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Volt egyszer egy ország…
Az idén november 17–22-e
között rendezték meg Bé-
késcsabán az Egészséghe-
tet, amelynek legfôbb üze-
nete az egészséges élet-
mód fontosságának hirde-
tése volt. Figyelemfelhívás
a dohányzás, a mértéktelen
alkoholizálás és a kábító-
szer ártalmaira, figyelemfel-
hívás a helyes táplálkozás
és a rendszeres testmoz-
gás, valamint a szemlélet-
váltás fontosságára.

Mi ez a szemléletváltás? Az,
hogy a legfontosabb népbe-
tegségek többsége – helyes
életmóddal, környezetünk
megóvásával, fejlett egész-
ségkultúrával – megelôzhetô!
Az, hogy egy ország gazda-
sági fellendülése elképzelhe-
tetlen testben-lélekben egész-
séges állampolgárok nélkül.
Végül az, hogy egy korszerû
egészségügyi ellátórendszer
is csak az egyik láncszeme,
de nem kizárólagos tényezôje
lehet az egészség megôrzé-
sének.
Kilóg a lóláb – mondhatják

önök, joggal. A korszerû

egészségügyi ellátórendszer
sokba kerül, ezért a politika
ezzel a „csináld magad” moz-
galom népszerûsítésével pró-
bál spórolni a költségvetés ki-
adási oldalán. Lehet. Az vi-
szont tény, hogy a hetvenes
évek elején számos nyugati
ország kipróbálhatta a bôség
áldásait, soha nem látott fejlô-
dést generálva az orvostudo-
mányban és a gyógyítás gya-
korlatában egyaránt. Aztán jött
a keserû felismerés: az egész-
ségügyére legtöbbet áldozó
USA-ban alig javultak, sôt bi-
zonyos vonatkozásban rom-
lottak az egészségi mutatók a
lakosság életmódja és egyéb
civilizációs ártalmak miatt.
Kevesen tudják, hogy

Finnország a hetvenes évek-
ben Nyugat-Európa egyik
legszegényebb állama volt,
de ennél is lesújtóbb tény: a
lakosság egészségi állapota
a legrosszabb volt a nyugat-
európai államok között. Az
aktív korúakat betegségek
sújtották, magas volt a korai
halálozás elôfordulása, ala-
csony a várható életkor.

Együtt, békességben

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Közgyûlése elítéli és méltat-
lannak tartja a Dunaszerda-
helyen történt magyarellenes
rendôri intézkedéseket és a
békéscsabai szlovák nyelvû
helységnévtáblák lefestését,
megrongálását.
A városban négy kisebb-

ség él együtt békességben,

ezért kéri a közgyûlés, hogy
ugyanígy, mint Békéscsabán,
hazánkban és minden or-
szágban tartsák tiszteletben a
kisebbségek jogait. A köz-
gyûlés felkéri a békéscsabai
polgárokat, hogy tartózkodja-
nak minden olyan szélsôsé-
gesmegnyilvánulástól, amely
erôsíti a nemzetek közötti el-
lenségeskedést és rontja az

államok között kibontakozó
együttmûködést.
A közgyûlés bízik benne,

hogy e sajnálatos esemény
ellenére, a korábbi évszáza-
dokhoz hasonlóan folytatódik
a nemzetek békés egymás
mellett élése Békéscsabán.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatának

Közgyûlése

Kisgazda fórum
E lôremutató, színvonalas

gazdasági, vidék- és ag-
rárfejlesztési elôadások, ne-
ves elôadók, rövid politikai tá-
jékoztató, komoly érdeklôdés
mellett – így összegezte az
Erôs vidék, erôs Magyaror-
szág – Fórum az új vidék- és
mezôgazdaság-politikáról
címû vidékfejlesztési konfe-
renciát Hanó Miklós, Békés-
csaba alpolgármestere.
A KisgazdaPolgári Egyesü-

let – Kisgazda Polgári Szövet-
ségpárt békéscsabai rendez-
vényén, a Phaedra Közéleti
KözpontbanKövér László, aFi-
desz – MPSZ országos vá-
lasztmányának elnöke elôadá-
sában pártja vidékfejlesztési
elképzeléseit foglalta össze.
Ezek közül legfontosabbak: a
magyar termôföld védelme, a
vidéki intézményrendszer re-

habilitációja (vidéki iskolák,
óvodák, kis posták stb.) és a
fiatalok megtartása helyi mun-
kalehetôségek teremtésével.
A gazdák pénzügyeinek ki-
egyensúlyozására, a nagy-
üzemcentrikus támogatási
rendszer felülvizsgálatára, át-
gondolt hitel- és a pénzügye-
ket irányító hivatalrendszer ki-
alakítására van szükség –
hangsúlyozta a volt titokmi-
niszter. Hozzátette, hogy egy
új agrárbiztosítási rendszer ki-
alakítása, az önkéntes gazdál-
kodási társulások és a családi
alapú termelés, a háztáji gaz-
dálkodás ösztönzése legalább
annyira fontosak, mint a vidéki
idegenforgalomban, az erdô-
gazdálkodásban, a szôlô-, a
gyümölcs- és a zöldségter-
mesztésben rejlô lehetôségek.
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Negyvenéves az imaház

Növekvô terhek

Felszentelésének negyve-
nedik évfordulója alkal-

mából hálaadó istentiszteletet
és közgyûlést tartott az egy-
házközség a mezômegyeri
evangélikus imaházban no-
vember 18-án. Az ünneplôk
között ott volt többek közt
Gáncs Péter püspök, Rados-
né Lengyel Anna kerületi felü-
gyelô, Hanó Miklós alpolgár-
mester, Németh Mihály, Kon-
dor Péter és Kutyej Pál lelké-

szek, valamint Hricsovinyi Ta-
más, a körzet képviselôje.
Mivel a hatóságok akkor

nem engedélyezték, torony
nélkül épült fel az imaház
1968-ban, a csabai evangéli-
kus gyülekezet alapításának
250. évében. „Jézus Krisztus
gyülekezetének mai népe az
úr megsegítô kegyelmét látja
abban, hogy ôseit 250 évvel
ezelôtt erre a helyre vezette…

Nehéz a központi költ-
ségvetés hatásait elôje-

lezni még a véglegesítés
elôtt, de a városvezetés kép-
viselôi már most az önkor-
mányzati terhek nagymértékû
növekedésére számítanak.
November 12-i sajtótájékozta-
tójukon Ferenczi Attila, a vá-
rosfejlesztési, környezetvé-
delmi és mezôgazdasági
bizottság elnöke elmondta,
hogy a súlyos gazdasági

helyzetben az önkormányzat
fô célja a mûködôképesség
fenntartása. Takarékos és
gondosan megtervezett helyi
költségvetésre van szükség,
amely lehetôség szerint nem
számol mûködési célú hite-
lekkel, továbbra is komoly
hangsúlyt fordít a pályázati
forrásokra, és igyekszik tá-
mogatást nyújtani a helyi kis-
és mikrovállalkozásoknak.
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Donkó László:

Mikulás
de csudás!

Mikulás, Mikulás,
mindene de csudás:
legszebb a puttonya,
ajándékból
minden jóból
ki nem fogy soha!
Mikulás, Mikulás,
mindene de csudás:
legjobb a jó szíve,
ajándéknál
dúsgazdagabb
jósággal van tele!

Az advent a karácsonyi ün-
nepekre való elôkészület
ideje, ugyanakkor a máso-
dik eljövetelre is irányítja fi-
gyelmünket. Krisztus arcát
szemléljük, aki emberré
lett, aki kisgyermekként
jött közénk, aki örömet ho-
zott a Földre. Hangolód-
junk rá az ünnepre!
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Szilveszterezzen az Ifiházban!
Vacsorával egybekötött szilveszteri RETRO PARTY az ifiház nagytermében.

Fellép: Antovszki Tamás és Szente Éva.
A buliról Orosz Sándor, a Juventus Rádió mûsorvezetôje gondoskodik.

