyi au-
tóbuszjáratok utasterében mo-
nitorokon olvashatták az uta-
sok a szolgáltatás reklámanya-
gát, szeptemberben ezt meg-
ismételjük. Rengeteg szóró -
anyag készült, és a szóró -
anyagok terjesztése ügyében
is felvettük a kapcsolatot az in-
tézményekkel, bankokkal, cé-
gekkel. A város vezetése és
magam is azon dolgozunk,
hogy a lakosok folyamatosan
és minél szélesebb körben ér-
tesüljenek a hivatal által bizto-
sított új lehetôségrôl. Jelenleg
az okmányiroda, a szociálpoli-
tikai osztály és az adócsoport
bizonyos szolgáltatásai érhe-
tôk el ebben a formában. A jö-
vôben szeretnénk több szol-
gáltatást bevonni. M. E.

Az elmúlt tizenhat évben a
város felélte a vagyon je-

lentôs részét, ugyanakkor az
állami normatíva és a pályáza-
ti támogatások az igényekhez
képest lényegesen csökken-
tek. Az új vezetés gazdálkodik
a vagyonnal, takarékos, stabil,
óvatos fejlôdési pályára kíván-
ja állítani a várost, ezen elvek
mentén tekintettük át az ön-
kormányzati cégeket, a kistér-
séget és az intézményeket –
kezdte dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz közgyûlés utáni tájékoz-
tatóját. A képviselô és Hanó
Miklós alpolgármester arról
beszéltek, hogy a párhuza-
mosságok kiküszöbölésével
ésszerûbb, hatékonyabb lehet
a gazdálkodás úgy, hogy az
önkormányzat a kötelezô fela-
datait biztonsággal látja el, és
az önként vállalt feladatoktól
sem kell lényegesen vissza-
lépni. Az egységes irányításról

szóló tanulmány helyzetelem-
zéssel kezdôdik, majd megol-
dási javaslatokat, irányokat vá-
zol fel, de a döntés felelôssé-
ge tulajdonosi minôségben 
az önkormányzaté. Dr. Ferenc-
zi Attila hangsúlyozta: a törzs-
házkonszernben van egy
„anyavállalat”, amelynek sze-
repét itt a Békéscsaba Va-
gyonkezelô Zrt. tölti be, és van-
nak mellette a cégek, amelyek
arculata megmarad, tehát nem
beolvasztásról van szó. Intéz-
ményi szinten az egységes be-
szerzésekkel kívánnak megta-
karításokat elérni. Hanó Miklós
kiemelte, hogy idén mintegy
százmillió forintot szán a város
az intézmények felújítására.
Szeretnék, ha a konszernben
lenne egy nonprofit egység – a
meglévô karbantartók bevoná-
sával –, amely nyaranta ezt a
munkát el tudná végezni. 

Mikóczy
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A képen, balról jobbra: Pribeczki Péterné, a szülôi munka-
közösség vezetôje, Szántó Mihályné, az iskola igazgató-
helyettese és Fodor Lajos önkormányzati képviselô

Fotó: Kárász Péter
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának köz -
gyû lése 2007. november 22-i ülésén 601/2007. (XI. 22.)
közgy. határozatában döntött a 12 éves leánygyermekek
HPV elleni vakcinációjának önkormányzati támogatásáról,
és 9 200 000 Ft-ot különített el erre a célra a 2008. évi költ-
ségvetésben.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának köz -
gyûlése 2008. február 28-i ülésén megalkotta a gyermekek
védôoltás-költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III. 3.)
rendeletét (továbbiakban: rendelet), amely a három oltás-
ból álló oltássorozat önkormányzati támogatásának feltéte-
leit szabályozza. 

Egy injekció ára 29 755 Ft.

A támogatás igénybevételének feltételei a rendelet szerint:
1. A támogatást a Békéscsaba Megyei Jogú Városban lakó-
hellyel rendelkezô és – a törvényes képviselôvel együtt –
életvitelszerûen is Békéscsabán lakó leánygyermek veheti
igénybe. 

2. A védôoltás támogatásának további feltétele, hogy a le-
ánygyermek a védôoltás-sorozat elsô vakcinációjának
beadása idôpontjában a 12. életévét betöltötte, a 13. élet -
évét azonban még nem. 

Amennyiben a kérelmezô a fenti feltételeknek megfelel, az ön-
kormányzat az oltássorozathoz az alábbi támogatást nyújtja:
1. A 12 éves lánygyermekek humán papillomavírus elleni
védekezése támogatásaként a HPV elleni védôoltás har-
madik, utolsó vakcinációjának árát – a fenti feltételek fenn-
állása esetén – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata átvállalja.

2. Amennyiben a támogatott családjában az egy fôre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57 000 Ft)
és nem rendelkezik vagyonnal, Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a HPV elleni védôoltás második
vakcinációjának az árát is átvállalja.

3. Amennyiben a támogatott családjában az egy fôre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34 200 Ft) és
nem rendelkezik vagyonnal, Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a HPV elleni védôoltás elsô vakci-
nációjának a 90%-át is átvállalja. (Ebben az esetben az ol-
tássorozat kérelmezô által fizetett költsége 2975 Ft.)

A támogatás igénybevételének módja:
A HPV elleni védôoltás támogatása Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szociálpoli-
tikai Osztályán (5600 Békéscsaba, Szabadságtér 11–17.) igé-
nyelhetô az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A formanyomtatvány a szociálpolitikai osztályon (5600 Bé-
késcsaba, Szabadságtér 11–17.), a földszinti információs
irodában kérhetô, vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu/
e.ugyintezes/formanyomtatvány letöltés/egészségügyi ügyek
internetes címrôl.

A kérelemnyomtatványhoz csatolni kell a jövedelemigazo-
lásokat, mindhárom oltás támogatása esetén a 10%-os ön-
rész befizetésének igazolását is, amelyek alapján a szociál-
politikai osztály határozatban dönt a támogatásról és annak
mértékérôl. 

A határozat egy-egy példányát a kérelmezô és a Réthy Pál
kórház-rendelôintézet részére postázza a szociálpolitikai
osztály.

A határozat rendelkezik a támogatás mértékérôl, amely
az alábbiak szerint vehetô igénybe:
Amennyiben mindhárom oltás támogatására jogosult a le-
ánygyermek, – a rendelet alapján – az elsô oltás 10%-ának
megfelelô összeget Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának pénztárába (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.) kell befizetni. Az errôl szó-
ló igazolást a kérelemnyomtatvánnyal és a jövedelemiga-
zolásokkal együtt kell benyújtani a szociálpolitikai osztá-
lyon. A határozathozatalra ezt követôen kerül sor.

A határozattal a támogatásra jogosult leánygyermeknek –
törvényes képviselôjével együtt – a Réthy Pál kórház-ren-
delôintézet (továbbiakban: kórház) nôgyógyászati szakren-
delésén kell jelentkeznie, legkésôbb a határozat kézhezvé-
telétôl számított 30. napon. A nôgyógyászati szakrendelé-
sen kerül sor az oltássorozat beadására.

1. Amennyiben az utolsó két injekció támogatására jogosult
a leánygyermek, az elsô oltást is a kórház közforgalmú
gyógyszertárában (Aranymérleg Gyógyszertár, Békés-
csaba, Gyulai u. 18.) kell megvásárolni, és (a vásárlást kö-
vetôen azonnal) szintén a nôgyógyászati szakrendelésen
kerül sor az injekció beadására. Csak ebben az esetben
van lehetôség a támogatás igénybevételére. A határoza-
tot az elsô injekció beadásakor be kell mutatni a nô-
gyógyászati szakrendelésen. 

2. Amennyiben az utolsó injekció támogatására jogosult a le-
ánygyermek, az elsô két oltást is a kórház közforgalmú
gyógyszertárában kell megvásárolni, és szintén (a vásár-
lást követôen azonnal) a nôgyógyászati szakrendelésen
kerül sor az injekciók beadására. Csak ebben az esetben
van lehetôség a támogatás igénybevételére. A határoza-
tot az elsô injekció beadásával együtt be kell mutatni a
nôgyógyászati szakrendelésen.

A leánygyermeknek a 2. és 3. pontban foglalt esetekben is
a határozat kézhezvételétôl számított 30 napon belül meg
kell kapnia az elsô védôoltást. 

A HPV elleni oltások támogatásával 
kapcsolatban további információ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztálya 
szociális és egészségügyi csoportjánál kérhetô.

(Személyesen 5600 Békéscsaba, Szabadságtér 11–17. 
földszint 18. számú irodában, 

telefonon: 66/452-252, 4027 vagy 4034 mellék.)

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. § (i) pontja alapján 
ÖSZTÖNDÍJAT alapít a békéscsabai lakóhelyû szociálisan
hátrányos helyzetû ROMA FIATALOK TÁMOGATÁSÁRA.

Pályázni az alábbi feltételek fennállása esetén lehet:
– állandó békéscsabai lakóhely,
– tanulói jogviszony általános iskolában, középiskolában,
– az elôzô tanévi tanulmányi átlag minimum 3,5 (ezen fel-
tétel alól kivételt képeznek az általános iskola 1. osztá-
lyos tanulói).

A támogatás formája:
• A támogatás egyszeri pénzbeni juttatás, melyet az ösz-
töndíj alapítója a támogatott tanuló iskolájának utal át.
Az oktatási intézmény a támogatott tanuló ösztöndíját
felhasználhatja: a pályázó számára szervezett osztályki-
rándulásra, szabadidôs, kulturális és sportprogramok
szervezésére.

• Az elnyerhetô támogatás összege: személyenként ma-
ximum bruttó 7000 Ft.

A pályázatot a Békéscsabai Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzathoz (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. III.
emelet titkárság) kell benyújtani. A pályázat kiírója ûrla-
pot nem rendszeresített, a pályázóknak kérelem formájá-
ban, iskolalátogatási igazolással és bizonyítványmásolat-
tal kell leadniuk igénylésüket.
A pályázat beadási határideje: 2008. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a 2008. júliusi ülés.
A kisebbségi önkormányzat a beérkezett pályázatokat
rangsorolja, ennek alapján hozza meg határozati formá-
ban döntését.
A pályázókat az ösztöndíj alapítója az eredményrôl levél-
ben értesíti.

TÁJÉKOZTATÓ 
a HPV elleni védôoltás önkormányzati támogatásáról

Nyári tábor- és programajánló kiadvány
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben az évben is le-
hetôséget biztosított arra, hogy egy közös kiadványban jelenhessen meg
a nyári gyermek és ifjúsági foglalkoztatást biztosító táborok, közös-
ségi alkalmak kínálata.

A 2500 példányban készült, huszonhét táborozási lehetôséget tartalmazó,
NYÁRI TÁBOR- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ címû kiadvány 2008. MÁJUS
23-ÁTÓLmegtalálható a Diáktanyán, a Tourinform-irodában, a köz mû-
ve lôdési, oktatási intézményekben, valamint letölthetô a www.
bekescsaba.hu, www.diaktanya.hu és www.ifihaz.hu honlapokon. 

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDÔ TÁMOGATÁSRA

AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
HELYI VÉDELMÉHEZ

Támogatás az alábbiakra nyújtható:

a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében vé-
delemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építé-
szeti, népi építészeti jegyeit hordozó fôhomlokzatra és oldal-
kert felôli homlokzat felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében vé-
delemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építé-
szeti, népi építészeti jegyeit hordozó, közterületrôl látható
homlokzatok felújítására;

c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató
épületek stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos ar-
culatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeit hordozó hom-
lokzatok felújítására, a belsô terek rehabilitációt igénylô, „ere-
deti” állapotot tükrözô (belsôépítészeti terv alapján történô)
helyreállítására.

A pályázat további részleteit illetôen információ 
a www.bekescsaba.hu internetes honlapon található, illetve 
munka idôben személyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoportjánál, Kis Béla 

városrendezônél szerezhetô be a 66/452-252/3081-es telefonon. 

Békéscsabán, az Evangélikus Nagytemplomban
a Filharmónia Kht. rendezésében
2008. június 19-én 19.30 órakor

a MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS 
ORTODOX KÓRUSA
Vezényel: Anatolij Grindenko

Mûsoron ôsi orosz liturgikus mûvek,
óorosz népdalok és kórusmûvek
A hangverseny védnöke: dr. Csepregi András, 

az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok 
Titkárságának fôosztályvezetôje

Jegyek 2400, 2000 és 1500 Ft-os áron válthatók

Jegyváltás: – Filharmónia Kht., Békés megyei iroda, Békéscsaba, 
– Andrássy út 24/28., tel./fax: 66/442-120
– Diáktanya, Békéscsaba, Kinizsi u. 20., tel.: 66/326-053
– Tourinform-iroda, Békéscsaba, Szent István tér 9., 
tel.: 66/441-261

– Thermál Idegenforgalmi Alapítvány, Gyula, 
Kossuth u. 7., tel.: 66/561-680

A Filharmónia Kht. a hangversenylátogatók segítségével 
a bevételbôl a békéscsabai román ortodox templomban kelet-
kezett tûzkár helyreállítási munkálatait kívánja támogatni

ÜNNEPI KÖNYVHÉT BÉKÉSCSABÁNÜNNEPI KÖNYVHÉT BÉKÉSCSABÁN
2008. JÚNIUS 5. (csütörtök), Korzó tér
10.00 Könyvjelzô – játszóház gyerekeknek
10.30 Arany János: A nagyidai cigányok

– utcaszínház, Gál Tamás és társulata elôadása
11.45 Térzene és tánc – közremûködik a Csaba 

Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
12.00 Köles István alpolgármester köszöntôje
12.15 Grecsó Krisztián könyvheti megnyitó beszéde 

– dedikálások a Korzó téri könyvpavilonoknál
13.00 Békés megyei alkotók könyvpremierjei 

– irodalmi kávéház
Elek Tibor: Magatartások és formák – magyar 

irodalom Erdélyben tegnap és ma
Grecsó Krisztián: Tánciskola
Hartay Csaba: Nyúlzug
Kakuk Móni: Holdvilág
Kiss László: Árnyas utcai szép napok
Kôváry E. Péter: Lépcsôn ülni veszélyes
Nagy Mihály Tibor: A várható érkezése
Somi Éva: Aranypor – a Békés megyei irodalom 

kézikönyve

2008. JÚNIUS 10. (kedd), Jókai-színház
17.00 A Disznójátéktól a Beavatásig 

– találkozás Czakó Gábor íróval
Házigazda: Elek Tibor irodalomtörténész

2008. JÚNIUS 12. (csütörtök), Szlovák Tájház
Könyvhétzáró irodalmi délután

• A megújult Bárka 2008/3. számának bemutatása
(közremûködnek: Elek Tibor, Kiss László, Lonovics
László, Nagy Mihály Tibor, Szabó László, Szabó Ti-
bor, Szilágyi András)

• A Körösök Gyöngye-díj átadása
• Rögtönzött játékos versíróverseny

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Bárka
szerkesztôsége és a Körös Irodalmi Társaság szeretettel
vár minden érdeklôdô irodalom- és könyvbarátot!
A játszóházat a Békési Úti Közösségi Ház 

munkatársai szervezik.

A Békéscsaba 1912 Elôre Kft. állást hirdet
ÜGYVEZETÔI MUNKAKÖRÉNEK 

betöltésére.
A munkaszerzôdés határozott idôre, 5 évre szól. 
A jelentkezés beérkezésének határideje: a megjele-
néstôl számított 30. nap.
A munkakör betöltéséhez szükséges jelentkezési
feltételek megtalálhatók a www.bekescsaba.hu hon-
lapon. ÁL
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KÖZLEMÉNY
Az iparosított technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítást eredményezô korszerûsíté-
sének, felújításának támogatásáról szóló rendelet-
tervezet véleményezése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésé-
nek a közgyûlés szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
4/2007. (II. 19.) rendelete 28. § (2) bek. c)–d) pontja értelmében
a lakosság széles körének életviszonyait érintô rendelet meg-
alkotásában az állampolgárok közremûködhetnek.

A közgyûlés 2008. május 22-én tartott ülésén megismerte az
iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtaka-
rítást eredményezô korszerûsítésének, felújításának támogatá-
sáról szóló rendelettervezetet és elrendelte annak közzétételét.
A rendelet megalkotásáról várhatóan 2008. július 10-én dönt a
közgyûlés.

Az alábbi rendelettervezettel kapcsolatos észrevételeit 2008. jú-
nius hó 23-ig juttathatja el levélben vagy személyesen a pol-
gármesteri hivatal jogi, önkormányzati és szervezési csoportjá-
hoz (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), vagy e-mailen a
laszloj@bekescsaba.hu címre küldve. Bôvebb információ a
452-252-es telefonszámon (1181-es mellék) kérhetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
.../2008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 

az iparosított technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítást eredményezô 

korszerûsítésének, felújításának támogatásáról 
(tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz -
gyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján az iparosított technológiá-
val épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezô
korszerûsítésének, felújításának támogatásáról az alábbi ren-
deletet alkotja:

BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK
1. § 

(1) Jelen rendelet célja: az iparosított technológiával épült la-
kóépületek energia-megtakarítást eredményezô felújítása, illet-
ve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezései-
nek felújítása, korszerûsítése, valamint megújuló energiafel-
használás növelése céljából történô berendezések telepítése.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában iparosított technológiával
épült lakóépületnek tekintendô a panel, a közép- és nagy-
blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb,
elôre gyártott technológia (továbbiakban együtt: iparosított
technológia) felhasználásával épült lakóépület.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévô, 1992. július hó 1. napját megelô-
zôen kiadott építési engedély alapján, (1) bekezdés szerinti,
igazoltan iparosított technológia felhasználásával épült lakó -
épületekre, illetve e lakóépületekben az alábbi munkálatokra:

a) nyílászárók energia-megtakarítást eredményezô felújítása
vagy cseréje,

b) homlokzatok és födémek hôszigetelése,

c) épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, energia-megta-
karítást eredményezô felújítása,

d) a megújuló energia felhasználásának növelése, a hagyo-
mányos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való
helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges
visszatáplálásra.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
2. §

(1) Támogatási kérelmet nyújthatnak be saját tulajdonú lakó -
épületeikre azon társasházak vagy a lakásszövetkezetek (to-
vábbiakban együtt: kérelmezô), amelyek a jelen rendelet 1. §-
ában meghatározott célra kiírt minisztériumi pályázaton az ön-
kormányzati kamattámogatás igénylésével egyidejûleg vissza
nem térítendô állami támogatást igényelnek.

(2) Pályázónak a szükséges saját erô biztosítását, rendelkezés-
re állását hitelt érdemlô dokumentumokkal, így közgyûlési-, il-
letve lakógyûlési határozat hiteles jegyzôkönyve kivonatával és
a számlavezetô bank által kiállított nyilatkozattal kell igazolnia.

(3) A pályázat benyújtása elôtt már megkezdett beruházáshoz
támogatás nem igényelhetô.

(4) Támogatás csak teljes épületre, vagy dilatációval határolt
épületrészre (továbbiakban: épület, vagy épületrész) nyújtha-
tó be.

(5) Támogatás csak e rendeletben foglalt és a minisztériumi pá-
lyázati feltételek együttes teljesítése esetén, valamint a pályázó
által készített felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható
energia-megtakarítást eredményezô munkálatokra adható.

(6) Támogatás igénylése csak a pályázó közösség tagjainak
teljes – illetve a pályázatban vállalt, elvégzendô feladatok fel-
tételei szerinti maximális – részvétele mellett lehetséges.

(7) A kérelmezô lakóépületében lévô, nem lakáscélú helyisé-
gek felújítására, korszerûsítésére önkormányzati kamattámo-
gatás nem igényelhetô.

(8) Egy lakóépület vonatkozásában egy évben csak egy kére-
lem nyújtható be. A pályázónak nyilatkoznia kell a korábban a
lakóépület felújítási, korszerûsítési munkálataira már elnyert tá-
mogatások összegérôl.

A TÁMOGATÁSI ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
3. §

(1) Az önkormányzati kamattámogatás folyósításának feltétele,
hogy a lakóépület energia-megtakarítást eredményezô felújítá-
sát, korszerûsítését, illetve az épületgépészeti mûszaki feltéte-
lek elôírások szerinti megteremtését az illetékes miniszter, illet-
ve a nevében eljáró Építésügyi Minôségellenôrzô Innovációs
Közhasznú Társaság is támogassa a jelen rendelet 2. § (1) be-
kezdésében meghatározott pályázat keretében.

(2) Nem kérelmezheti az önkormányzati kamattámogatást az a
pályázó, amely nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel
és/vagy adószámmal.

(3) Nem nyújtható önkormányzati kamattámogatás olyan pá-
lyázónak, amelynek a székhely szerint illetékes állami, illetve
önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóható-
ság) felé hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességû, 60 napot
meghaladó adó vagy adók módjára behajtható köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság pályázónak fizetési halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett, illetve amelynek az Európai
Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van. Nem nyújt-
ható támogatás továbbá olyan pályázónak sem, amelynek a
víz- és csatorna, a távhôszolgáltató közmû üzemeltetôkkel
szemben fennálló 60 napon túl meg nem fizetett tartozása van.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE
4. §

(1) Az önkormányzati vissza nem térítendô kamattámogatás
mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás
kétszeresének megfelelô mértékû önrész biztosítására felvett,
legfeljebb 5 év futamidejû pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6%-
os mértékû kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként
a 200 000 Ft-ot, azaz kettôszázezer forintot.

(2) Önkormányzati kamattámogatás az éves költségvetésben
jóváhagyott keretösszeg erejéig nyújtható.

(3) Az önkormányzati kamattámogatás egyszer megítélt ösz-
szeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttôl eltérô, pót-
lólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pá-
lyázó köteles, az nem növelheti az önkormányzati kamattámo-
gatás összegét. 

(4) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költsé-
gei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költsé-
geknél alacsonyabbak, az önkormányzati kamattámogatás
összege ezzel arányosan csökken.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK 
MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

5. §

(1) A kamattámogatás igénylésének módját és feltételeit az ön-
kormányzat a Csabai Mérleg címû városi lapban és hivatalos
honlapján közzéteszi.

(2) A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszö-
vetkezet önkormányzati támogatás iránti igényét a társasház
közös képviselôje vagy a társasházat üzemeltetô szervezet ko-
ordinálja.

(3) A kamattámogatás iránti kérelmek (a továbbiakban: kére-
lem) benyújtása az erre a célra rendszeresített formanyomtat-
ványon történik minden évben a minisztériumi pályázat be-
nyújtására meghatározott végsô idôpontig a vállalt önrész ren-
delkezésre állását igazoló közgyûlési, illetve lakógyûlési hatá-
rozat hiteles jegyzôkönyvi kivonatának és a számlavezetô bank
által kiállított nyilatkozatának csatolásával.

(4) A kérelmezô az állami támogatás elnyerése esetén az ön-
kormányzati kamattámogatás igényléséhez köteles a támoga-
tási szerzôdés másolatát a támogatási szerzôdés általa és az il-
letékes miniszter, illetve a nevében eljáró Építésügyi Minôség-
ellenôrzô Innovációs Közhasznú Társaság (továbbiakban: ÉMI)
által aláírt példányának kézhezvételét követô 30 napon belül az
önkormányzat részére eljuttatni. A támogatási szerzôdés má-
solatához a kérelmezônek csatolnia kell az önerô egészét vagy
egy részét biztosító hitelszerzôdés egy másolati példányát.

(5) A benyújtott kérelem utólag nem módosítható.

6. §

(1) Amennyiben a kérelem, illetve az 5. § (3)–(4) bekezdésben
meghatározott dokumentumok valamelyike hibásan kitöltve
kerül benyújtásra vagy a kérelmezô a támogatás igényléséhez
szükséges dokumentumok mindegyikét nem nyújtja be, 8
munkanap határidô tûzésével, egyszeri alkalommal formai hi-
ánypótlásra, illetve kijavításra kell felszólítani.

(2) A kérelmezô a hiányt eredményesen pótolja, ha a felszólí-
tásban meghatározott dokumentumok a polgármesteri hiva-

talhoz a megadott határidôben igazoltan beérkeznek. A kére-
lem a hiánypótlás során sem mûszaki tartalmában, sem az igé-
nyelt támogatások összegében nem módosítható.

(3) A hiánypótlási határidô nem hosszabbítható meg, elmulasz-
tása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidô el-
mulasztása, illetve a nem teljes körû hiánypótlás a kamattámo-
gatási kérelem elbírálásból történô kizárását eredményezi.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 
ÉS A KAMATTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

7. §

(1) A beérkezett kérelmek véleményezését az 5. § (4) bekez-
désében meghatározott dokumentumok benyújtását követôen
a gazdasági, költségvetési és pénzügyi bizottság, valamint a
városfejlesztési, környezetvédelmi és mezôgazdasági bizott-
ság véleményezi.

(2) A kérelmek elbírálásáról a közgyûlés dönt.

(3) A kamattámogatásban részesülô társasházakkal az önkor-
mányzat támogatási szerzôdést köt. A szerzôdések aláírására
a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzati kamattámogatásról szóló szerzôdésben
feltüntetésre kerül a kamattámogatásban részesülô társasház

a) a támogatás jogcíme és összege,

b) a támogatott ingatlan helyrajzi száma és címe,

c) a társasház kezelôjének vagy közös képviselôjének neve
és elérhetôségei,

d) a lakóépületen a minisztériumi támogatásból és a kamat-
támogatott bankhitelbôl biztosított összegbôl megvalósuló
felújítás, korszerûsítés, telepítésre kerülô berendezés ismer-
tetése,

e) a szerzôdésszegés jogkövetkezményei,

f) a kérelmezô nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy koráb-
ban nem vett igénybe a jelen rendelet alapján önkormány-
zati kamattámogatást az érintett ingatlan korszerûsítésére, il-
letve felújítására,

g) a kérelmezô nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a víz-
és csatorna, a távhôszolgáltató közmû üzemeltetôkkel
szemben 60 napon túl meg nem fizetett tartozása, valamint
a székhelye szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati
adóhatóság felé hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességû,
60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható
köztartozása nincs, kivéve, ha az adóhatóság pályázónak fi-
zetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve
amelynek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
tartozása van.

(5) A kamattámogatás folyósítása utólag, évente egy alkalom-
mal, átutalással történik a pénzintézet által kibocsátott köl-
csöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján. Az elszá-
molás bemutatása az önkormányzati kamattámogatásban ré-
szesült kötelezettsége.

(6) A pénzintézeti hitel elôtörlesztése esetén az önkormányza-
ti kamattámogatás ennek arányában módosul, és a hitel elôre
hozott összegû visszafizetésének arányában növekszik.

A támogatott projekt megvalósítása és annak ellenôrzése 

8. §.

(1) A beruházást a támogatási szerzôdés megkötésétôl szá-
mított 3 éven belül meg kell valósítani. A beruházásnak a meg-
valósítás befejezését követôen 10 évig fenn kell maradni.

(2) A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelôs,
felsôfokú építôipari végzettséggel rendelkezô szakértôt köte-
les kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan
ellenôrzi és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést,
kapcsolatot tart az önkormányzattal.

(3) A felújítási munkák szakszerû elvégzése érdekében, annak
ellenôrzésére a pályázó köteles megfelelô jogosultsággal ren-
delkezô mûszaki ellenôrt biztosítani.

9. §

(1) A kérelemben szereplô adatokat, a támogatási szerzôdés-
ben vállalt kötelezettségek teljesülését és az elvégzett munka
mûszaki tartalmát az önkormányzat vagy megbízottja bármi-
kor ellenôrizheti.