Belépô: 10 000 Ft, mely az ételeken kívül tartalmaz:
1 üveg üdítôt, 1 üveg sört, 2 személyenként: 1 üveg bort, 1 üveg pezsgôt

Info: az ifiház büféjében vagy a 06 (20) 965 60 81-es telefonszámon
A december 5-ig lefoglalt jegyek ára: 8000 Ft

Meleg ételek:
Malacsült
Mini töltött káposzta

Köretek:
Petrezselymes burgonya
Hagymás burgonya
Párolt káposzta

Hideg ételek:
Fasírtgolyó
Sonkatekercs
Sült csirkecomb
Rántott sertéskaraj
Csáki töltött sertéskaraj
Baconbe göngyölt csirkemáj

Saláták:
Virsli
Francia
Orosz hús
Svédgomba

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

Volt egyszer egy ország…
A lakosság döntô többsége
dohányzott, sokat ivott,
egészségtelenül táplálkozott,
keveset mozgott. A negyven-
ötven éves férfiak között ara-
tott a szívinfarktus.
Akár hiszik, akár nem,

maga a civil társadalom elé-
gelte meg az önpusztító élet-
módot, és társadalmi össze-

fogást sürgetett. Civil szerve-
zetek, önkormányzatok, álla-
mi szervek társadalmi progra-
mot hirdettek, melyben betil-
tották a szeszes italok korlát-
lan forgalmazását, a dohány-
termékek jövedéki adóját a

csillagos égbe emelték, álla-
milag ösztönözték az egész-
séges táplálkozás és a rend-
szeres sportolás lehetôségét.
Az eredmény nem váratott
magára: tíz év múlva a szívin-
farktusos halálozás esetszá-
ma közel felére csökkent. Be-
bizonyosodott, hogy társa-
dalmi összefogással, szemlé-
letváltással korunk legjellem-

zôbb civilizációs népbetegsé-
gei megelôzhetôk, uralhatók.
Ma Magyarország van a

hetvenes évek Finnországá-
hoz hasonló állapotban. Ne
engedjük, hogy a turáni átok
beteljesüljön, hogy unokáink-

nak pár évtizedmúlva azt kell-
jenmondani: volt egyszer egy
ország, melyben valaha tíz-
millió magyar élt.
Az Egészséghét esemé-

nyei a város számos helyszí-
nén zajlottak egyidejûleg. A
hét megnyitója, a termék- és
szolgáltatásbemutatók, civil
programok, szakmai interjúk,
zenés, táncos, színpadi elô-
adások, valamint a sportbe-
mutatók a Csaba Centerben
szórakoztatták kora estig az
érdeklôdôk nagy táborát.
Ugyanakkor a város több is-
kolájában, sportlétesítményé-
ben, valamint szociális intéz-
ményében szerveztek egész-
ségfejlesztési programokat –
részben saját maguk, rész-
ben az érdeklôdôk okulására.
A hét záróeseménye az ifjúsá-
gi házban megrendezett Civil
Börze volt, ahol a város civil
szervezetei mutathatták be
sokszínû tevékenységüket.
Köszönet jár mindazok-

nak, akik oly sokat tettek
azért, hogy az Egészséghét
programja sikeres legyen.

Dr. Kovács Zoltán
egészségfejlesztési

koordinátor

Júliusban – az IFUA Horváth
and Partners Kft. által készí-

tett tanulmány javaslatai nyo-
mán – a közgyûlés döntött az
önkormányzat tulajdonában
lévô vállalatok egységes irá-
nyítási rendszerének megva-
lósításáról, amelyet törzsház-
konszern formában képzeltek
el, a Békéscsaba Vagyonke-
zelô Zrt. irányításával.
A válságjelenségek, a reál-

gazdaságban tapasztalható
recessziós folyamatok olyan
kockázatokat hoztak a felszín-
re, amely behatárolja az ön-
kormányzatok lépéseit is. A
város a biztonságra törekszik,
csak olyan gazdasági jellegû
beavatkozást kíván végrehaj-
tani, amely kockázatmentes.
A törzsházkonszern létreho-
zását a közgyûlés most nem
tartja idôszerûnek, ettôl a
szándékától novemberi ülé-
sén elállt.

m. e.

Adebreceni Szín-Fa Kft.
azzal az ajánlattal keres-

te meg az önkormányzatot,
hogymegvásárolná a volt ifjú-
sági tábort. A területen több
mint kétmilliárdos fejlesztést
eszközölnének, egy magán-
klinika épülne, ahol preven-
ciós, terápiás, rehabilitációs
tevékenységet folytatnának,
mint például plasztikai sebé-
szet, menedzserszûrés vagy
alternatív gyógyászat.
A városfejlesztési bizottság

az egyeztetések során úgy
vélte, nem célszerû a teljes in-
gatlan eladása az ott lévô

erdô miatt, az 5 hektár 9725
négyzetméterbôl 2 hektár
9272 négyzetméter értékesít-
hetô. Az önkormányzat ezt
bocsátja árverésre több mint
186 millió forintért azzal a
megkötéssel, hogy ott mini-
mum 500 milliós beruházást
kell végrehajtani 2014. már-
cius 31-éig, azt követôen pe-
dig legalább 30 fôt kell foglal-
koztatni. Ha az eredeti elkép-
zelés valósul meg és a Szín-
Fa nyer az árverésen, pár
éven belül akár magánklinika
is lehet a tábor helyén.

Mikóczy

Békéscsaba történelmét év-
századokon át a helyi szlová-
kok is formálták, kezük nyo-
mát ôrzi a város öröksége. Itt
békében, barátságban élnek
egymással szlovákok és ma-
gyarok, példaértékû a két
nép viszonyának tekinteté-
ben, amit Csabán tapasztal-

tam – mondta Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök novem-
ber 20-án a Szlovák Kultúra
Házában.
A miniszterelnök Molnár

László országgyûlési képvise-
lô meghívására látogatott el
hozzánk. A Kossuth téren
ugyanebben az idôben a
Jobbik demonstrációt szerve-
zett, ôk Gyurcsány Ferenc
személye ellen tüntettek. A
Szlovák Kultúra Házában Fu-
zik János, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnöke le-
szögezte: a helyi szlovákság
értéket teremt.
A miniszterelnök ellátoga-

tott a szlovák iskolába, amely-
nek felújítása elodázhatatlan.

Mikóczy Erika

Most nem lesz
törzsházkonszern Magánklinika épülne

Ígért a miniszterelnök

A helyi autóbusz-közlekedés
mûködtetésére 2008-ban
37,6 millió forint támogatást
kapott a Körös Volán Zrt. az
önkormányzattól.
Mint azt Szarvas Péter ve-

zérigazgató a közgyûlésen el-
mondta, mindent megtettek
annak érdekében, hogy a
költségeket csökkentsék, a
bevétel elmaradását elkerül-
jék, azonban kevesebb az
utas, Békéscsabán bruttó 68
millió forint veszteségük ke-
letkezett. A közgyûlés dönté-
se alapján a városfejlesztési,
környezetvédelmi és mezô-
gazdasági bizottság vizsgála-

tot és egyeztetô tárgyaláso-
kat folytat a céggel a veszte-
ségmûködési támogatásként
történô megtérítésével kap-
csolatban.
A Körös Volán Zrt. a jövô

évi áremeléseknél igyekszik
figyelembe venni a lakosság
teherbíró-képességét. A me-
netjegy ára ez eddigi 170 he-
lyett 190 forint, autóbuszon
megváltva 200 helyett 240 fo-
rint lesz. A tanuló- és nyugdí-
jasbérletek 1280 helyett 1350
forintba kerülnek majd, a töb-
bi bérlet ára 12-13 százalék-
kal emelkedik.