(2) Az önkormányzat a kamattámogatást visszavonja, ha a pá-
lyázó a támogatási szerzôdésben vállaltakat nem tartja be. Az
önkormányzati támogatás visszavonása azonnali beszedési
megbízás alapján történik, a támogatási szerzôdésben meg-
határozott módon.

(3) A beruházás megvalósulásáról a kérelmezô a minisztériu-
mi támogatási szerzôdés mellékletét képezô teljesítésigazo-
lás(ok) és a beruházás befejezésérôl szóló beszámoló máso-
latának megküldésével köteles az önkormányzat felé tájékoz-
tatást adni a teljesítésigazolás(ok)nak és a beszámolónak a mi-
nisztérium felé történô megküldésével egyidejûleg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §

E rendelet 2008. július hó 20. napján lép hatályba. 

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô
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Pályázható bérlakások:
• Békéscsaba, Szabadság tér 12–14. II. em. 3. szám alatti,
egy és fél szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterületû (he-
lyiségei: elôszoba, szoba, félszoba, fürdôszoba, WC,
kamra; fûtési mód: egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege:
bruttó 25 685 Ft/hó).

• Békéscsaba, Franklin u. 209. szám alatti, egy és két fél
szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterületû (helyiségei:
elôszoba, szobák, fürdôszoba, WC, kamra; fûtési mód:
egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege: bruttó 11 660 Ft).

Pályázati feltételek:
1. Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati
bérlakás bérleti jogának megszerzésére az alábbi sze-
mélyek pályázhatnak:

a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kezô magyar állampolgárok,

b) a bevándoroltak és a letelepedettek; 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek;  
d) továbbá a hontalanok;
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô sze-
mélyek beutazásáról és  tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek,
amennyiben az ellátás igénylésének idôpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási te-
rületén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A pályázó személynek vagy házastársának, illetve a vele
jogszerûen együtt költözô közeli hozzátartozójának tulaj-
donában, haszonélvezetében nem lehet:
a) beköltözhetô lakás vagy családi ház,
b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülôtelek;
c) egyéb, jelentôs értékû vagy nagyságú ingatlan, kivéve a
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról
szóló 7/2007. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (4)
bekezdésében meghatározott esetet.

2. A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati
bérlakások bérbeadása pályázat útján történik.

3. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki,
bár az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, de 

a) ô vagy a vele jogszerûen együtt költözô közeli hozzátar-
tozója rendelkezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral,
amely vagy amelyek együttes összege a pályázat be-
nyújtásakor meghaladja a lakások és helyiségek bérleté-
re vonatkozó szabályokról szóló 7/2007. (II. 15.) sz. ön-
kormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott összeget;

b) nem rendelkezik békéscsabai lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel.

4. Az 1. és a 3. pontban foglalt feltételek megléte esetén is
csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele
jogszerûen együtt költözôk együttes jövedelmébôl szá-

mított egy fôre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtá-
sának idôpontjában nem haladja meg a pályázat idô-
pontjában megállapított öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének (28 500 Ft)

a) egyedülálló személy esetén a 300%-át (85 500 Ft),
b) 2–4 fôs család esetén 250%-át (71 250 Ft);
c) 5 vagy több fôs család esetén 200%-át (57 000 Ft),
ugyanakkor az egy fôre jutó havi nettó jövedelem a pá-
lyázat benyújtásának idôpontjában nem kevesebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

d) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál (17 100 Ft);
e) félkomfortos lakás esetén 80%-ánál (22 800 Ft);
f) komfortos és összkomfortos lakás esetén 100%-ánál 
(28 500 Ft).

5. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot pályázati
nyomtatványon kell bejelenteni.

6. A bérlô kiválasztásáról az egészségügyi, szociális és la-
kásügyi bizottság a közgyûlés által elfogadott és a ren-
delet 4. számú mellékletét képezô, a szociális rászorult-
ságot meghatározó szempontrendszer alapján dönt.

7. Egy pályázó több lakásra is pályázhat a megpályázott la-
kások sorrendjének megjelölésével. A pályázaton a pá-
lyázó az általa megjelölt sorrend figyelembevételével egy
lakás bérleti jogát nyerheti el.

8. A pályázó a pályázati eredmény írásbeli közlésétôl szá-
mított 30 napon belül köteles beköltözni a bérlakásba.
Ezen idôpont elmulasztása esetén elveszti a pályázat so-
rán elnyert bérleti jogot, és a szociális rászorultság alap-
ján bérbe adható lakás bérleti jogának megszerzésére az
ôt követô, legtöbb pontszámot elért pályázó jogosult. A
szerzôdést az önkormányzat nevében az egészségügyi,
szociális és lakásügyi bizottság elnöke köti meg.

9. A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzôdés legfeljebb
3, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezô pá-
lyázó esetén legfeljebb 5 évre megállapított határozott
idôre szólhat, amelyet további meghatározott idôre meg-
hosszabbíthat az egészségügyi, szociális és lakásügyi bi-
zottság, ha a bérlô/bérlôtársak (a vele/velük együtt élô
családtagok jövedelmi, vagyoni helyzete alapján) igazol-
ja/igazolják a szociális rászorultság fennállását.

10. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell ven-
ni azt a tényt, hogy a bérlô a beköltözéstôl számított 10
évig lakhat a bérlakásban. A bérlakásra kötött bérleti
szerzôdés 10 év után nem hosszabbítható meg.

Formanyomtatvány igénylésének, a pályázat 
benyújtásának helye: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztálya

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fsz. 21-es iroda
Telefon: 66/452-252/4019-es mellék

A formanyomtatvány 
a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje:

2008. június 16. 12.00 óra
A pályázatok elbírálásának várható idôpontja: 

2008. július 2.

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

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
– Elsô alkalommal ingyenes ingyenes
– Második alkalommal ingyenes ingyenes
– Harmadik alkalommal 600 Ft 600 Ft

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlésének 28/2008. (V. 26.) rendelete 

a fizetô-parkolóhelyek 
mûködésének és igénybevételének 

rendjérôl szóló 
52/2006. (XII. 18.) rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlé-
se 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-
kezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közúti közle-
kedésrôl szóló 1988. évi I. tv. 15. § (3) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a fizetô-parkolóhelyek mûkö-
désének és igénybevételének rendjérôl szóló 52/2006.
(XII.18.) rendelet módosításáról a következô rendeletet (a
továbbiakban: rendelet) alkotja.

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

2. §
Ez a rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, 
szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban történô elhelyezésre

Kedves Békéscsabai Polgárok!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la meghirdeti a „VIRÁGOS BÉKÉSCSABÁÉRT” virágo-
sítási, parkosítási és környezetszépítô versenyt!

Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai össz-
hatása mindenkire jó hatással van. Az országos jelentô-
ségû „Virágos Magyarországért” környezetszépítô ver-
senyhez kapcsolódóan a verseny célja a települési virág-
felületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vál-
lalkozások bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése, il-
letve a lakosság szemléletformálása és ezáltal a rendsze-
res közterület-gondozási hozzáállás javítása.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:

• virágos balkon és ablak,

• ingatlan elôtti közterület – társasház, családi ház,

• virágos vendéglátóhely,

• virágos intézmény és gazdálkodó szervezet,

• virágos üzlet, telephely.

A versenyre nevezni jelentkezési lap kitöltésével lehet,
melyet 2008. június 30. (hétfô) 17 óráig írásos formában
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vá-
rosüzemeltetési Osztályára vagy elektronikusan a vira-
gos@bekescsaba.hu címre kell eljuttatni.

A jelentkezési lap átvehetô a városüzemeltetési osztályon
vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu honlapról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pályázni kívánt terü-
letrôl készített 3 db (10 x 15 cm nagyságú vagy jpeg for-
mátumú, minimum 300 kByte méretû) fotót, melybôl az
eredményhirdetés után fotókiállítást rendezünk. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Békéscsabáért” kör-
nyezetszépítô verseny.

Az elbírálásnál különös figyelmet fordítunk az ingatlan elôt-
ti növénykiültetés városképi megjelenésére, kialakítására, a
növények mennyiségére, kiültetésére, gondozottságára és
esztétikai hatására, a nevezett ingatlan környékének tiszta-
ságára, gyommentesítésére, az ingatlan elôtti közterületek
ápoltságára. A pályázatok kiértékelésére bizottság alakul. A
bírálat augusztusban várható, elôzetes értesítés nélkül.

A verseny legjobbjait kategóriánként:

• az I. helyezettet 50 000 Ft,

• a II. helyezettet 30 000 Ft,

• a III. helyezettet 20 000 Ft értékû díjakkal és emléktáblá-
val jutalmazzuk.

Elismerésként a résztvevôk köszönôlevelet kapnak. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2008 októberében,
az ôszi virágvásárhoz kapcsolódóan kerül sor, errôl a pá-
lyázók külön értesítést kapnak.

Minden pályázónak sok sikert és virágos Békéscsabát kí-
vánok!

Vantara Gyula polgármester

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a GADARA HÁZ-
BAN (Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.) a közeljövõben az
alábbi ÖNSEGÍTÕ CSOPORTOK ÉS TÁBOROK indulnak:
1. Depresszióval küzdõk önsegítõ csoportja
2. Túlélõcsoport (öngyilkosságot elkövetettek hozzátartozói
számára)

3. Egyedülálló nõk és férfiak klubja
4. Nyári ifjúsági önismereti tábor 
(idõpontjai: 2008. 06. 30.–07. 04-ig, 2008. 08. 11–15-ig

Jelentkezni lehet e-mail-ben: gadara@strobeth.hu, telefo-
non: 66/443-030, vagy a 06/70/773-22-44, illetve személye-
sen a Gadara Házban.

Lovacky a Jankayban
Lovacky Miklós (Mikulás Lovacky) szlovák zománc -
mûvész kiállítását nyitotta meg Juraj Zadansky, a tere-
besi honismereti múzeum igazgatója a Jankayban. Köz-
remûködtek a Bartók Béla zeneiskola növendékei. 
A rendezvény házigazdája Szegediné Kozák Mária volt, az
anyag július 16-ig tekinthetô meg. 
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A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fo-
gyasztásmérôkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a követ-
kezô helyiségekbôl állnak: kettô szoba, elôszoba, nappali ét-
kezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, valamint fedett tor-
nác. A lakóházat – kerítéssel határolt – kert övezi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának el-
nyerésére – 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 ren-
delkeznek;

– 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-
dék megfizetését a bérleti szerzôdés megszûnésekor eset-
legesen felmerülô karbantartási költségek fedezetére, szü-
lôktôl, vagy valamely közeli hozzátartozótól származó be-
fogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

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

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben törté-
nô elhelyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve azt megelô-
zô 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivé-
ve az ¼-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélve-
zettel 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 le-
jártát megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô. A szerzôdés

meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt,
hogy bérlô a beköltözéstôl számított 8 évig lakhat az ingat-
lanban;

– a bérleti szerzôdés 8 év után semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg.
A lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô
együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal
kötött szerzôdést, 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 lakás célú állami támogatá-
sokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alap-
ján került megállapításra. A lakbér mértéke a pályázat köz-
zétételekor 445 Ft/m2/hó. Bérlô köteles havonta bruttó 
26 700 Ft lakbért fizetni. Bérbeadó a lakbér összegét éven-
te felülvizsgálja. Bérlô a lakóházhoz tartozó kertet térítés
nélkül jogosult 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) – Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése által elfo-
gadott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával – Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésé-
nek Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 16.,
12:00 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. földszint 21-es iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a
szociálpolitikai osztályon igényelhetô.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is le-
tölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2008. július.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, vala-
mint
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés,
– a közjegyzô elôtti nyilatkozattétel határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociálpolitikai Osztályán kérhetô.
Telefonszám: 452-252/4022-es mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
sének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága
2007. május 14-i ülésén döntött az ifjúsági feladatok ellátá-
sára kiírt pályázatokról. Azok a pályázók, akik nem szerepel-
nek a felsorolásban, nem részesültek támogatásban. 

Az alapítványi pályázók támogatásának jóváhagyására a
2008. május 22-i közgyûlésen került sor.

Az alábbiakban közöljük az eredményeket.

„A” KATEGÓRIA

Békéscsabán mûködô általános, középiskolai és kollé-
giumi diákönkormányzatok (DÖK) részére tanítási órán
kívül esô szabadidôs tevékenységekre (közösségfej-
lesztô programok, programsorozatok, képzések megva-
lósítása, diákrendezvények), iskolaújság, iskolarádió
mûködésére:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium DÖK
– 40 000 Ft, Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvé-
szeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény kollégiumi DÖK – 30 000 Ft, BÉKSZI Zwack
József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagiskola DÖK –
40 000 Ft, Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai DÖK
iskolaújság – 20 000 Ft, éves programok – 30 000 Ft, Gépé-
szeti és Számítástechnikai Szakközépiskola kollégiumi DÖK
– 30 000 Ft, Gerlai ÁMK Általános Iskolai DÖK – 30 000 Ft,
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diák-
otthon diákotthoni DÖK – 30 000 Ft, Kemény Gábor Logisz-
tikai és Közlekedési Szakközépiskola DÖK – 40 000 Ft, Ma-
dách Utcai Diákokért Egyesület – 30 000 Ft, Petôfi Utcai Ál-
talános Iskola DÖK – 30 000 Ft, Rózsa Ferenc Gimnázium

és Kollégium iskolai DÖK – 40 000 Ft, Rózsa Ferenc Gimná-
zium és Kollégium kollégiumi DÖK – 30 000 Ft, Szent-Györ-
gyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kollé-
giumi DÖK – 30 000 Ft, Szent László Utcai Általános Iskola
és Óvoda DÖK – 30 000 Ft, Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakkö-
zépiskola és Kollégium kollégiumi DÖK – 40 000 Ft, Vásár-
helyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium iskolai DÖK
– 30 000 Ft, 2. Számú Általános Iskola DÖK – 30 000 Ft.