M. E.

Tárgyalnak a Volánnal

Névváltoztatással próbál-
ja a testületi többség

számára elfogadhatóvá tenni
a kommunális adót a békés-
csabai MSZP-frakció. Nagy
névvadászat címmel hirdették
meg azt az akciót, melynek
keretei között – a helyi média
segítségével – a csabai lako-
soktól várják az ötleteket a
kommunális adó új elnevezé-
sére vonatkozóan.
Számításaik szerint a sze-

métszállítási díjat 2009-tôl ki-
váltó kommunális adóval az
ingatlantulajdonosok csak-
nem ötezer forintot takaríthat-
nának meg évente, így az
egyelôre még névtelen adó
az elsô olyan adónemként ke-
rülhetne bevezetésre a város-
ban, amely csökkenti a lakos-
ság költségeit.
A szemétszállítási díjjal az a

gond, hogy a városban nem
minden ingatlantulajdonos fi-

zet rendszeresen, ezzel növel-
ve a szolgáltató kintlévôségeit
– foglalták össze az MSZP-s
képviselôk. Mivel a közszol-
gáltatóknak törvény adta le-
hetôségük, hogy veszteségü-
ket díjaikban is érvényesítsék,
félô, hogy a szolgáltató növe-
kedô kintlévôségét díjainak
emelésével hajtja be.
Az MSZP képviselôcso-

portja már 2006 óta szorgal-
mazza a kommunális adó be-
vezetését, de eddig még nem
sikerült a városvezetéssel el-
fogadtatni a kezdeményezést.
Mezei Zsolt elmondta: Vantara
Gyula azért nem akar adót ki-
vetni, mert szerinte magától
az „adó” kifejezéstôl megijed-
nek az emberek. A Nagy név-
vadászat címû akció ezen kí-
ván változtatni, a szocialista
frakció reméli, hogy új névvel
talán elfogadja a testület a
kommunális adó bevezetését.

Névtelen adó?
Ha már savanyú a hely-

zet, igyekezzünk minél
gyorsabban megédesíteni” –
fogalmazott a magyar egész-
ségügyi ellátás kapcsán dr.
Pusztai Erzsébet, a Magyar
Demokrata Fórum népjóléti
kabinetének vezetôje békés-
csabai sajtótájékoztatóján. Az
MDF három fô irányvonalat
jelölt meg az egészségügy új-
jászervezésére: jobb szerve-
zéssel, a szakdolgozók meg-
tartásával, valamint ésszerû
tôkebevonással megôrizhetô,
sôt javítható az egészségügyi
ellátórendszermûködôképes-
sége.
Szervezésben a feladat-

megosztás jelenthetne meg-
oldást: a ritkább betegsége-
ket olyan, speciális ellátási
formákat biztosító országos
és regionális központokban
kell kezelni, amelyek között
biztosítottak az együttmûkö-
dés feltételei. A regionális fel-
adatok kidolgozását, a területi
ellátási kötelezettségek pon-
tosítását és a beutalási rend
újjászervezését tartanák szük-
ségesnek.

A szakdolgozók megtartá-
sának érdekében az MDF a
nôvérek lakhatási támogatá-
sát, a megfelelô utánpótlás
érdekében pedig a munka-
ügyi központok által támoga-
tott képzési és átképzési
programok, valamint ösztön-
díjrendszer kialakítását szor-
galmazná. Az orvosok meg-
ôrzése érdekében biztosíta-
nák a feltételeket ahhoz, hogy
szerzôdéses jogviszonyban
dolgozhassanak, a paraszol-
vencia helyett pedig tisztes-
séges és legális orvosi tarifa-
rendszer kialakítását javasol-
ják olyan esetekben, amikor a
betegmaga választja meg or-
vosát.
A javaslatokat az MDF egy-

elôre nem kívánja részlete-
sebben kidolgozni, ahogy dr.
Pusztai Erzsébet fogalmazott:
elképzeléseik figyelemfelkel-
tô jellegûek, és hozzátette: a
közelmúlt megbukott reform-
kezdeményezései után és a
jelenlegi gazdasági helyzet-
ben nagyon gyors változtatá-
sokra van szükség az egész-
ségügy területén.

Felhívás népdalkörben való együtt éneklésre
„A magyar hagyományos zene egy harmonikus kultúra terméke. Egyensúlyban,
önmagával harmóniában élô lelkek lecsapódása.” (Kodály Zoltán)

Rohanó világunkban a mindennapi stresszel szemben meg kell védeni magun-
kat, keresve a lelki megújulás alkalmait, hogy békében legyünk önmagunkkal és
a külvilággal. Nyár elején szervezôdött népdalkörünkbe szeretettel várok min-
den olyan fiatalt és idôsebbet, akik idôt szánnak a lélek karbantartására, akik sze-
retnek énekelni.

A próbák ideje: minden héten csütörtökön 16–17.30-ig a Wass Albert Nyugdíjas-
klub épületében, Békéscsaba (Jamina), Madách u. 38.
Legközelebbi próbáinkat december 4-én és december 11-én tartjuk.

Érdeklôdni Bukvainé Turbucz Ilona énektanárnônél lehet
a 06-30/519-1413-as telefonszámon.

Dr. Józsa Zoltán
háziorvos

(Békéscsaba, Mednyánszky u. 4–6.)
értesíti betegeit, hogy

mobiltelefonszáma megváltozott!

Elérhetôségei: 66/454-826,
mobil: 06-30/628-42-88.

RENDELÉSI IDÔ:
de. 8.30–11-ig, du. 14–15-ig
(pénteken csak délelôtt).

A Stefánia Védônôi Alapítvány
(székhely: Békéscsaba, Gyulai út 18.)
közzéteszi az alábbiakat:
A 2007. évben az adózók 1%-os fel-
ajánlásából 70 695 Ft érkezett az ala-
pítványhoz, melyet a Békéscsabán
dolgozó védônôk oktató-nevelô mun-
kája tárgyi feltételeinek javítására for-
dítunk.
2008-ban 24 000 Ft-ot költöttünk el,
a pénzmaradvány 46 695 Ft.

Pusztai a Fiuméban

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2008/2009-es idényben is

Klemm Ferenc végzi

a hótakarítási, síkosságmentesítési
feladatokat Békéscsaba város területén.
Külön szolgáltatás: gépi földmunka.

A lakossági bejelentéseket, észrevételeket, megrendeléseket
a következô elérhetôségre várjuk:

Dugovics Ipari Park, telefon/fax: 06-66/437-059,
mobil: 06-30/975-2404, e-mail cím: klemm@t-online.hu.



PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

December 6., szombat 10 óra: A III. Békéscsabai Digiporáma-fesztivál
nyilvános vetítéssel egybekötött zsûrizése és díjkiosztó ünnepsége. Prog-
ram: 10.00 óra: a rendezvényt megnyitja: Takács Péter a közösségi ház
igazgatója, 10.10 óra: nyilvános vetítés és zsûrizés, 13.00 óra: a zsûri ré-
szérôl értékelést tart: Gyôri Lajos, a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsopor-
tok Országos Szövetségének elnöke. A díjakat átadja: Szudár László, a
Csaba TV producere és Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely vezetôje.

December 8., hétfô 14.30 óra: „A Kilimandzsáró hava” címmel Steigerwald
Ernô tanár vetítéssel egybekötött útiélmény-beszámolója a nyugdíjasklubban.

December 10., szerda 16 óra: a Mesekuckó játszóházban mézeskalács-
sütés és -díszítés. A foglalkozástMazán Erzsébet óvónô vezeti.

December 14., vasárnap:Mikulás-túra a természetjáró kör szervezésében
az Arany János kollégium–Veszely–Fényes–Arany János kollégium útvo-
nalon. Indulás: 9 órakor.

December 19., péntek 17 óra: Adventi ünnep a Lencsésin címû rendez-
vény a lakótelepi részönkormányzat és a közösségi ház közös szervezésé-
ben. Köszöntôt mond dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetôje. Köz-
remûködnek a Napsugár Integrált Óvoda csoportjai, Karácsonyi hangulat
címmel zenés irodalmi összeállítást mutatnak be Nagy Erika, Mészáros Mi-
hály, Tomanek Gábor színmûvészek, Pörneki Anikó és énekegyüttese.

Nyugdíjastorna –minden kedden 8.15–9.15-ig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva
gyógytornász-testnevelô.
Baba-mama torna – minden kedden 10.30–11.30-ig.
Egészségmegôrzô torna (40 éven felülieknek) – minden kedden és csü-
törtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott) – minden
kedden 16 órától.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl) minden kedden 17 órától.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Energetizáló torna –minden héten szerdán 18–19 óráig. Vezeti Zsilinszkiné
Duzs Angéla.
Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 19–20 óráig.
Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobic oktató.