„B” KATEGÓRIA

Békéscsaba Megyei Jogú Város területén mûködô gyer-
mek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal fog-
lalkozó önszervezôdô közösségek, civil szervezetek, in-
tézmények részére a gyermek- és ifjúsági korosztály ön-
megvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élmé-
nyét erôsítô – tanítási idôn kívüli (hétvégi, szabadidôs,
szünidei stb.) – gyermek és ifjúsági programok, képzé-
sek, rendezvénysorozatok megvalósítására:

Arany János Szabadidôs Klub – 20 000 Ft, Békéscsabai
Evangélikus Egyházközség – 40 000 Ft, Békéscsabai Graffiti
Csoport – 40 000 Ft, Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület – 40 000 Ft, Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítô Központ – 20 000 Ft, Békéscsabai Reformá-
tus Egyházközség – 50 000 Ft, Békéscsaba Városi Nagy-
családosok Egyesülete – 20 000 Ft, Békési Úti Közösségi
Házak Ifjúsági rock klub 20 000 Ft, Meseházi diákújság 
30 000 Ft, „Csupaszív” Nagycsaládos Egyesület – 20 000 Ft,
Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület – 30 000 Ft,
Egyensúly Szabadidô Klub 9. Szenvedélymentes Nap
megszervezése – 30 000 Ft, Ifjúsági Preventív Klub indítá-

sa, mûködtetése – 20 000 Ft, Európa a Körösök Völgyében
Alapítvány – 30 000 Ft, Gerlai Általános Mûvelôdési Központ
Általános Iskolája – 40 000 Ft, József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – 30 000 Ft, Ke-
mény Gitárklub – 30 000 Ft, Kertvárosi óvoda/Szegfû utcai
óvoda – 20 000 Ft, Körösi Vidrák Ifjúsági Tömör ülés – 
50 000 Ft, Lencsési Közösségi Ház, természetvédô tábor
Szabadkígyóson – 30 000 Ft, a Lencsési Ifjúsági Horgász-
klub tevékenységének támogatása – 20 000 Ft, „Mezôme-
gyeri Kismackók” Alapítvány – 20 000 Ft, Mi-Értünk Pre-
venciós és Segítô Egyesület – 30 000 Ft, Mozdulj Iskolaala-
pítvány – 30 000 Ft, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete Ifjúsági Tagozata – 30 000 Ft, Palánta Gyermek-
és Ifjúsági Misszió Békéscsaba Régió – 30 000 Ft, Passsz
Kortárssegítô Csoport – 30 000 Ft, Savio Diáksport Egye-
sület – 30 000 Ft, Szivárvány Alapítvány a Tompa utcai Óvo-
da gyermekeiért – 20 000 Ft, Szlovák Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium – 20 000 Ft, Tabán Néptánc
Egyesület – 20 000 Ft, Táliber Közhasznú Alapítvány – 
40 000 Ft, Új Forrás Baptista Gyülekezet – 40 000 Ft, Vá-
sárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium iskolai
DÖK – 20 000 Ft, 2. Számú Általános Iskola széki gyermek-
néptánctáborban való részvétel – 40 000 Ft, 3 T Táborozási,
Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány – 30 000 Ft, 10.
Számú Általános Iskola Természetjáró Diáksport Kör – 
30 000 Ft.

„C” KATEGÓRIA

Új ifjúsági közösségek létrehozása, közösségformáló
kezdeményezések megvalósítása:

Cimbora Klub 30 000 Ft.

A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat Körösök Vidé-
ke Egyesület szervezte meg a Teleki Pál országos föld-
rajz–földtan verseny megyei fordulóját. Az itt elsô helye-
zést elért 7. és 8. osztályos tanulók képviselték Békés
megyét az  országos döntôben, amelyet májusban Ba-
latonalmádiban rendezett meg a Magyar Természettu-
dományi Társulat. 

A rangos versenyen a nyolcadikos korosztályból a bé-
késcsabai 10. Számú Általános Iskola tanulója, Kolimár
László vett részt, aki a háromfordulós megmérettetésen
(írásbeli, szóbeli, terepgyakorlat) összetettben a hu-
szonkét versenyzôbôl az országos 4. helyezést szerez-
te meg. 

A szóbeli feleletét, amivel holtversenyben az élen vég-
zett, a zsûri különdíjjal jutalmazta.

Felkészítô tanára Mokran János.

Ifjúsági pályázatok eredményei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô

Békéscsaba, Erzsébet lakópark 44., valamint Erzsébet lakópark 49.  szám alatti 
lakóházakban történô elhelyezésre

TELEKI PÁL VERSENY

AZ ÖNKÉNTESKÖZPONT HÍREI

ÖNKÉNTESEK NAPJA
2008. június 7-e az önkéntesek napja, melynek alapvetõ
célja az önkéntesség népszerûsítése. Az önkéntesköz-
pont-hálózat tagjainak országos rendezvénysorozatához
kapcsolódva Békéscsabán is szeretnénk a helyi közössé-
gek javát szolgáló, nyilvános bemutatkozási lehetõséget,
figyelemfelkeltõ akciót szervezni.

A békéscsabai önkéntesközpont várja mindazon szerve-
zetek, magánszemélyek jelentkezését, akik önkénteseket
foglalkoztatnak, és szívesen bemutatnák tevékenységüket
városunk lakosságának.

ÖNKÉNTES LEHETÕSÉGEK
Adatbázisunkba várjuk azon magánszemélyek jelentke-
zését, akik rendelkeznek heti pár óra szabadidõvel és szí-
vesen fordítanák azt mások segítésére, programokban
való közremûködésre. 

Várjuk azon nonprofit és forprofit szervezetek, cégek je-
lentkezését is, amelyek munkatapasztalat-szerzés céljá-
ból – segítségként – szívesen fogadnának önkéntest, illet-
ve dolgozóikkal szívesen vennének részt szervezett ön-
kéntesprogramokban. 

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI CÍMEN LEHET:
Önkéntes Központ, Gadara Ház

(5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2., 
telefon: 06-66/443-030, 

e-mail: gadara@strobeth.hu.)
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Gazdikeresô
Zénó (mert így nevezték el
az állatvédôk) szépséges,
fél év körüli kölyök fiúcska
kutya volt, amikor a men-
helyre került. Ez még tavaly
november elején történt.
Amikor rábukkantak, a

belvárosban kóborolt, ezért
az állatvédôk azt remélték,
hamar érte jön a gazdija –
ám ez a mai napig nem tör-
tént meg. Zénó végtelen tü-
relemmel várja, hogy végre
valaki rá is felfigyeljen és újra otthona legyen, a szûk ken-
nelben körbeszaladgálni ugyanis nem olyan jó móka. Mivel
még kamaszkorban van, nagy a mozgásigénye, ezért idôs
emberek és gyerekek mellé nem ajánlott. Egy nagyobb
kertben boldogan szaladgálna, játszana. Akár másik kutya
mellé is örökbe fogadható, mert nem veszekedôs, jó ter-
mészetû kutyus.

G. E.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

és gyümölcskiszállítás.
Rendelés: 06-30/935-7051

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)
Békéscsaba központjában, frekventált helyen, 

egy percre a Csaba Centertôl, új építésû társasházban
kulcsrakész lakások eladók 30 m2-tôl 90 m2 alapterületig. 

Érdeklôdni: 06-66/524-679, 06-70/523-4295. REK LÁM- ÉS 
REN DEZ VÉNY SZER VE ZÉS
Szó ró lap ok, egye di ter ve zé sû ki ad vány ok, ka ta ló gu sok gyár tá sa; aján dék tár gyak 
fel ira to zá sa, logózása; kü lön bö zõ szó ra koz ta tó és kul tu rá lis ren dez vé nyek 
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa (la ko dal mak, fa lu na pok, ba rá ti és cé ges bu lik).
Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

Telefon: 06-30/326-8630 – TÓTH PRODUKCIÓ

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 

2008. június 16-án 16 órakor (intenzív képzés)
Helyszín: Békéscsaba, ifiház

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László, 30/938-8981

Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

Thermál
AUTÓSISKOLA

30/93 88 981

Av á r o s
gazda-

sági prog-
r am j ában
benne van
az egyköz-
pontú gaz-
daság i r á -

nyítás, annak viszont nem az
a megoldása, hogy mindent a
vagyonkezelô zrt.-hez söpör-
jenek be. Olyan irányítási
rendszer kell, amelyben a
közgyûlés mindent pontosan
tud az állapotokról, és ennek
alapján dönthet – kezdte Baji
Lajos az MSZP közgyûlés
utáni tájékoztatóját. A képvi-
selô aggályosnak nevezte,
hogy „be akarják kebelezni”
az intézmények technikai te-
vékenységeit, így véleménye
szerint száz embert tesznek
az utcára, a feladatok kiszer-
vezésével jóval kevesebb dol-
gozó végzi majd ezeket a
munkákat a törzsházkon-
szernben.
Miklós Attila az Agóra-pro-

jekt kapcsán beszélt arról,
hogy a mai városvezetés ösz-
szes nagy ívû elképzelésénél
tetten érhetô a programok-
ban részt vevôkkel, illetve a
közgyûlési pártokkal való
egyeztetés hiánya. Mint
mondta, tavaly augusztusban
volt egy többpárti megbeszé-
lés a belvárosról, a polgár-
mester úr két héttel késôbbre

ígérte a folytatást, amelyre az-
óta is várnak.
Tóth Károly a legutóbbi

közgyûlést a „lebukások köz -
gyûlésének” nevezte. A pél-
dák között sorolta a Rózsa
Ferenc Gimnázium névváltoz-
tatását. Rózsa Ferenc 1942-
ben meghalt, tehát nem vett
részt az 1945 utáni erôszakos
folyamatokban. Megemlítette
az egységes irányításra vo-
natkozó tanulmányt, amelyet
a városvezetés a közbeszer-
zési határ alatt, nettó 7,6 mil-
lió forintért készíttetett el egy
budapesti céggel. Ide sorolta
az Árpád fürdô tervezett átvé-
telét és az üvegzsebtörvény
teljesítésére a város honlap-
ján „éppen feltöltés alatt lévô”
szerzôdéseket. Hangsúlyoz-
ta, hogy dr. Darázs Ferenc bu-
dapesti ügyvédi irodája végzi
a szennyvízprogram közbe-
szerzéseit. A projekt jogi kép-
viseletének megversenyezte-
tésére három ügyvédet hívtak
meg, abból ketten ennek az
ügyvédi irodának a tagjai, és
egyikük elnyerte a nettó 24
milliós megbízást.
Miklós Attila a 79 csabai és

180 megyei ügyvéd nevében
elutasította a polgármester-
nek azt a kifogását, hogy a
helyiek nem beszélnek jól an-
golul, ezért kell budapesti
ügyvéd.

M. E.

Gazdaságirányítás és Rózsa

FESTÉS, MÁZOLÁS, 
HOMLOKZATFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS STB.
30 éves tapasztalattal

MARIK ISTVÁN
kisiparos
5600 Békéscsaba, Tavasz u. 83.
Telefon: 30/275-7263

Jelenjen meg az Interneten!
Garantáltan megtérül befektetése.

WEBOLDAL
WEBÁRUHÁZ
készítése és üzemeltetése
info@ecapital.hu www.ecapital.hu

Telefon: 70/771-4848

eCapital.hu Kft.
Iroda: Bcs., Hunyadi tér 5.

Autós-motoros
tanfolyam indul
2008. június 9-én, 16-án 16 órakor

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22. (MTESZ-székház) • www.bielikautosiskola.hu
MI NEM ÍGÉRGETÜNK, CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!

OKÉV 06-0166-03  •  Telefon: 66/449-877 és 30/935-3325, 66/636-886

A csatornázás költségeirôl és az EU-támogatásról

Lakossági fórumok a csatornázásról
AVíziközmû Társulatnak a

szennyvízberuházáshoz
kötôdôen több mint tízezer
tagja van, a tízezres létszám
tízezer érdekeltségi egységet
(ház-, telek-, telephelytulajdo-
nost) jelent. Mint azt Mácsai
Sándor elmondta, az utóbbi
hetekben számos telefont, le-
velet kaptak. A társulat elnöke
ezúttal a leggyakrabban fel-
merülô kérdésekre válaszolt.
– Miért kell már most fizetni,

amikor a beruházás még el
sem kezdôdött?
– A társulatban a tagok a

küldöttek révén képviseltetik
magukat. Az új társulat alaku-
ló ülésén és az azt követô kül-
döttgyûlésen meghatároztuk
a társaság alapszabályát,
amely kimondja, hogy a pol-
gárok érdekeltségi egysé-
genként 165 000 forinttal já-
rulnak hozzá a csatornázás
költségeihez. Aki lakás-taka-
rékpénztári szerzôdést kötött,
annak a futamidô végén 30
százalékos állami támogatás
jár, ennyivel kevesebbet fizet.
Hogy ne egyszerre terhelje
meg a családok költségveté -

sét ez az összeg, részletekben
gyûjtjük a hozzájárulást, a la-
kás-takarékpénztári szerzô-
déssel rendelkezôk rajtunk ke-
resztül a banknak, a többiek a
társulatnak fizetik a részlete-
ket. A 165 000 forint azokra vo-
natkozik, akik rendszeresen fi-
zetnek, az alapszabályban
meghatározott módon. A kö-
zelmúltban figyelmeztetô leve-
leket küldtünk ki azoknak,
akiknek elmaradásuk van.
Nyomatékosan kérjük, ren-
dezzék tartozásukat.  Az elfo-
gadott alapszabály minden
társulati tagra nézve kötelezô.
– Mit kell tenni tulajdonos-

váltáskor, ha értékesítjük az in-
gatlant, vagy ha örököltünk?