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

2008. december 5. (péntek) 10 órakor
„Nagymamáink játékai” – bababútor-kiállítás és játszóház
a Munkácsy-emlékházban. Megtekinthetô: december 19-ig
2008. december 5. (péntek) 19 órakor az „Ôszülô” Balassi
Táncegyüttes jubileumi táncmûsora – nagyterem

2008. december 6. (szombat) 14–18 óráigMikulás-nap az ifiházban
NÉZÔ-TÉR, nagyterem – Évi tündér és vendégei
14.10-tôl Dob-dob-dob, dobszó szól – ritmusparádé
14.30-tól Citerától a dorombig
– a népi hangszereket megszólaltatja Paulik László
15.00-tôl a Kistabán Néptáncegyüttes bemutatója, népi játékok, tánctanítás
16.00-tól énekel és mókázik a Csabai Színistúdió
17.00-tôl Csalóka Péter – a Kölyök Stúdió mesejátéka
továbbá CSÖRGÔ DIÓ, MOGYORÓ – csemegézôsarok
JÁTSZÓTÉR – óriás sakk, „falfirka”, rejtvények
MikulásVár-JátékLak – logikai és ügyességi játékok, babajátszó, arcfestés,
SÜTÖDE – mézeskalács-készítés; DÚDOLÓ – zenélgetés, verselgetés
MADÁRETETÔ – madárkalács-készítés, színezés, madárhang-felismerés
DOBSZERDA – dobolás, ismerkedés a hangszerekkel

2008. december 9. 18 óra: Kiss J. Zsolt asztrológus elôadása
2008. december 11. (csütörtök) 8 órától
„Gazdálkodj okosan” – kedvezményes cipôvásár a nagyteremben
2008. december 12. (péntek) 18 óra, nagyterem
a Körös-parti Vasutas Koncert-fúvószenekar évzáró koncertje
2008. december 12. (péntek) 21 óra
a Molotov-koktél és vendégzenekarai – koncert a Casinóban
2008. december 13. (szombat) 20 óra
Guzsalyas táncház az Art Cafféban
És ne feledd:minden szombaton 22.00 órától RETRO BULI
a Casinóban a Juventus rádióval!
KIÁLLÍTÁSOK:
Bácsfalvi Zoltán festômûvész kiállítása az Art Caffé Galériában
Megtekinthetô: 2008. december 20-ig
Házi Tibor üvegtervezô iparmûvész kiállítása a Munkácsy-emlékházban

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Miklós Erzsébet és Erdei László, Kómár Mária és Bánhegyi Mihály,
Kotroczó Adrienn (Békéscsaba) és Balázs László (Hidas), Rádai Cin-
tia (Békés) és Rác László (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Dr. Reisz Attila és Orodán Zsuzsanna fia Nándor, Tóth Gábor és Sza-
bó Janka leánya Boglárka, Balla Ferenc Péter és Böjthe Rita leánya
Borbála, Dobróczki János és Laksteter Bozidarka fia Márk, Platenik
Ferenc Zoltán és Nagy Mariann Éva fia Ádám Zoltán, Mokran János
és Szalay Beáta fia Zsombor, Pavelka Ferenc és Kutnyik Andrea fia
Roland Ferenc, Vrbovszki Pál és Juhász Beáta leánya Kamilla Nap-
sugár (Pusztaottlaka), Bánszki Zoltán és Szarvas Viktória fia Zsom-
bor (Bélmegyer), Egeresi Sándor és Bíró Anita fia Sándor (Békés),
Andó Tamás és Tôsér Anikó Éva leánya Boglárka Linda, Farkas Pál
és Bohus Andrea leánya Andrea, Németh Mihály és Urbán Nóra fia
Nándor, Lovas Imre és Perei Eszter fia Csongor (Békés), Szigeti Csa-
ba és Gyaraki Erika leánya Boglárka (Mezôberény), Molnár Ferenc
és Gaál Ibolya fia Zsombor (Sarkad), Knapp Vince és Pogonyi Anita
Éva fia Barnabás (Kamut).

HALÁLESETEK
Fazekas Ferenc (1923, Mezôberény), Hegedûs Pálné Zolnai Zsu-
zsánna (1926, Mezôberény), Brachna Mihály (1920, Kondoros), Kis
Endre Péter (1934, Gerendás) Tóth Sándor (1953), Szalai Károly
(1930, Mezôberény), Babinszki Györgyné Faragó Mária (1933, Me-
zôberény), Hudák Jánosné Paulik Mária (1928, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,

állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.

Érdeklôdni Pintér Viktóriánál
a 30/577-8759-es telefonszámon lehet.

DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
21.00 ÓRA

BORSODI BLUE

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: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában,
a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

December 11. csütörtök 19.00
PALYABEAÖNÁLLÓ ESTJE

December 17. szerda 19.00
ASZENTPÉTERI TRIÓ
KONCERTJE

Áremelések 2009-ben
ABékéscsaba Vagyonke-

zelô Zrt. a jövô évi parko-
lási díjak kialakításánál a KSH
által megadott 5,7 százalékos
inflációt vette figyelembe.
2009-ben személygépkocsi-
val az I. parkolási övezetben
óránként 145, a II. parkolási
övezetben 105 forintért par-
kolhatunk, ez ötszázalékos
drágulás, míg tehergépkocsik
esetében az emelés 6,5 szá-
zalék. A bérletek ára 3-4 szá-
zalékkal, a pótdíjak mértéke
5,3–7,3 százalékkal nô.
A magánszemélyek kom-

munális adójáról szóló rende-
letet hatályon kívül helyezte a
közgyûlés, tehát továbbra is
szemétszállítási díjat fizetjük.
Ennek tárgyalásánál Takács

Péter felvetette, hogy 2008-
ban év közben is történt eme-
lés, sokallta a jelenlegi növe-
kedés mértékét. Pap János
szerint a Tappe nem tartja ma-
gát ahhoz, amit az induláskor
kikalkulált és vállalt. Dr. Fe-
renczi Attila jelezte, hogy az ár-
ban a Tappe fejlesztései is
megjelennek (hulladékkezelô
mû második depóniája, új ku-
kásautók). A cég képviselôje,
GyurkóCsaba elmondta, hogy
tavaly a 120 literes saját tulaj-
donú kukák esetében üríté-
senként 322 forintot kértek, a
közgyûlés akkor 255 forintot
szavazott meg. A díj amostani
emelés után ürítésenként 315
forint lesz a cég által kalkulált
334 forint helyett.

Takarékos költségvetés
Hosszasan tárgyalta a

közgyûlés a 2009. évi
költségvetési koncepciót. A
pénz- és tôkepiacokat sújtó
válság, a várható megszorítá-
sok az önkormányzatok köz-
ponti támogatására is hatással
lesznek. A koncepció feltétel
nélküli takarékosságot irányoz
elô, a bevételeket illetôen pe-
dig az ez évi szinttel számol.
Fontos elem, hogy 2009-ben a
város ötvenmillió forinttal tá-
mogatja a vállalkozókat. Kie-
melt feladat a szennyvíztisztí-
tás és csatornázás fejlesztése,
és sokakat érint, hogy jövôre
nem emelkedik a köztisztvise-
lôk, közalkalmazottak illetmé-
nye, nem kapnak 13. havi jut-
tatást, de létszámcsökkentés
sem várható.