– A csatornázással érintett
ingatlanok esetében az adás-
vételi szerzôdésben le kell fek-
tetni, hogy az ingatlant erre
nézve 165 000 forint kötele-
zettség terheli. Ha a tulajdono-
sok felkeresik az irodánkat
(Szabadság tér 1–3. I/3., tele-
fon: 66/430-901), az átírás per-
cek alatt megtörténik, nekik
kell azonban megegyezniük a
továbbfizetés módjáról és ará-
nyáról. Örökösödésnél hason-
ló a helyzet: a társulat igazolást
ad a 165 000 forintos kötele-
zettségrôl a hagyatéki leltár fel-
vételéhez, és miután megszü-
letett a jogerôs hagyatéki vég-
zés, be kell fáradni az irodába,
hogy az átírás megtörténjen,
de a fizetés arányát illetôen az
örökösök egyezzenek meg.
– Kinek és miért jár vissza

kétezer forint?
– Ha valakinek az eredeti

terv szerint két vagy több in-
gatlanját érintette volna a csa-
tornázás, és nem a társulatnak
fizeti a hozzájárulást, akkor két
vagy több ingatlanjára kötött
lakás-takarékpénztári szerzô-
dést az OTP-vel. Ha a csator-

názásból az egyik ingatlan ki-
marad, a szerzôdéses össze-
get módosítják, ezért azonban
a bank 2000 forintos költséget
számol fel. Az önkormányzat
úgy döntött, hogy ezt a plusz-
költséget átvállalja, tehát csak
azoknak jár, akik a szerzô -
déses összeget módosítani
kényszerültek. A pénz a társu-
lat irodájában vehetô át.
– Mikor lesz lakossági fórum

a csatornázásról?
– Egy lakossági fórumsoro-

zat indul ebben a témában: jú-
nius 10-én Fényesen, a volt fa-
tornyos iskolában, június 12-
én Mezômegyeren, az Arany
János Mûvelôdési Központ-
ban, június 17-én a Lencsésin,
az Arany János kollégiumban,
június 20-án Gerlán, az iskola
ebédlôjében, június 24-én az
ifjúsági ház nagytermében, jú-
nius 26-án a Savio Szent Do-
monkos katolikus iskolában,
július 1-jén és 3-án az erzsé-
bethelyi iskola tornatermében
várjuk az érdeklôdôket. A la-
kossági fórumok minden alka-
lommal 17 órakor kezdôdnek.

Mikóczy Erika

Mennyibe kerül majd a csator-
názás Békéscsabán?
A csatornázás és a szennyvíz-

tisztítás megoldása olyan sok
pénzbe kerül, hogy ezt Békéscsa-
ba önkormányzata csak nagyon-
nagyon nehezen, hitelbôl tudná ki-
fizetni. A beruházás költsége mint-
egy húszmilliárd forint. Ebben a
hatalmas összegben benne van 
a csatornaépítés költsége, a
szennyvíztelep korszerûsítése és 
a szennyvízszikkasztás felszámo-
lása a szennyvíztisztító telepen, te-
rületbiztosítás, tájékoztatás, régé-
szet, lôszermentesítés, mérnöki
tevékenység, adminisztrációs költ-
ségek és még ezernyi feladat.

Mennyi az EU-támogatás aránya?
Az Európai Unió Magyarország

környezetvédelmi felzárkóztatása
érdekében támogatásokkal járul
hozzá a szennyvízkezelési beru-
házások létrehozásához. Az uniós
támogatás mértéke a csatornázás

költségének legfeljebb 85%-a le-
het. Az, hogy hány százalék pon-
tosan a támogatás mértéke, na-
gyon bonyolult gazdasági számí-
tások alapján dôl el.
Már közel tíz éve szeretné

megoldani a csatornázást az ön-
kormányzat, és az EU – finanszíro-
zási okok miatt – elutasította a vá-
ros korábbi pályázatát. Az önkor-
mányzat nagyon bízik abban,
hogy ezúttal nyerhet a pályázat és
minél magasabb támogatási há-
nyadot ér el, de 80-85%-kal már
elégedettek lehetünk.
Azért is nagyon fontos, hogy a

pályázat eredményes legyen, mert
ha nem kapunk EU-támogatást, a
beruházást késôbb a városnak sa-
ját költségén kell megvalósítania,
ami összehasonlíthatatlanul na-
gyobb terhet jelentene az önkor-
mányzat és a lakosság számára is.
A környezetszennyezés okán ki-
rótt bírság miatt a jelenlegi szenny-
vízdíj a duplájára emelkedne.

Igaz-e, hogy nem kap annyi pénzt
a város, amennyit szeretne?
Az Európai Unió csak a pályá-

zat benyújtása után dönti el, hogy
milyen mértékben támogatja a
csatornázást. Az uniós támogatás
mértéke a csatornázás költségve-
tésének legfeljebb 85%-a lehet. Az
eddigi beruházásoknál 95% volt a
támogatás.  

Igaz-e, hogy a csatornázás emeli
az ingatlanok értékét?
Bár a csatornázás legfonto-

sabb indoka az ivóvízbázis és a
környezet védelme, emellett ta-
gadhatatlanul vannak a csatorná-
zásnak közvetlen elônyei is.
Az egyik ilyen, hogy a csator-

názott ingatlanok forgalmi értéke
valószínûleg növekedni fog. En-
nek az a magyarázata, hogy a
közmûvesített ingatlanok értéke-
sebbek, mint a közmû nélküliek.
Egyes becslések szerint a csator-
názás akár 10-20%-os értéknöve-

kedést is jelenthet. Azonban a csa-
tornázás legfontosabb elônye
mégis az, hogy csökken a belvíz
és javul a környezet állapota, hi-
szen a szennyvíz nem szivárog
többé a talajba.
Nem elhanyagolható kényelmi

szempont és sokaknak jó hír, hogy
a csatornázást követôen nem kell
derítô, nem jön majd minden hó-
napban a szippantóautó. Ez az
esôs idôben, amikor akár hetente-
kéthetente is kellett hívni, nagy
könnyebbség lesz.

CSATORNÁZÁSSAL KAPCSO-
LATOS KÉRDÉSE VAN?
Kérjük, tegye fel a 80/922-008-as,
éjjel-nappal ingyenesen hívható
zöldszámon vagy a szennyviz@
bekescsaba.hu e-mail címen. 

Munkatársaink a lehetô leghama-
rabb, de legkésôbb három napon
belül válaszolnak Önnek!

A pályázati küldemény
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ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn 5971 nm telek közmûvel a telek elôtt el-
adó. A terület társasház építésére alkalmas. ÁÁrr::  8800  000000  eeuurróó..  

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRookkkkaa  uuttccáábbaann  ((KKeennddeerrffööllddeekk) 900 nm építési telek fúrott kúttal, 16 nm-
es szerszámossal (téglából épült) eladó. Villany van a telken belül, a többi közmû az
utcában. ÁÁrr::  11,,44  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáánn, 800 nm építési telek közmûvel a telek elôtt, alacsony
áron eladó. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn,, halastó közelében 882 nm-es, körbekerített építési te-
rület eladó. Víz, gáz lekötve a telken, villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFéénnyyeesseenn 1500 nm-es építési telek fúrott kúttal, szôlôvel, gyümölcsös-
sel eladó. Villany, víz bevezetve. ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  KKeennddeerrffööllddeekkeenn 963 nm-es telek eladó. Víz, villany bevezetve. 
ÁÁrr::  11,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  FFôô  uuttccáánn 3 darab építési telek, egyenként 820 m2-
esek, egyben vagy külön-külön eladók. Közmû az utcában. ÁÁrr::  22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  úúttoonn  788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel, fú-
rott kúttal, gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról
bevihetô, villany bevezetve, víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr::  44  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáánn  ((KKeelleettii  kkeerrtteekk)) 808 nm-es, körbekerített építési telek
szerszámos kis házzal eladó. Az utca 70 %-a már be van építve, tehát közmû szem-
pontjából nagyon jól ellátott. Gázcsonk bent van, a többi a telek elôtt. ÁÁrr::  44..22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben 800 nm-es építési telek ela-
dó termô gyümölcsfákkal. Nem közmûves, minden a telek elôtt található. ÁÁrr::  44,,44  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáánn  809 nm-es építési telek kis szerszámos faházzal, fú-
rott kúttal eladó. Villannyal és gázzal ellátott, az utcában vízzel. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn,,  frekventált helyen 803 nm-es építési telek faházzal, fúrott
kúttal, villannyal eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn, a Cseresznye közben 810 nm zártkert faházzal + mel-
léképülettel, fúrott kúttal eladó. Gáz kivételével teljes közmûvel el van látva (a gáz a te-
lek elôtt található), az ipari áram is be van vezetve. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn,, nyugodt környezetben 810 nm-es telek körbe-
kerítve, gyümölcsfákkal, szerszámtartó kis házzal eladó. Gáz a telken belül, víz az ut-
cában. ÁÁrr:: 44,,6699  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési telek
fúrott kúttal, villannyal eladó. A többi közmû a telek elôtt. ÁÁrr:: 55,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeessttôô  uuttccáánn 1000 nm építési telek utcai kapuval, körbekerítve eladó.
Villany a telken, a többi közmû a telek elôtt. ÁÁrr:: 66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn,,  aa  KKöörrttee  ssoorroonn- 809 nm-es építési telek, körbekerítve,
villany, víz bekötve, szennyvíz és gázbekötési lehetôséggel az utcáról, gyümölcsfák-
kal eladó. Építési terv és esetleg látványterv is van a telekhez. ÁÁrr:: 66,,2255  MMFFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBoorrjjúú  uuttccáábbaann,, csendes, nyugodt környezetben 2100 nm-es sarki épí-
tési telek szerszámostartó házzal, gyümölcsfákkal eladó. A villany bevezetve, a többi
közmû a telek elôtt található. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn,, csendes zöldövezetben, a városközponthoz közel 1500
nm-es, körbekerített telek szerszámostartó kis házzal, fúrott kúttal, szivattyúval eladó.
A szennyvíz kivételével teljes közmûvel ellátott. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn,,  nyugodt, jó környezetben 1500 nm-es, körbekerített,
gyümölcsfás építési telek eladó. A gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában,
szennyvíz bevezetése folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy az egyben is!
ÁÁrr:: 88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeessttôô  uuttccáánn 2000 nm-es telek teljesen körbekerítve, utcai kapuval, vil-
lannyal, a többi közmûvel a telek elôtt, keskeny utcafronti, hosszan benyúló elhelyez-
kedéssel eladó. ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáánn 3 db egybeépített, összesen 2900 nm építési telek 
halastóval, beton medencével, szerszámos kis házzal (horgászházzal) eladó. 
ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK:
TTaarrhhoossoonn,,  aa  KKoossssuutthh  uuttccáábbaann,, 1222 nm-es telken 110 nm-es, kétszintes családi ház
(földszint + tetôtér), 3 szoba, nappali, konyha, 2 fürdôszoba, 2 WC, radiátoros fûtés-
sel, riasztórendszerrel, erkéllyel, két garázzsal eladó. ÁÁrr:: 6655  000000  eeuurróó..

NNaaggyykkaammaarráássoonn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann,, 2000 nm-es telken lévô 70 nm-es, vályogból
épült, két szoba konyhás családi ház eladó. Gáz nincs a házban. ÁÁrr::  330000 000000  FFtt..  

HHuunnyyáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken 60 nm-es ház (két szoba, elôszoba, kam-
ra, fürdôszoba, villanybojleres víz, WC) konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  990000 000000  FFtt..  

KKoonnddoorroossoonn,,  aa  SSzzéénnáássii  úúttoonn,, 1000 nm-es telken lévô 50 nm-es, félközmûves családi
ház (szoba, konyha, fürdôszoba, WC) nagy telekkel eladó. A gáz nincs bevezetve. 
ÁÁrr::  11,,6655  MM  FFtt..

GGeerreennddáássoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn,,  1050 nm-es telken lévô 100 nm-es, 3 szoba, konyha
+ étkezôs családi ház vegyes falazattal, egyedi konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  22  MM  FFtt..

MMaaggyyaarrbbáánnhheeggyyeesseenn,,  aa  SSáággvváárrii  uuttccáánn  100 nm-es családi ház (3 szoba+ nappali, kony-
ha + étkezô, fürdôszoba, WC) garázzsal, egyedi fûtéssel SÜRGÔSEN eladó. Csere
is lehetséges, békéscsabai lakásra értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..

DDoommbbiirraattoossoonn,,  aa  HHôôssöökk  úúttjjáánn,, 1480 nm-es telken 85 nm-es családi ház (két és fél szo-
ba, étkezô, konyha, fürdôszoba,WC), egyedi konvektoros fûtésû, eladó. ÁÁrr::  22,,55  MM  FFtt..

VVéésszzttôônn,,  aa  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann, jó helyen, 950 nm-es telken 70 nm-es, vegyes fa-
lazatú családi ház (3 szoba, konyha, kamra, fürdôszoba,WC) eladó. Gáz az udvaron.
ÁÁrr:: 33,,55  MM  FFtt..

MMeeddggyyeesseeggyyhháázzáánn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann utcafronti, 72 nm-es házrész (1 nagy szoba
+ 1 fél, konyha étkezôvel) 150 nm-es külön saját kerttel, vegyes falazattal, áron alul el-
adó.. ÁÁrr::  33,,88  MM  FFtt..

SSaarrkkaaddoonn,,  aa  BBaallaassssii  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken 80 nm-es, 3 szoba + nappalis, konvek-
toros, vegyes falazatú családi ház eladó. ÁÁrr:: 33,,77  MM  FFtt..      

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken 100 nm-es családi ház (2 szoba +
nappalival, fürdôszobaWC-vel) gáz kivételével teljes közmûvel eladó. A gáz a telken
belül van. ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..        

SSzzeenntteesseenn,,  aa  MMáággooccssii  uuttccáábbaann 60 nm-es, két szoba konyhás, központi fûtéses HÁZ-
RÉSZ110 nm-es, önálló telekkel eladó. A ház tégla építésû, konvektoros hôleadókkal.
ÁÁrr:: 44,,33  MM  FFtt..