Hanó Miklós beszélt arról,
hogy a nehézségek ellenére
is folytatódik a hatéves járda-
felújítási program. Baji Lajos
szerint a bevételek csökken-
hetnek, ezért inkább a 2007-
es adatokat kellene alapul
venni. Pap János nehezmé-
nyezte, hogy konkrét számo-
kat nem tartalmaz a koncep-

ció, azokkal csak a végszava-
záson szembesülnek a képvi-
selôk. Hrabovszki György azt
javasolta, hogy a köztisztvise-
lôk jutalmazására szánt ösz-
szeget a jegyzô, aljegyzô és
az osztályvezetôk esetében
külön soron tüntessék fel, Ta-
kács Péter pedig indítványoz-
ta, hogy a korábbiakhoz ha-
sonlóan januárban terjesszék
be a költségvetés elsô olva-
satát. A többség a módosítá-
sokat elvetette. Dr. Ferenczi
Attila hangsúlyozta, hogy a
2009-es költségvetés az eddi-
ginél is nagyobb odafigyelést
igényel, fontos, hogy elsôbb-
séget élvezzenek amûködési
kiadások, a folyamatban levô
beruházások és felújítások, a
munkahelyteremtés.

Kiváló pedagógusok
Zárt ülésen döntött a kép-

viselô-testület arról, hogy
Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetést adományoz
Komáromi Istvánnak, az And-
rássy Gyula Gimnázium és
Kollégium igazgatójának és

Prekop Jánosnak, a Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola és Diákotthon ta-
nárának. Az elismerést janu-
árban, ünnepélyes keretek
között adják át.

Mikóczy Erika

A helyi adók alakulása
Városunkban a helyi ipar-

ûzési adó mértéke eléri a
kiszabható maximumot, vagy-
is az adóalap két százaléka.
Az építményadó tekintetében
négyzetméterenként 1169 fo-
rint a plafon, ez Békéscsabán
50 és 600 forint között mozog,
és várhatóan jövôre sem nô. A
vállalkozók kommunális adója
jelenleg 2000 forint, 2009-ben
a tervek szerint 2500-ra emel-
kedik, a maximális mérték itt
2600 forint. A hozzánk érkezô
vendégek eddig mindössze
100 forint idegenforgalmi adót
fizettek vendégéjszakánként,
januártól ezt 200-ra kívánják

emelni, ami alig több mint a
fele a kiszabhatónak.

Tóth Károly a közgyûlésen
azt javasolta, hogy a kommu-
nális adó maradjon 2000 fo-
rint, mint mondta, a plusz 500
forint városi szinten nemered-
ményez több bevételt, mint a
jegyzônek kifizetett jutalom
egy része. Köles István más-
képp közelítettemeg a dolgot.
Úgy vélte, egy doboz cigaret-
ta ára még vállalható összeg.
– Pályázatokon sok lehetô-

ségtôl estünk el amiatt, mert
túl alacsony az idegenforgalmi
adó – indokolta annak emelé-
sét Szente Béla. M. E.

Felfüggesztették a jegyzôt
Békéscsaba megyei jogú

város novemberi közgyû-
lése zárt ülésen felfüggesztet-
te a munkavégzés alól dr. Be-
nedek Mária jegyzôt az egy-
ablakos ügyintézéssel kap-
csolatbanmegkötött vállalko-
zói szerzôdés miatt indított
vizsgálat kapcsán. Az ügyben

szakértôi vizsgálat folyik, en-
nek megnyugtató lezárásig a
jegyzôt dr. Szvercsák Szilvia
aljegyzô helyettesíti. Vantara
Gyula polgármester hangsú-
lyozta, hogy a polgármesteri
hivatal ez idô alatt is zavarta-
lanul mûködik.

mikóczy

AMagyar Pályázatkészítô Iro-
da Zrt. elkészítette Békéscsa-
ba Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját (IVS), amely pá-
lyázatok alapjául szolgál. A
260 oldalas anyag az átfogó
elemzésen túl tizenöt-húsz
évre megfogalmazza az ön-
kormányzat stratégiai céljait,
és tartalmaz antiszegregációs
és ingatlangazdálkodási ter-
vet is.
A közgyûlésen elhangzott,

hogy az IVS technikailag
megfelel az elvárásoknak, a
tartalmát illetôen azonban kí-
vánnivalót hagymaga után. A
képviselôk hosszasan ecse-
telték azokat az egymásnak
ellentmondó kijelentéseket,
tárgyi tévedéseket, amelyeket
a stratégia tartalmaz. Elhang-
zott, hogy a bizottsági ülése-
kenmintegy ötven hibát jelez-
tek, amelyeket még nem kor-
rigált a cég. Javaslat hangzott
el arra nézve is, hogy a város-
házán javítsák ki az IVS-ben
elôforduló pontatlanságokat,
és hogy ne fizessék ki a bu-
dapesti cégnek a teljes meg-
bízási díjat, vagyis a nettó 7,8
millió forintot.
Az önkormányzat pályáza-

tot nyújt be a belváros revitali-
zációjára, ehhez viszont no-
vember 30-ig csatolni kellett
az IVS-t. Emiatt, és mert a tár-
saság jelen levô képviselôje,
Újváry Ferenc ígéretet tett a
hibák kijavítására, a városfej-
lesztési stratégiát elfogadta a
közgyûlés.

Mikóczy

Integrált
városfejlesztés

A két Köles

Köles István alpolgármester fogadta Köles Zoltán Kandó-
díjas mérnököt

Maratoni ülés
Csütörtökön reggel kilenc
órától péntek hajnali négyig
tartott a közgyûlés legutóbbi
ülése, amelyen éjfél után is faj-
súlyos napirendi pontok ke-
rültek terítékre. Nem kizárt,
hogy a hasonlóan maratoni
ülések sora ezzel véget ért –
legalábbis ez volt a célja Kiss
Tibor kora hajnali javaslatá-
nak, amely arra irányult, hogy
legkésôbb este kilenckor zár-
ják be az ülést, ha szükséges,
inkább két napig tanácskoz-
zanak. Az idei utolsó közgyû-
lésre javaslat készül, hogyan
lehetne „emberi idôben” befe-
jezni a munkát. m. e.
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ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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
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gépjármûvek javítása

Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Telefon: 99/547-790, 454-262, 70/257-3513
info@ilsszki.hu, www.ilsszki.hu

SZAKJAINK A FELNÔTTKÉPZÉSBEN:
(Igény esetén kihelyezett tanfolyam is!)

Gyógypedagógiai asszisztens 
(OKJ-szám: 54 140 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Rehabilitációs nevelô, segítô 
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 01)

Szociális asszisztens 
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 02)

Szociális, gyermek- 
és ifjúságvédelmi ügyintézô  
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 03)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Gyermekgondozó-nevelô – óvodai, 
bölcsôdei dajka (OKJ-szám: 54 761 02) 
Képzési idô: 10-12 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Pszichológus asszisztens
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Biztosításközvetítô
(OKJ-szám: 52 343 02)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati 
szakügyintézô (OKJ-szám: 54 347 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Marketing- és reklámügyintézô
(OKJ-szám: 52 342 01)
Képzési idô: 3-6 hónap, 
oktatás heti 1-3 alkalommal 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Protokollügyintézô
(OKJ-szám: 54 812 02) 
Képzési idô: 3-4 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Bolti eladó – mûszakicikk-eladó
(OKJ-szám: 33 7862 04)
Képzési idô: 3-5 hónap, 
oktatás heti 2-3 alkalommal

Pincér – sommelier (borpincér) 
és mixerképzés is! (OKJ-szám: 33 811 02)
Szint: középszintû szakképesítés
Képzési idô: 10-12 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Idegenvezetô
(OKJ-szám: 54 812 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

ECDL vizsgára való felkészítés
Képzési idô: 3-6 hónap, 
oktatás heti 1-3 alkalommal

Nyelvtanfolyam: angol, német
Képzési idô: 3-5 hónap, heti 1-2 alkalom
Alapfokú, középfokú, felsôfokú 
nyelvvizsgára felkészítô

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Lengyel napok

T ibori János kiválóan vé-
gezte tanulmányait, élet-

módjában is példamutató
volt. Ez úgy mutatkozott meg
pedagógusi munkásságá-
ban, hogy a fôtárgyak mellett
a szépírásra és rendre tanítot-
ta a majdan katedrára álló ta-
nítványait. Akadémiai jegyze-
teit az intézmény beköttette,
és példaként mutatta a tanít-
ványoknak.
„Csak így lehet a tanítás-

hoz órajegyzetet készíteni!” –
hangzott az intelem.
Szociális érzékenysége a

háború éveiben tábori lelkészi
munkára kötelezi, melyet köz-
megelégedésre látott el. 
1941–1944-ig a Debreceni

Kollégium tanára volt, majd
1944. szeptember 1-jétôl Bé-
késcsabára jön tanítani. Elô-
képzettsége kapcsán számos
egyházi intézménybe hívták,
de ô Békéscsabát választotta.
Így ír errôl: „...én hamar hí-

vévé szegôdtem meggyôzô-
désem szerint is annak a tu-
datnak, hogy a nemzetfenn-
tartó réteg a mezôgazdaság-
ban dolgozóknak népes tá-
bora. Ez késztetett arra, hogy
ilyen típusú iskolába menjek,
ami állami iskola volt... Úgy
gondoltam, hogy felemelke-
désünknek ez a földmûves
osztály nemcsak gerince, ha-
nem továbbvivôje is, ezen az
úton lehetne a társadalmat
felemelni, és minden más ré-
teget is.”
Békéscsabán a Mezôgaz-

dasági Középiskolába kerül,
majd 1946-ban a leánygimná-
zium igazgatóhelyettese lesz,
de 1950-ben önként lemond

megbízatásáról. Hamar be-
kapcsolódik Csaba szellemi
vérkeringésébe, s mindenek-
elôtt irodalmi, politikai és tör-
téneti témákban igaz barátsá-
got köt Féja Gézával. Együtt
járják a megye településeit
Fekete Pál tanárral (aki 1992-
tôl Békéscsaba díszpolgára),
és mintegy háromezer elô -
adást tartanak. 
1953-ban Tibori János a

Viharsarok küldötte a Magyar
Tudományos Akadémia Or-
szágos Értelmiségi Értekezle-
tén. Ôt tartják a legfelkészül-
tebbnek, hisz kezdetektôl ku-
tat a levéltárakban, miközben
tanít. Volt idô, amikor a tanítás
mellett hetenként három kuta-
tónapot engedélyezett szá-
mára az Oktatási Miniszté-
rium.

Dr. Südy Ernôvel és Gasz-
ner Lászlóval részt vesz az
Auróra Kör irodalmi, zenei és
mûvészeti munkájában. A kör
nagy Kodály-népszerûsítô, s
nekik, illetve Südy Ernônek az
érdeme, hogy Békés-Tarhos-
ra kerül Gulyás György kar-
nagy, aki az egyik legjobb Ko-
dály-tanítvány. Szinte lehetet-
len felsorolni azt a szerteága-
zó szellemi munkát, amely az
evangélikus lelkészi kör segít-
ségével és a felsorolt szemé-
lyiségekkel, köztük Cseres Ti-
bor íróval gazdagította a vá-
ros szellemi életének pezsgé-
sét és kisugárzását Tibori Já-
nossal együtt.
Fentiekben elsôsorban pe-

dagógiai és tudománynép-
szerûsítô munkásságát emel-
tük ki. 

(Folytatjuk)

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Lengyel Nemzeti-

ségi Önkormányzata és a Ma-
gyar–Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület szervezésében
idén is megrendezték az im-
már hagyományossá vált len-
gyel napokat Békéscsabán,
amellyel a Lengyel Függet-
lenség Napjának 90. éves év-
fordulójára emlékeztek. Az
idén 8. alkalommal megtartott
kulturális eseménysorozat két
napon át kínált változatos
programokat a lengyel kultú-
ra iránt érdeklôdôknek.
A rendezvény november

14-én vette kezdetét az ifjúsá-
gi házban. A vendégeket a
szervezôk krakkói népviselet-
ben várták, és lengyel édes-
séggel kínálták már a bejárat-
nál. Köles István békéscsabai
alpolgármester köszöntô be-
szédében a magyar és len-
gyel nép több mint ezeréves
barátságáról és a testvérváro-
si kapcsolatokról beszélt. Ezt
követôen a szép számban
összegyûlt közönség Bakonyi

Erikának, a Budapesti Idegen-
forgalmi és Turisztikai Iroda
igazgatójának „Lengyel tu-
risztika télen-nyáron” címû
elôadását hallgathatta meg.  
A következô napon, no -

vember 15-én a programso-
rozat a Lencsési Közösségi
Házban folytatódott. Janina
Zagan, a skoczów-i polgár-
mester asszony köszöntô
szavaiban hangsúlyozta a
Sko czów és Békéscsaba vá-
rosa közötti együttmûködést,
ami a Visegrádi Négyek alá -

írásával, 2002-ben kezdôdött.
A jó hangulatú napokon nagy
számban megjelent résztve-
vôk igazolják a lengyel kultú-
ra iránti érdeklôdést, a békés-
csabai lengyel napok fontos-
ságát. 
A programok többek kö-

zött a Nemzeti Civil Alapprog-
ram, a Magyarországi Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány és Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata támogatásával
jöttek létre.

Kell a vízmûves
utánpótlás

Aközel száz tagszerveze-
tet tömörítô Magyar Vízi-

közmû Szövetség húsz tag-
szervezete Békéscsabán, a
Garzon Szállóban tartotta
konferenciáját november 12–
13-án, a szakmai utánpótlás
jövôjével és a határon túli ter-
jeszkedés humánerôforrás
problémáival kapcsolatban.
Mint azt dr. Csák Gyula, a

Békés Megyei Vízmûvek ve-
zérigazgatója, Fehér Ibolya
osztályvezetô és Cservenné
Boros Andrea, a Dunántúli
Regionális Vízmû Zrt. HR
igazgatója elmondta, ma az
iskolarendszerû képzésbôl
nem kerülnek ki a vízmûvek
alapfeladatainak ellátásához
szükséges csatorna- és víz -
mûkezelô szakmunkások,
ezért a felnôttképzés kereté-
ben oldják meg az utánpót-
lást. Mindemellett munkatár-
saik részére folyamatosan is-
meretmegújító képzéseket
szerveznek az új technoló-
giák, versenyképes megoldá-
sok elsajátítására. A szakma
átlagéletkora magas, 4-5
éven belül a jelenlegi dolgo-
zók 30-40 százaléka nyugdí-
jaskorú lesz. Szeretnék ezt a
munkát vonzóbbá tenni a fia-
talok számára, hogy legyen
utánpótlás, az idôsebbek át-
adhassák tapasztalataikat a
jövô szakembereinek.
A határon túli együttmûkö-

dést illetôen többek közt a ro-
mán munkakultúráról, vala-
mint a romániai és kárpátaljai
terjeszkedés humánerôforrás
problémáit illetôen voltak elô-
adások a konferencián.

Mikóczy Erika

In memoriam 
dr. Tibori János (II. rész)

Kiváló szociális munka

A díszteremben dr. Kerekes
Attila bizottsági elnök köszön-
tötte a megjelenteket, majd
Herczeg Tamás tanácsnok be-
szélt a szociális munkásokról,
akik segítenek a rászorulók-
nak testi-lelki bajaikban, és
segítenek méltósággal meg-
élni a legnehezebb helyzete-
ket is. A közgyûlés 2000-ben
úgy döntött, hogy kitüntetést
alapít, amellyel minden évben
a szakma kiválóságait jutal-
mazzák. A Kiváló Szociális
Munkáért kitüntetést ezúttal
Szabóné dr. Kállai Klára pszi-
chológus, klinikai szakpszi-
chológus, szupervízor kapta. 
Szabóné dr. Kállai Klára

1989-tôl az Egészségügyi

Alapellátási Intézmény Pszi-
chológiai Tanácsadó és Men-
tálhigiénés Gondozójának ve-
zetôje, 2001-tôl regionális
szakfelügyelô. A Kossuth La-
jos Tudományegyetem Pszi-
chológiai  Intézetének oktató-
ja, a Tessedik Sámuel Fôisko-
la Egészségügyi Intézetének
óraadója, a Magyarországi
Lelkisegély Szolgálatok Szö-
vetségének elnöke és a Telefo-
nos Lelki Elsôsegély Szolgálat
vezetôje. Nevéhez fûzôdik a
Dr. Baly Hermina Mentálhigié-
nés Alapítvány és a Békés Me-
gyei Kábítószerügyi Koordiná-
ciós és Tanácsadó Testület lét-
rejötte. Fontos számára a pszi-
chológiai ismeretek közvetíté-

se, a lakosság szociális jólété-
nek, lelki egészségének meg-
ôrzése, visszaszerzése. Szak-
mai elismerését jelzik az orszá-
gos és nemzetközi konferenci-
ákra szóló meghívások, hazai
és külföldi szaklapokban meg-
jelent publikációi. 
A közgyûlés 1998-ban hoz-

ta létre az Idôskorúak Ellátá-
sát Segítô Közalapítványt,
amelyben aktívan tevékeny-
kedett dr. Ambrus Zoltánné el-
nök és dr. Domoki Irén, a ku-
ratórium tagja. Mindketten je-
lezték, hogy lemondanak ku-
ratóriumi megbízatásukról, az
önkormányzat a díszterem-
ben mondott köszönetet kitar-
tó, önzetlen munkájukért. 
A szociális munka napja al-

kalmából rendezett ünnepség
a Tapasztó Jánosné vezette
Békéscsabai Amatôr Színját-
szó Csoport mûsorával zárult.