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken lévô 90 nm-es családi ház szerke-
zetkész állapotban, villannyal, gázzal eladó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..

KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  DDóózzssaa  uuttccáábbaann ((a fôutcán) 100 nm-es családi ház 3 szobával, kony-
hával, étkezôvel, központi fûtéssel, konvektoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr::  44,,99  MMFFtt..

LLöökköösshháázzáánn,,  aa  KKiissss  EE..  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô 150 nm-es családi ház (4 szoba,
konyha, étkezô, fürdôszoba WC-vel), terasszal, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr:: 55,,66  MM  FFtt..

DDoobboozzoonn,, aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn,,  jó helyen, a központhoz közel, nagy méretû telken 80 nm-
es, felújításra szoruló, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM  FFtt..

EElleekkeenn,,  aa  DDuuggoovviiccss  uuttccáánn eladó egy 960 nm-es telken lévô 100 nm-es családi ház két
szobával, nagy konyhával, étkezôvel, nagy fürdôszobával, egyedi konvektoros fûtés-
sel. ÁÁrr:: 66,,MM  FFtt..

GGeerrlláánn,,  aa  FFeeccsskkee  uuttccáábbaann,, 1031 nm-es telken 105 nm-es, tégla építésû családi ház (2
szoba, konyha, kamra, fürdôszoba, külön WC) beköltözhetô állapotban eladó. A fûtés
kályhával, a melegvíz fatüzelésrôl üzemel. ÁÁrr::  66,,MM  FFtt..

CCssaabbaasszzaabbaaddiibbaann,, aa  MMeezzôô  uuttccáánn, 1450 nm-es telken lévô 80 nm-es, téglablokkos csa-
ládi ház (2 szoba + étkezô, fürdôszoba WC-vel), központi radiátoros fûtéssel és ve-
gyes tüzeléssel eladó. ÁÁrr:: 66,,88  MM  FFtt..

DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann nyugodt, csendes környezetben, közel Szanazughoz
120 nm-es családi ház felújított állapotban, két szobával, konyha + étkezôvel, rende-
zett telekkel eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

ÚÚjjiirráázzoonn,,  aa  KKoossssuutthh  uuttccáábbaann, kb. 2000 nm-es, nagy telken 100 nm-es, galériás kialakí-
tású családi ház (4 szoba, fürdôszoba, WC) csempekályhával eladó. A gázcsonk az
udvaron van, csak rá kell kötni. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..

EElleekkeenn,,  aa  BBeemm  uuttccáábbaann,, 100 nm-es telken lévô 90 nm-es családi ház (2 szobával, kony-
ha + étkezôvel) gáz-, illetve vegyes tüzeléssel, elôtérrel, garázzsal eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..

GGyyoommaaeennddrrôôddöönn,,  aa  DDoobbóó  II..  úúttoonn, 1200 nm-es telken lévô, 160 nm-es beépített területû,
vegyes falazatú családi ház (4 szobával, közlekedôvel, konyha + étkezôvel, fürdôszo-
ba külön WC-vel) eladó. Kombi kazánról mûködik a fûtés és a meleg víz. ÁÁrr:: 88,,22  MM FFtt..

ZZssaaddáánnyybbaann,,  aa  BBéékkee  úúttoonn,, 877 nm-es telken 100 nm-es, téglaépítésû családi ház (3 szo-
ba, konyha, fürdôszoba, WC, spájz) eladó. A gáz bevezetve. A ház egyik része le van
választva, ott jelenleg vállalkozás mûködik, ez a helyiség kb. 20 nm-es. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..

TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáánn1066 nm-es telken lévô, 127 nm-es, földszintes csalá-
di ház 2 szobával, nappalival, tégla falazattal, központi radiátoros fûtéssel, melléké-
pületekkel eladó. ÁÁrr::  88,,44  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,,  aa  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uuttccáábbaann,, 500 nm-es telken 76 nm-es családi ház vegyes fa-
lazattal, új nyílászárókkal, garázzsal SÜRGÔSEN eladó. (2 szoba, konyha + étkezô,
elôszoba, spájz.) Radiátoros fûtés, kombi kazán van benne. ÁÁrr:: 88,,55  MM  FFtt..

MMeeddggyyeessbbooddzzáássoonn,,  GGáábboorrtteelleepp  kküülltteerrüülleetteenn, 7533 nm-es telken lévô 100 nm összte-
rületû ingatlan konvektoros fûtéssel eladó (a lakóingatlan egy szobából, konyha + ét-
kezôbôl, fürdôszoba WC-bôl áll). ÁÁrr:: 88,,55  MM  FFtt..

KKééttssoopprroonnyybbaann,,  aa  DDóózzssaa  uuttccáábbaann,,  központi helyen, 1680 nm-es telken 120 nm-es, két-
szintes családi ház (3 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) radiátoros hôleadók-
kal áárroonn  aalluull,, ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó!!  ÁÁrr:: 88,,7755  MM  FFtt..

SSzzaarrvvaassoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben 134 nm-es családi ház (3
szoba, nappali, étkezô, 2 konyha, 2 kamra) rendezett, szép kerttel, központi fûtéssel,
garázzsal eladó vagy cserélhetô orosházi házra. ÁÁrr:: 99,,22  MM  FFtt..

TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  jó helyen, a központban, aa  BBéékkee  uuttccáábbaann,,1400 nm-es telken 110 nm-
es családi ház (2 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,WC) radiátoros hôleadókkal, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..

FFaajjsszz,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  úúttoonn, 900 nm-es telken lévô családi ház 4 szobával, 40 nm-es kony-
hával, új fürdôszobával, fedett terasszal, gázfûtéssel, konvektoros hôleadókkal, pin-
cével, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr:: 1100  MM  FFtt..

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  GGyyuullaaii  úúttoonn,,  1900 nm-es telken 110 nm-es, felújított családi ház (2 szoba
+ nappali, nagy konyha) radiátoros fûtéssel (vegyes tüzelés is) eladó. ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..

SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn 2005-ben átadott, 60 nm-es, 1. emeleti, 2 szoba +
nappalis lakás (fürdôszoba külön WC-vel) téglablokkos épületben, egyedi radiátoros,
kombikazános fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1111,,55  MM  FFtt..

MMuurroonnyybbaann,,  aa  KKôôrröössii  CCss..  SSáánnddoorr  uuttccáábbaann,, 1400 nm-es telken 110 nm-es családi ház (3
szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba) gáz-, illetve vegyes tüzelésû kazán fûtéssel,
kis elôkerttel, kocsibeállóval eladó. ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..

AA  MMááttrraa  ffeessttôôii  rréésszzéénn, szép környezetben, Mátraballán, a Wörösmarty utcában, 400 nm-
es telken 100 nm-es, 3 szoba, konyha, kamrás családi ház terasszal, garázzsal, gáz
és kazános vegyes tüzeléssel, gazdasági telekkel (ólak, góré) békéscsabai lakásra
cserélhetô értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..

MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  LLiiggeett  uuttccáábbaann,,  1080 nm-es telken 130 nm-es családi ház (5 szoba,
nappali, étkezô) konvektor fûtéssel, erkéllyel eladó vagy békéscsabai lakásra cserél-
hetô értékegyeztetéssel. ÁÁrr:: 1133,,33  MM  FFtt..

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  ÚÚjjkköözz  uuttccáábbaann,,  1700 nm-es telken 130 nm-es családi ház (4 szoba, kony-
ha, étkezô, fürdôszoba, külön WC) központi gáz és vegyes tüzeléssel is, kétszintes,
nagy melléképülettel eladó. ÁÁrr:: 1133,,55  MM  FFtt..

DDoobboozzoonn,,  PPeetteezzuuggbbaann,, 500 nm-es telken 80 nm-es, 3 szoba + nappalis családi ház tel-
jes közmûvel, hátul melléképületekkel, a központtól 1 percre eladó. ÁÁrr:: 1144  MM  FFtt..

KKéétteeggyyhháázzaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,, 500 nm-es telken lévô 140 nm-es, igényesen felújított csa-
ládi ház dupla garázzsal, részben bútorozással, terasszal, melléképülettel eladó. 
ÁÁrr:: 1144,,88  MM  FFtt..

FFaajjsszz,,  SSáággvváárrii  úúttoonn, 700 nm-es telken lévô, ’97-ben épült háromszobás családi ház tel-
jes összkomforttal, parkosított kerttel, terasszal eladó. Kisebb cserét beszámítanak.
ÁÁrr:: 1155  MM  FFtt..

CCssaannááddaappááccáánn,,  a falu központjában, aa  MMóórriicczz  ZZss..  uu..--bbaann,, 1460 nm-es telken 170 nm-
es családi ház 5 szobával, konyha + étkezôvel, felújítva, központi fûtéssel, garázzsal
eladó. ÁÁrr:: 1155  MM  FFtt..

DDoobboozzoonn,,  aa  ZZööllddffaa  úúttoonn, 808 nm-es telken 120 nm-es, kétszintes családi ház (4 szoba,
konyha, étkezô, 2 fürdôszoba, 2 WC, a tetôtér 2003-ban lett beépítve, radiátoros hô-
leadókkal,  garázs eladó. ÁÁrr:: 1155,,55  MM  FFtt..            

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáánn,, 900 nm-es telken 160 nm-es, földszintes családi ház
(3 szoba + nappali, konyha + étkezôvel egy légtérben) radiátoros fûtéssel, kétállású
garázzsal eladó. Lakást beszámítanak 7 M Ft-ig Békéscsaba területén. ÁÁrr:: 1177  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,,  aa  KKöörrööss  úúttoonn,,693 nm-es telken igényes, 148 nm-es családi ház (3 szoba, nap-
pali, 2 fürdôszoba, 2 WC) külön melléképülettel, elektromos garázskapuval, klímabe-
rendezéssel, udvari kemencével eladó. ÁÁrr::  2233  MM  FFtt..

KKaallooccssáánn,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttoonn,, 1200 nm-es telken hétszobás családi ház (konyha, étkezô,
fürdôszoba, külön WC) úszómedencével, 80 nm-es pincével, központi fûtéssel eladó.
Kisebb cserét beszámítanak. ÁÁrr:: 2255  MM  FFtt..

FFeellssôôsseeggeessddeenn,,  Somogy megye festôi szépségû vidékén, Marcalitól 20 km-re, aa  BBaajj--
ccssyy  ZZss..  uuttccáánn, 1600 nm-es telken álló két összkomfortos családi ház három garázzsal
eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..

CCssáárrddaasszzáálllláássoonn,,  nnaaggyy  ááttmmeennôô  ffoorrggaallmmúú  helyen, aa  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáánn,, 1180 nm-es
telken 240 nm-es, kétszintes családi ház eladó. Az alsó szinten jól mûködô vállalko-
zás, melegkonyhás étterem mûködik, a felsô szint a lakórész 2 szobával, étkezôvel,
amerikai konyhával, kombi kazánnal, padlófûtéssel. A teljes konyhai felszerelés az ár-
ban. ÁÁrr:: 4499  MM  FFtt..

LLaajjoossmmiizzsséénn,, 1500 nm-es telken 417 nm-es családi ház négyállásos garázzsal, a tetôn
napkollektorral, hidroforral, automata kapuval, öntözôvel, fedett úszómedencével,
szaunával, beépített bútorokkal eladó. Az utcafronti részen 33  kkiiaallaakkííttootttt  aappaarrttmmaann  ta-
lálható, üüzzlleetthheellyyiissééggeekknneekk  iiss  kiválóak, vváállllaallkkoozzáássookk is jól mûködhetnek bennük. 
ÁÁrr:: 113355  MM  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!

2008. június 6.
Hétpróbás Néptánciskola tanévzáró
elôadása a sportcsarnokban

2008. június 7–8.
Nôi Nemzetközi Korosztályos Torna-
verseny a sportcsarnokbaban

2008. június 7.
Pallasz-tavasz a Pallasz Áruházban

2008. június 7. 14 órától
Gyermeknap a Meseházban

2008. június 10.
Irodalmi est a Phaedrában

2008. június 11–12.
Békés megye serdülô összetett 
bajnoksága a Tünde Utcai Atlétikai 
Centrumban

2008. június 15-ig
Kalmár Zsolt fotókiállítása a Békés
megyei könyvtárban

2008. június 15-ig
„Változatok a szépségre” – kép-
zômûvészeti kiállítás a Kemény 

Gábor Logisztikai és Közlekedési
Szakközépiskolában

2008. július 17.
Lovaczky Miklós (Szlovákia, Terebes)
zománcainak kiállítása a Jankay 
Galériában

2008. június 19. 19.30-kor
A Moszkvai Patriarchátus Ortodox
Kórusának koncertje az evangélikus
nagytemplomban

2008. június 20–22.
Kisiskolák országos diákolimpiai
döntôje a sportcsarnokban

2008. június 29-ig
Kiállítás Haán Antalról a Munkácsy
Mihály Múzeumban

2008. június 29-ig
A lakberendezés mûvészete – kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban

2008. augusztus 31-ig
Molnár C. Pál festômûvész emlék-
kiállítása a Munkácsy-emlékházban

PROGRAMAJÁNLÓ

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

További információ: 
TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 

Tel./fax: 66/441-261 • E-mail: bekescsaba@mail.globonet.hu
www.turizmus.bekescsaba.hu • www.bekescsaba.hu

A Békszi legeredményesebb tanulói

Bôvült a Csaba Center

Az elmúlt idôszakban leg -
eredményesebben ver-

senyzô diákok és felkészítô 
tanáraik házi ünnepségen
gyûltek össze nemrégiben a
Békéscsabai Központi Szak-
képzô Iskolában.
A jelenlévôket Marton Jó-

zsef igazgató köszöntötte,
majd felsorolta a különféle
versenyeken legszebb ered-
ményt elért tanulókat. A
Zwack József Kereskedelmi
és Vendéglátó-ipari Tagiskolá-
ból Sódar Zsuzsanna, Nagy
János, Petrovszki Anita, Keller
Szilvia és Novák Norbert neve
hangzott el. Felkészítô taná-
raik: Dorkó Iván, Szabó De-
zsô, Mladonyiczki László, Mol-
nárné Iván Éva, Kovácsné Kiss

Zsófia, Somogyi Lívia, Besze-
da Beáta, Grószné Hegedûs
Ibolya és Kovács János.
A Kós Károly Építô-, Fa- és

Szolgáltatóipari Tagiskola di-
ákja, Gombkötô Sándor egy
országos burkolóversenyen
kapott különdíjat felkészítô ta-
nárának, Nagy Zsigmondnak is
köszönhetôen.
A Trefort Ágoston Villamos-

és Fémipari Székhelyiskola
legjobbjai: Alexa Zoltán, Kesiár
László, Benkô Ferenc, Vaczkó
Róbert, Szenteczki Tamás, Bo-
kor Zsolt voltak. Felkészítô ta-
náraik: Csuba Zoltán, Szabó
András, Imre László, Lipták Já-
nos, Varga János, Fejes Ele -
mér, Simon Sándor, Tóth Fe-
renc, Mezô Pál, Vermes Rita,

Csiaki András és Szécsi Fe-
renc. Két arany minôsítést is
szerzett az idei évben a Trefort
fiúkórusa Surinásné Tóth Olga
vezetésével, a diszkoszvetô
csapat (Petrovszki Tibor, Barto-

lák Imre, Dávid József, Priskin
Lajos) pedig az országos diák-
olimpián lett bajnok Kurucsó
Péter és Bagi Árpád felkészítô
tanárok munkája révén.