M. E.

Tartós tej a rászorulóknak,
segítség karácsony elôtt

November 25-tôl december
10-ig tart a Magyar Vöröske-
reszt Békéscsabai Területi
Szervezetének élelmiszerse-
gély-osztása, amelynek kere-
tében tartós tejet kapnak a
megyeszékhely nyolc kerüle-

tében a rászorulók. Képün-
kön Szabó Sándorné Etelka, a
kistérségi szervezet vezetôje
adja át a magyar terméket a
gerlai faluházban névrokoná-
nak, Szabó Sándornénak.

Fotó: Dányi László

Kiemelkedô munkája elismeréseként a közgyûlés Kiváló
Szociális Munkáért kitüntetést adományozott Szabóné dr.
Kállai Klárának. A kitüntetést a városháza dísztermében
adták át a szociális munka napja alkalmából rendezett ün-
nepségen.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 48/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

a fizetô-parkolóhelyek mûködésének 
és igénybevételének rendjérôl szóló 

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljár-
va, a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. tv. 15. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a fizetô-parkolóhelyek mûködésének és
igénybevételének rendjérôl szóló 52/2006. (VII. 6.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következô rendele-
tet alkotja.

1. §
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú mel-
léklete lép.

2. §
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú mel-
léklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2009. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula sk. Dr. Szvercsák Szilvia sk. 
polgármester aljegyzô

1. sz. melléklet

VÁRAKOZÁSI DÍJAK
(A díjak 20%-os áfát tartalmaznak)

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

Személygépkocsi, motor 145 Ft/óra 105 Ft/óra
Autóbusz, tehergépkocsi 420 Ft/óra 330 Ft/óra
Napijegy A mindenkori óradíj 5 órára esô értéke

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

Elsô személygépkocsi ingyenes ingyenes
A második, a harmadik 
és további gépkocsi 2380 Ft/év 2380 Ft/év
Ingyenes használatot 
biztosító bérletjegy 
önköltségi ára 620 Ft/alkalom 620 Ft/alkalom

3. Bérletek díja (személygépkocsi és motorkerékpár):
I. parkolási övezet II. parkolási övezet

33% mérsékletû lakossági 3050 Ft/hó 2200 Ft/hó
33% mérsékletû közületi 5700 Ft/hó 4100 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 övezet II. parkolási övezet

F1 felszólító levél 1400 Ft 1400 Ft
F2 felszólító levél 2600 Ft 2600 Ft
Bérletcsere 620 Ft 620 Ft
Parkolójegy utólagos bemutatása
Elsô alkalommal ingyenes
Második alaklommal ingyenes 
Harmadik alkalommal 620 Ft 620 Ft

2. sz. melléklet

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

1. Pótdíj
1.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:

Személygépkocsi, motorkerékpár 2200 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi 4000 Ft

1.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár 4400 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi 8000 Ft

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

Személygépkocsi, motorkerékpár 4400 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi 8000 Ft

2.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár 8800 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi 16 000 Ft

3. Pótdíjbehajtás
3.1 Amennyiben a pótdíj a második felszólító levélben (F2) megje-
lölt fizetési határidôben sem kerül megfizetésre, és az üzemeltetô a
pótdíjat bírósági úton érvényesíti, úgy a pótdíj összege az 1.1 pont
szerinti alap pótdíj négyszerese.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
47/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

a köztemetôkrôl és a temetkezés 
rendjérôl szóló 

6/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljár-
va, a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a köztemetôkrôl és
a temetkezés rendjérôl szóló 36/2000. (IX. 21.) önkormányzati rende-
let módosításáról (a továbbiakban: rendelet) a következô rendeletet
alkotja.

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

2.§
Ez a rendelet 2009. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
polgármester aljegyzô

Melléklet
1. Az eltemettetô által fizetendô díjak
Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai
Sírbolthely díja:
– 3 személyes 10 170 Ft
– 6 személyes 12 190 Ft
– 9 személyes 12 870 Ft
– sírbolthely újraváltási díja a sírbolthely díjának 50%-a

Sírhely díja:
– parcella út menti soraiba 14 220 Ft
– parcella minden más helyén 4 780 Ft
– szociális gondozottak részére 1 350 Ft
– gyermeksírhely 6 éves korig ingyenes
– gyermeksírhely 6–18 éves korig 3 370 Ft
– sírhely újraváltási díja a sírhely díjának 50%-a

Urnafülke, urnaföld tárolási díja:
– elsô alkalommal 5 420 Ft
– újraváltási díj 7 190 Ft
– a holtest hûtési díja 2 700 Ft
– a sírásás díja 13 950 Ft
– egyszeri hulladékszállítási díj 
(pl. koszorúk, elszáradt virágok 
lerakóhelyen történô elhelyezési díja) 2 700 Ft

2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendô díjak 
alkalmanként, elhunytanként
Halott- és kellékátvételi díj:
– koporsós temetésnél 6 660 Ft
– halottátvétel kellékek nélkül 4 880 Ft
– kellékátvétel 3 540 Ft
– urna- és kellékátvétel együtt 4 210 Ft

3. Vállalkozásszerûen munkát végzôk temetô-fenntartási
hozzájárulási díja alkalmanként, elhunytanként 
(mûköves, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) 400 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének 

49/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 
a helyi autóbusz-közlekedési díjak 

megállapításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a helyi autóbusz-közlekedés díjai-
ról a következô rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város közi-
gazgatási területén közlekedô, a Körös Volán Autóbuszközlekedési
Zrt. által menetrend szerint üzemeltetett valamennyi helyi közlekedésû
autóbuszt igénybevevô utasra.

Hatósági ármegállapítás
2. §

(1) A KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. által Békéscsaba köz-
igazgatási határán belül végzett helyi autóbusz közlekedési viteldíjai,
mint legmagasabb hatósági árak a következôk:

menetjegy 190  menetjegy autóbuszon megváltva 240  egyvonalas
bérlet  3.400  egyvonalas félhavi bérlet 2.245  összvonalas bérlet 4.650
összvonalas félhavi bérlet 3.070  tanuló/nyugdíjas bérlet 1.350  vo-
nalcsoportos bérlet: 4.200  éves összvonalas bérlet 53.010  felmuta-
tó részére érvényes bérlet 13.950  
(2) A viteldíjak az áfa-t tartalmazzák.

3. §
A 2. § (1) bekezdésben rögzített árak a Körös Volán Autóbuszközle-
kedési Zrt. által kidolgozott és közzétett utazási feltételek szerinti uta-
zásra jogosítanak.