(g. e.)

ACsaba Center bôvítése
során beépült a korábbi

földszinti parkoló, ezzel közel
300 méter hosszú belsô sé-
tány alakult ki. A frissen elké-
szült, új szárnyban nyílt meg
egy C&A, egy Deichmann és
egy Vögele üzlet, valamint egy
OTP-fiók. Május végén továb-
bi, több mint 3000 négyzetmé-
teres irodakomplexumot bo-
csátottak a Budapest Bank
operációs központja rendelke-
zésére, és júniusra tervezik

egy éjszaka is elérhetô gyógy-
szertár, egy Douglas Parfümé-
ria megnyitását, valamint az új
parkolóház átadását. A bôvíté-
sen túl, a Jókai utcai homlok-
zat átalakításával új arcot kap a
parkolóház, ezzel ôszre vé-
geznek.
A megnyitást megelôzôen

Zsibrita Pál tulajdonos és Hra-
bovszki György igazgató az új
épületszárny tetejére invitálta a
sajtó képviselôit, innen igazán
gyönyörû kilátás nyílik a város-

ra. Megnézhettük azt a 2500
négyzetméteres irodát is,
amelyre még bérlôt keresnek.
Mint megtudtuk, a négymilliár-
dos bôvítéssel a központ össz-
területe 53 000 négyzetméter-
rôl 80 000 négyzetméterre bô-
vül, ezzel a Csaba Center Ma-
gyarország legnagyobb vidéki
bevásárlóközpontja lett. Zsibri-
ta Pál kiemelte, hogy a beru-
házás során a munkák 80 szá-
zalékát helyi vállalkozók vé-
gezték el. A Csaba Center In-
vest Kft. saját költségén új cso-
mópontot épített ki a Jókai
utca–Luther utca–Illésházi utca
keresztezôdésében – beleért-
ve az aszfaltozást, közlekedési
lámpákat, kerékpárutat.  
Az új rész üzembe helyezé-

sével összesen 800 autó talál
helyet a belváros szívében, ez-
zel együtt ismét üzembe he-
lyezik a beléptetôrendszert.

M. E.

Múzeumok világnapja. A múzeumok világnapján díjmentesen
várta a látogatókat a Munkácsy Mihály Emlékház. Az érdeklô-
dôk megtekinthették Munkácsy Mihály 21 eredeti festményét a
házban élt Omaszta-család 19. századi bútorai között, a kiste-
remben pedig a battonyai emlékház anyagából válogatott, a vi-
lágnap tiszteletére rendezett Molnár C. Pál-kamarakiállítást. 

Új szimfonikusok. Új névvel,
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekarként elôször lépett a
közönség elé az egykori Bé-
késcsabai Szimfonikus Zene-
kar. Az új névtáblát Farkas Zol-
tán, a megyei közgyûlés alel-
nöke adta át.

Molnár C. kiállítása

AMunkácsy Mihály Emlék-
ház Molnár C. Pál fes-

tômûvésznek a battonyai em-
lékházban látható anyagából a
múzeumok világnapja alkal-
mából rendezett emlékkiállí-
tást. Köszöntôt mondott: Mud -
rity György, Battonya város
képviselô-testületének bizott-
sági elnöke. Megnyitotta: Csil-
lag Péter, a mûvész unokája, a
budapesti MCP Mûteremmú-
zeum vezetôje. A tárlat au-
gusztus 31-ig látható a nyitva-
tartási idôben: keddtôl pénte-
kig 9–17 óráig, szombaton és
vasárnap 10–16 óráig.

ABékés megyei Munkácsy
Mihály Múzeum lett az év

múzeuma. Az intézmény si-
kert, elsô helyezést ért el a
„vendégbarát múzeum” pályá-
zaton is.  A békéscsabai mú-

zeumot az idén újította fel a
megyei önkormányzat európai
uniós támogatásból. Az erede-
ti Munkácsy-festményt, A kis
Jeanne-t 27 millió forintért sze-
rezte meg.

Az év múzeuma a Munkácsy
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A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

Kimagasló jövedelem fô- vagy mel-
lékállásban. Tel.: 30/843-0496.

MUNKÁT KERES
Víz-, gáz-, fûtésszerelô szakmával
munkahelyet keresek Békéscsabán.
Tel.: 30/42-15-614.

IN GAT LAN
Fürdôhöz közeli, földszinti, középsô,
téglablokkos, erkélyes, 55 m2-es lakás
eladó. Irányár: 10 millió Ft. Telefon:
30/541-9846.

Békéscsabán, gyermekbarát környe-
zetben 180 m2-es, 5 szobás, 2 fürdô-
szobás lakóház garázzsal eladó 24,9
millió Ft-ért. Tel.: 30/417-53-21.

Békéscsabán (III. ker., Botyánszki u.
25.) utcai, felújítandó 2/3 házrész ela-
dó nagy telekkel. Irányár: 5,2 millió Ft.
Tel.: 30/565-4505.

Békéscsabán, gyorsan fejlôdô kertvá-
rosi környezetben 810 m2-es köz -
mûvesített telek eladó. T.: 20/955-1517.

Békéscsabán, a Bajza utcában kertes
családi ház eladó. Tel.: 30/9855-690.

Fényesen tanya eladó mûhellyel. Tel.:
30/9855-690.

Békéscsabán két kétszobás, egyedi
gázos, panellakás eladó 7,9 és 7,2 M
Ft-ért. Telefon: 20/937-30-63.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház ela-
dó. Békéscsabai csere is érdekel. 
Tel.: 70/587-4857.

Békéscsabán, a Rigó utcában sorhá-
zi lakás eladó. Tel.: 70/324-6998.

Eladó 2 + fél szobás, 58 m2-es, III. em.-
i lakás a Dózsa Gy. út elején. Irányár:
10,9 millió Ft. Tel.: 70/333-8262. 

Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. sz. alatt
90 m2 -es üzlet, iroda bérlôvel vagy
anélkül eladó. Tel.: 30/205-9741.

Belvárosi 2 db, 17 nm-es iroda hosszú
távra kiadó! 3000 Ft/m2/hó. Telefon:
30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy ltp.-i, 3 szo-
bás, téglablokkos, 3. emeleti egyedi
gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

SZOLGÁLTATÁS
Utánfutó-kölcsönzés, akár vontatás-
sal is! Redôny, szúnyogháló, napel-
lenzô, szalagfüggöny, zárszerelés!
Bé késcsaba, Dobos István u. 20. Tel.:
30/233-4550, 66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tanfo-
lyamra várunk jelentkezôket. Részlet-
fizetés lehetséges. Hölgyek is jelent-
kezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Fûkaszálás, gazvágás számlaképe-
sen. Tel.: 20/470-1483.

Száraztûzifa-vásár! Akác 1 m-es rönk-
ben 1750 Ft/q. Cser, tölgy 1 m-es
rönkben 1350 Ft/q. 40 q felett ingyen
házhoz szállítva. Tel.: 20/436-0463,
30/833-3228.

Homlokzatok hôszigetelése, festése,
nemesvakolása referenciákkal. Fes-
tés, mázolás, tapétázás. Telefon:
20/574-2011, 20/203-1563.

Automata mosógépek, háztartási gé-
pek javítása. 30/304-4622, 454-561.

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

Redõnyös és záras munkák, ajtó bur-
kolása! 30/233-4550.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása. Telefon: 66/454-171,
70/212-6776.

Lépcsõház-, irodatakarítást vállalok!
30/290-8726.

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

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Tel.: 20/9358-173, Péter
József.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gor-
kij 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. 
Telefon: 20/993-9165.

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

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

OKTATÁS
Beszéljen magabiztosan angolul!
Nyelvoktatás kezdôknek és haladók-
nak. Tel.: 70/403-5070.

Általános, középiskolások korrepetá-
lásaminden tárgyból. Telefon:
20/933-6828.

Angol- és németnyelv-oktatás, korre-
petálás minden szinten; olasznyelv-
tanítás kezdôknek. Tel.: 30/546-4819.

EGYÉB
250-es MZ ETZ motorkerékpár eladó.
Tel.: 70/311-9461.

8–12 éves gyerekeknek június 16–20.
és 23–27. között focitábor a MÁV-
pályán. Érdeklôdni: 30/637-8616.

Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó
eladó. Érd.: 70/588-0808.

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. június 16-án, reggel 8 órakor 
Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt.

Jelentkezni: mindennap 8–16 óráig – Bcs., Berzsenyi u. 6/1.
Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

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

ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, 
DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

Elméletivizsga-eredményeink megfelelési átlaga 95%.
Gyakorlativizsga-eredményeink megfelelési átlaga 70%.

SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

Citroën Xsara, Nissan Almera, Opel Astra, 
Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

– Az elôkészítés részét képezi
a lôszermentesítés és a régé-
szeti munka. Az engedélyezé-
si eljárás során készült egy
örökségvédelmi hatásvizsgá-
lat, a múzeum szakemberei
bejelölték azokat a területeket,
ahol régészeti lelet várható.
Elôfordulhatnak még „világhá-
borús emlékek”, természete-
sen a lôszermentesítést is
szakemberek készítik elô.
Szeptemberben-októberben
megköthetjük a támogatási
szerzôdést, legrosszabb eset-
ben – ha Brüsszel nem hagyja
jóvá a pályázatunkat – ez érvé-

nyét veszti. Folyik a közbe-
szerzési eljárások elôkészíté-
se, hiszen közbeszerzéssel vá-
lasztjuk ki a mérnököt, majd a
kivitelezôt. Utóbbival akkor kö-
tünk szerzôdést, ha megvan
Brüsszel számunkra pozitív
döntése. Amennyiben a doku-
mentációnkat nem a várt felté-
telekkel hagyják jóvá, ha ki-
sebb lesz a támogatási arány,
az önkormányzatnak át kell te-
kintenie, hogy fel tudja-e vállal-
ni a pluszterheket. Az elôkészí-
tési folyamat hosszú, sok a
tennivaló. Sikeres pályázat
esetén egy éven belül elindul-
hat a beruházás. M. E.

Marsal-születésnap

Városi tanulmányi verseny

Jankaysok sikere

Tanösvény a Lencsésin

Fennállásának tizedik év-
fordulóját ünnepelte 2008

májusában a Jamina szívében
mûködô Marsal gyógyszertár,
a Gyöngy patikák tagja.
Az ünnepséget az egész-

ségvédelem és a betegségek
megelôzése jegyében tartot-
ták. Az egész napos progra-
mok között szerepelt vérnyo-
más- és testzsírmérés, vércu-
kor- és koleszterinmérés élet-
mód-tanácsadással és gyógy-
tea-ismertetéssel.
A büfében egészséges fa-

latkák kóstolójával, házi sajtok-
kal, Flóra pro active-os szend-
vicsekkel és különleges mézes
szörpökkel látták vendégül a

gyógyszertár vásárlóközönsé-
gét. A szabadtéri programok
mellett a folyamatos nyitva tar-
tás alatt különféle akciókkal és
meglepetésekkel várta a bete-
geket a patika kollektívája.
Délután a gyermekprogramok
kerültek elôtérbe, egy kedves
bohóc vezényletével aszfalt-
rajzolás, lufihajtogatás és arc-
festés szerepelt a palettán. A
nap fénypontjaként a Marsal
gyógyszertár emblémájával
díszített hatalmas tortával ün-
nepelt a vendégsereg.
A Marsal gyógyszertár kol-

lektívája ily módon mond kö-
szönetet a bizalommal hozzá-
juk forduló betegeinek.

Az önkormányzat egy si-
keres pályázatnak kö-

szönhetôen tanösvényt és
mintaparkot alakított ki a Féja
Géza téren (Lencsési lakóte-
lep), melyet ünnepélyes kere-
tek között adtak át. 
Az Égáz-Dégáz Zrt. Kör-

nyezetünkért címmel hirdetett
pályázatot olyan tervek, el-
képzelések támogatására,
amelyek a településen belüli
zöld területek, parkok és a te-
lepülésen kívül esô természe-
ti értékek állagának megóvá-

sát célozzák. A város pályáza-
tának elkészítése Viczián Já-
nos környezetmérnök és Fári-
né Szabó Anikó városi fôker-
tész nevéhez fûzôdik. Az
eredményhirdetés alapján az
akció kedvezményezettje Bé-
késcsaba önkormányzata lett,
a cég egymillió forintos támo-
gatását a körzet képviselôje,
Tímár Ella négyszázezer fo-
rinttal egészítette ki képviselôi
alapjából.
A Féja Géza tér és környéke

megszépült.

Jó úton van a pályázat
Immáron tizenötödik alka-lommal mérték össze tudá-
sukat a békéscsabai általános
iskolások a városi tanulmányi
verseny keretében. Az ünne-
pélyes megnyitót Köles István
alpolgármester tartotta a Sza-
bó Pál Téri Általános Iskolá-

ban. Mire e sorok megjelen-
nek, már az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre is sor került a
polgármesteri hivatal díszter-
mében. Errôl a lapzárta miatt
és terjedelmi okokból a követ-
kezô lapszámunkban számo-
lunk be részletesen.

Nagyszerû sikert könyvel-
het el a Jankay általános

iskola 5. b osztálya: a közel-
múltban harmadik helyezést
értek el a Magyar Biogáz
Egyesület kabalafigura-pályá-
zatán. A jankaysok kabalafigu-

rái kifejezik a biogázról mint
megújuló energiaforrásról al-
kotott ismereteiket. Az osztály
díjazása egy egész napos ki-
rándulás autóbusszal Kiskun-
majsára, a termálfürdôbe. Fel-
készítô tanár: Prekop János.

Tóth Orsi Cannes-ban

Kedves Testvérünk!
A Zenebarát Felebarátok Énekkar szeretettel meghívja a BIBLIA ÉVE alakal-
mából egy kis BIBLIAI ISMERTETÉSRE, melyre minden alkalommal a szent-
mise elôtt fél órával kerül sor. 

Röviden összefoglaljuk minden alkalommal néhány könyv tartalmát, és köz-
ben a könyvekhez kapcsolódó énekeket éneklünk.

Július 6., vasárnap 17.30 
SORON KÖVETKEZÔ KÖNYVEK: Izajás, Jeremiás, Jeremiás siralmai, Báruk,
Ezekiel, Dániel, Ózeás, Joel, Ámosz, Adbiás, Jónás, Mikeás, 

Augusztus 2., vasárnap 17.30 
SORON KÖVETKEZÔ KÖNYVEK: Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Za-
kariás, Malakiás, Makabeusok 1-2.

Szeptember 7., vasárnap 17.30
SORON KÖVETKEZÔ KÖNYVEK: Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma,
Apostolok cselekedetei, Levelek, Jelenések

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Forgassuk a Bibliát mind többször, olvassuk és elmélkedjük át!

Jézus Szíve Templom – Békéscsaba-Erzsébethely

A 39. Magyar Filmszemle
fôdíja, az Arany Orsó után
Cannes-ban is hatalmas si-
kert aratott Mundruczó Kornél
Delta címû alkotása. A Békés-
csabához ezer szállal kötôdô
Tóth Orsi fôszereplésével be-
mutatott film elnyerte a Nem-
zetközi Filmkritikusok Szövet-
ségének fôdíját, melyet ha-
zánk filmmûvészei közül ez
idáig Szabó István és Makk

Károly vehetett át. A film -
mûvészet legkiemelkedôbb
európai seregszemléjén részt
vettek az alkotók, így Orsi 
is. A filmrôl, a fesztiválról, új
munkáiról és szülôvárosához
fûzôdô viszonyáról lapunk kö-
vetkezô számában kérdezzük
majd a mûvésznôt. Addig is
legyünk büszkék rá! Szép
volt, Orsi!

dbm

Román nemzetiségûek versmondó versenye a Békési úton

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�



12 Mozaik CSA BAI MÉR LEG

Június 30-tól, július 14-tôl.
Igény esetén további heti turnusok is indulnak.

30/345-9237
feherrobi@windowslive.com

Munkavégzés helye: Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 
(5600 Békéscsaba Kazinczy u 7.).

A munkakör betöltésének kezdete: 2008. augusztus 25.
Jogviszony: határozatlan idôtartamú, közalkalmazotti.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs.
Elvárások: egyetemi szintû magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség;

magyar állampolgárság; büntetlen elôélet.
Elônyt jelentô ismeret:MS Office (felhasználói szintû).
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, 

végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 26. (postai úton)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ:

Maczik Mihály igazgatótól a 66/324-163 vagy 
Fekete Csilla iskolatitkártól a 66/441-004-es telefonszámokon.

FOCI-ANGOL

NYÁRI TÁBOR BÉKÉSCSABÁN

A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium
(5600 Békéscsaba Kazinczy u 7.)

állást hirdet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁRI ÁLLÁS betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati
jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3) kormány-
rendelet alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkör: 
1. sz. melléklet – 21. pontjában foglaltak szerint területfejlesztési és vidék-
fejlesztési feladatkör.

Ellátandó feladatok: pályázatfigyelés, pályázatírás, megvalósíthatósági ta-
nulmányok kidolgozása, a megnyert pályázatok folyamatos adminisztratív
követése, kapcsolattartás a megrendelôkkel és a közremûködô szerveze-
tekkel, konferenciákon, rendezvényeken történô aktív részvétel, pályázati
nyilvántartások vezetése.

Munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: stratégiai-fejlesztési fela-
datok.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:magyar állampolgárság; cselekvôképesség; büntetlen
elôélet; felsôfokú iskolai végzettség, gazdasági és/vagy mûszaki felsôok-
tatásban szerzett képesítés; felhasználói szintû számítógépes ismeret;
szakmai és/vagy közigazgatásban szerzett tapasztalat (legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat); angol nyelvbôl középfokú A és/vagy B típusú nyelv-
vizsga, illetve az angol nyelvû C típusú középfokú nyelvvizsga bemutatá-
sa legkésôbb 2008. december 31. napjáig, tárgyalási szintû nyelvtudás.

A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: pályázatírásban szerzett tapasz-
talat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, ké-
pesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban 2008.
július 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marik Tibor, a stratégiai-
fejlesztés osztály, projektmenedzsment csoport vezetôje nyújt a 66/523-816-
os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére, a jegyzô részére
történô megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni az azonosító számot: XII. 996/2008., valamint a munka-
kör megnevezését: pályázati ügyintézô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 27.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: 
A jegyzô értékeli a pályázatot, szükség esetén a pályázókat személyesen
meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyzô dönt.
A pályázók a pályázat eredményérôl az elbírálást követôen értesítést kap-
nak. Az eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:www.kszk.gov.hu,
2008. június 3. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-fejlesztési Osztályán

PÁLYÁZATI ÜGYINTÉZÔ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Strang Kupa és szupermaratoni
ABékéscsabai Atlétikai

Club rendezte a 14.
Strang Kupa országos minôsí-
tô versenyét. Nagy létszám és
csodás eredmények – ez jelle-
mezte a viadalt. 
A nyolcsávos mûanyag pá-

lya kitûnô feltétele a jó verse-
nyek rendezésének, bár még
hiányzik a lelátó, a kerítés, az
elektromos idômérô berende-
zés és a rúdugrók számára a
leérkezôhely. Ez alkalomból
búcsúztatták a válogatott kö-
zéptávfutót, Szabóné Csendes
Ildikót, és köszöntötték a mos-
tanában kétszer csúcsot javító
Márton Anita dobóatlétát.
Tóth Sándor versenyigaz-

gató szerint sikeres nemzet-
közi atlétikai esemény volt a

11. Nemzetközi Szupermara-
ton 2008, mely világklasszi-
sok küzdelmét hozta. Ez év-
ben sem volt könnyû a közel
200 km-es táv teljesítése a Bé-
késcsaba–Arad–Békéscsaba
útvonalon.
Eredmények:
Egyéni: Anatolij Kruglikov –
15.13:24.

Férfi, csapat: Puma–Tondach
Békéscsabai ARC – 11.25:55.

Nôi, csapat:Equipment Sport
Békéscsaba – 14.47:53.

Kerékpárosok: Tomuta Ema-
nuel Teorod, Arad – 5.36:02.

Görkorisok: Czimbalmos
Zsolt, Szeged – 9.11:45.

*
A tatai edzôtáborban készül a
július eleji junior-világbajnok-
ságra Márton Anita és Pet-
rovszki Tibor. Baji Balázs gát-
futó a hét végén az angliai
Bedfordban áll rajthoz. 

*
Czeglédi Katalin marketing-
menedzser:
– Azt reméltük, hogy a 

kimagaslóan eredményes
2007-es év után minden té-

ren, de fôként a tehetséggon-
dozó munka anyagi hátteré-
nek segítésében nagyobb fi-
gyelem irányul klubunkra. Az
edzôk és a versenyzôk áldo-
zatvállalása és rendíthetetlen,
következetes munkája az,
ami életben tartja az ország
legeredményesebb utánpót-
lásmûhelyét. 

A BÉKÉSI ÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZAK NYÁRI TÁBORAI
2008. június 9–13.: NEMZETKÖZI KÉPZÔMÛVÉSZ ALKOTÓTÁBOR fel-
nôtteknek (felvidéki, délvidéki, erdélyi résztvevôkkel). A tábor mûvészeti
vezetôje Novák Attila

GYERMEKTÁBOROK:
Június 23–27.:CSABAI SZLOVÁK NÉPI KÉZMÛVESTÁBOR a Meseházban
(gyöngyfûzés, nemezelés, rongyozás, terménybábkészítés, szövés)

Június 30-tól július 4-ig: RENESZÁNSZ TÁBOR a Meseházban
(a reneszánsz emlékév alkalmából Mátyás király udvarát idézi a tábor
hangulata korabeli öltözködéssel, lovagokkal, tánccal, ételekkel)

Július 7–11.: INDIÁNTÁBOR a Meseházban (Betelt!) 
(elkészítjük az életnagyságú indiánsátrat, az indián öltözék kiegészítôit,
délutánonként lovagolni, kenuzni, túlélôtúrára megyünk)

A táborainkra jelentkezést már csak korlátozott számban tudunk elfogadni.
A jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes. A részvételi díj: 9000 Ft.

Az MDF sajtótájékoztatója az adószabadságról

Elsô festônk emlékezete
(Folytatás az elôzô számból)
Haan Antal, a csabai festô,
Capri remetéje szerényen, el-
vonultan élt a szép környezet-
ben. Honvágy gyötörte – ké-
szült rá, ha végez a munkájá-
val, véglegesen hazatér Csa-
bára. Közbejött betegsége
azonban meghiúsította remé-
nyét, de egyre súlyosabbá
váló szenvedései közepette is
megmaradt jókedvû, humoros
embernek. Sokszor mesélt
környezetének távoli szülôvá-
rosáról, a csabai kolbász finom
ízérôl és a Körösrôl, melynek
tiszta vizében egykor de jókat
fürdött.
Majd 1888. május 9-én, éle-

tének 61. évében – nyugodtan,
mint aki jól végezte dolgát –
Haan elhunyt. Capriban nem
lévén protestáns lelkész, bará-
tai rendeztek végtiszteletére
polgári temetést. 
E sorok íróját régóta foglal-

koztatta Haan Antal capri élete
és nyughelye felkutatásának
gondolata. Régi orvos bará-
tom, dr. Bereczky Zsolt vállalta,
hogy felkeresi Caprit, s kutat a

festô sírja után. Nem járt sze-
rencsével. Hazajötte után az-
tán levelezésbe kezdett, míg-
nem Anacapri polgármesteré-
nek segítségével megkapta
Haan halotti bizonyítványát és
villájának – képünkön látható –
fotóját. A doktor következô út-
ján egy ottani magyar, Erdeôs
Levente segítségével kiderítet-
te, hogy a festô sírjának par-
celláját 1971-ben felszámolták.
A parcella kihantolt sírjainak
maradványait – bádogládába
összegyûjtve – a közeli teme-
tôfalba süllyesztették, majd a
tíz kihantolt személyé mellé
Haan Antal nevét is rávésték az
emlékfalra. Itt nyugszanak
Csaba elsô festôjének marad-
ványai.
Egykori sírja mögött a falra

Csabáról vitt, Szelekovszky
László véste diófatáblát helye-
zett el dr. Bereczky.
Már egy évszázada hever-

nek elzártan budapesti mú-
zeumok raktáraiban Haan An-
tal festményei. Pedig Békés-
csabán lenne a helyük.

Gécs Béla

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatot kér GYULA-SZANA-
ZUG, DOBOZ-SZANAZUG, illetve SZARVAS közigazgatási területén lévô – mini-
mum 20 férôhelyes – VÍZPARTI ÜDÜLÔmegvásárlására vagy tartós bérletére.
Az ajánlathoz csatolni szükséges:
– a tulajdoni lap hiteles másolatát,
– az ingatlan alaprajzát, rövid mûszaki leírását,
– fizetési feltételek részletes ismertetését,
– színes fotókat.

Az ajánlatok beadási határideje: 2008. június 20. (péntek) 12.00 óra.
Az ajánlatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzôjéhez, dr. Benedek Máriá-
hoz kell benyújtani.

További információ a városüzemeltetési osztályon, 
Csiaki Tamás osztályvezetôtôl kérhetô. Telefon: 66/523-818.

PÁRBESZÉD AZ ELHÍZÁSRÓL
Június 17-én, kedden 16 órakor az ifjúsági ház nagytermében, neves szakemberek köz-
remûködésével az elhízással kapcsolatban hallhatnak elôadásokat az érdeklôdôk. 
Prof. dr. Halmy László, a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke A test szerepe a
testsúly szabályozásában címmel, míg prof. dr. Túry Ferenc, a Magyar Pszichiátriai Tár-
saság Evészavar Munkacsoportjának elnöke A lélek szerepe a testsúly szabályozá-
sában címmel tart elôadást. 
Ezt követôen Kövéren sorsom-e a betegség? címmel Galambosné Varjú Blanka men-
tálhigiénés szakember mutat be egy 270 órás komplex programot. 

A belépés díjtalan, további információ a 30/328-9661 telefonszámon 
és a sorsfono2@gmail.com e-mail címen kérhetô.