4. §
Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a he-
lyi autóbusz közlekedési díjak megállapításáról szóló 34/2007. (XI.26.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Vantara Gyula sk. Dr. Szvercsák Szilvia sk. 
polgármester aljegyzô

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) kormányrendelet alapján a munka-
kör betöltôje által ellátandó feladatkör: az 1. sz.
melléklet 22. pontjában foglaltak szerint titkársági,
testületi feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Elôkészíti a közgyûlés munkatervét, a közgyûlési
meghívókat, részt vesz a közgyûlés ülésein, közre -
mûködik a testület határozatainak utólagos megfo-
galmazásában, elkészíti a határozatok kivonatát és a
rendelkezô levelet, közremûködik a közgyûlési jegy-
zôkönyvek szerkesztésében. Nyilvántartja a köz gyû -
lési határozatokat, és kéthavonta elôkészíti a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést. Gondoskodik a közgyûlési jegyzôkönyvek és a
határozatok kivonatainak elkészítésérôl, azoknak a
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés
Megyei Kirendeltségéhez történô továbbításáról.
Munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
a képviselô-testületi munka támogatása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– fôiskolai szintû igazgatásszervezôi 
(államigazgatási) szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– közigazgatásban szerzett tapasztalat 
(0–1 év szakmai tapasztalat).

A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével
történik.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
testületi munkában szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: végzettséget, képesítést igazoló okiratok,
részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
a munkakör legkorábban 2009. január 1. napjától
tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót dr. Kiss Gyula, a titkársági osztály, jogi, önkor-
mányzati és szervezési csoport vezetôje nyújt a 66/
523-810-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére történô
megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér
7.). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító szá-
mot: XII. 1265/2008., valamint a munkakör megne-
vezését: testületi referens.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 22.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:
a jegyzô értékeli a pályázatot, a pályázati feltételek-
nek megfelelô pályázók közül az elôértékelés alap-
ján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor
kerül. A pályázatról a polgármester egyetértésével a
jegyzô dönt. A pályázók a pályázat eredményérôl az
elbírálást követô 8 napon belül értesítést kapnak. A
pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi elôírásoknak megfelelôen kezeljük.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje: www.kszk.gov.hu, 2008. november 28. 

Játékvezetôi
tanfolyam
A Békés Megyei 

Labdarúgó-szövetség 
alapfokú 

labdarúgó-játékvezetô 
tanfolyamot indít. 

A tanfolyam várható 
kezdési idôpontja: 
2008. december 7. 

Jelentkezni lehet: 
Békéscsabán, 

a 66/441-033-as telefonszámon. 

Sikeres vizsga esetén 
2009 márciusától 

el lehet kezdeni a mûködést 
a megyei bajnokságokban. 

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
helyi szervezete tisztelettel meghívja
a Polgári Esték rendezvénysorozatán belül

Jókai Anna elôadására
„Magyarország adventkor” címmel.

Helyszín: ifiház, Békéscsaba, Derkovits sor 2. sz.
Idôpont: 2008. december 11-én 18 órakor.

Tisztelettel: 
Vantara Gyula vk-elnök

Egy köbméter 
díjmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Közgyûlése szem elôtt tartja a vá-
ros tisztaságát, ennek megfele-
lôen felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a 31/1998. (XII. 17.) számú,
a köztisztaság fenntartásáról és
egyes közszolgáltatások kötelezô
igénybevételérôl szóló, többszörö-
sen módosított rendelet 10. parag -
rafusa szerint: 

magánszemély alkalmanként
MAXIMUM 1 KÖBMÉTER 

HULLADÉKOT DÍJMENTESEN
helyezhet el 

a hulladékkezelô mûben 
nyitvatartási idô alatt.

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 Titkársági Osztályára 

testületi referens munkakör betöltésére

M
E
G
H
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Ó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN
kívánja értékesíteni a következô ingatlanait:

Békéscsaba, Mazán László utca 18. szám
alatti ingatlanokat.

Helyrajzi számok: 6679/40; 6679/57
Területek: 1 ha 9325 m2 ; 5785 m2.

A telkek együttes kikiáltási ára: bruttó 85 800 000 Ft.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján meg-
tekinthetô az információk/ajánlati felhívások menüpont alatt.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a hulla-
dékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a köztisztaság fenntartásáról és az
egyes közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII.
17.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a követke-
zô rendeletet alkotja 

1. §
A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyúttal a „Hatásköri
szabályok” alcím helyébe az „Értelmezô rendelkezések” alcím kerül: 
„E rendelet alkalmazása szempontjából: 
a) köztisztasággal összefüggô tevékenység: az egyes ingatlanok, ezen
belül különösen a lakóépületek és emberi tartózkodásra szolgáló
más épületek, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségek, hoz-
zájuk tartozó területek, valamint közterületek tisztántartása,

b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmé-
nyek közhasználatra átadott része (árkád alatti járda, alul- és felül -
járó),

c) köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetôleg megbízás alapján
a közterület tisztán tartása,

d) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és sí-
kosságmentesítése, illetôleg pormentesítése,

d) települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkezô háztartási és
egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hul-
ladék és a radioaktív hulladék kivételével.” 

2. §
A rendelet 3. § (1) az alábbiak szerint módosul:
„(1) A rendelet hatálya alá esô területen lévô helyi utakon, tereken, sé-

tányokon, járdákon, lépcsôkön, továbbá az ehhez tartozó mûtár-
gyakon (alul- és felüljárók, hidak), valamint a közcélú zöld területe-
ken keletkezett hulladék összegyûjtésérôl és elszállításáról és a sí-
kosságmentesítésrôl a rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak ki-
vételével az önkormányzat megbízott vállalkozó útján gondoskodik.
Kivételt képeznek az ingatlantulajdonosi és -használói kötelezett-
ségek.” 

3. §
A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de max. 15 m szélessé-
gig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de max. 15 m-ig a
közterület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítésérôl. Ki-
vételt képeznek a fôforgalmi utak zöldsávjai, amelyek fenntartását az
önkormányzat megbízott vállalkozó útján látja el. (Szarvasi út, Oros-
házi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petôfi utca, Bartók Béla út,
Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca,
Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út), 

b) a lakossági hulladékgyûjtôk helyének és környezetének tisztán tar-
tásáról, 

c) a hulladékgyûjtô edény kijelölt helyen történô tárolásáról,
d) az ingatlanon keletkezô csapadékvíz, hó, hólé saját területen való el-
vezetésérôl, elhelyezésérôl, illetve kiépített csapadékvíz-elvezetô árok
esetén az abba történô bevezetésrôl.

e) Az ingatlanok elôtti belvízelvezetô árkok és ezek mûtárgyainak (át -
ereszek) tisztán tartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról
és a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történô szállításáról. Ki-
vételt képeznek az alábbi utcákban levô belvízelvezetô gerinccsator-
nák, amelyek gondozása az önkormányzat feladata: 
– Almás sor; Batsányi u. (a Gajdács és a Pozsonyi u. között);  Ber-
zsenyi u. (a Málnás u. és a Körte sor között); Bethlen u.; Csányi u. (a
Virág u. és a Bethlen u. között); Degré u. (az egészségügyi gyermek-
otthon és a Körte sor között); a Dobozi út belterületi szakasza; Erdé-
lyi sor (a Szôlô u. és a Berzsenyi u. között); Gyár u.; Haladás u.; Hét-
vezér u.;  Ifjúsági tábor; Kereki sikátor (a 4-es Honvéd u. és a körtöl-
tés között); Kertész u. (a Jósika u. és a Bessenyei u. között); Kisfé-
nyesi u.; a Kossuth utcától déli irányba vezetô gerinccsatorna (hrsz:
11638, 11633, 11583, 0653); Könyves u. (a Batsányi és a Kertész u.
között); Körte sor; Szatmári u. (a Bessenyei u. és a Darányi sor kö-
zött); Szegfû u. (a Tavasz és a Rózsa u. között); Táncsics u. (a Tompa
és a Kertész u. között); Tavasz u. (az Illyés Gy. u. és a Zsigmond u. kö-
zött); Tavasz u. (a Veres P. és a Szegfû u. között); Vasút sor; Zrínyi u.
(a Szent László és a Bezerédj u. között).”

4. §
A rendelet 3. § -a az alábbi (6)–(8) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A piacok és a vásárcsarnok területén – ide értve az ideiglenes pia-

cokat is – keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a terü-
leten folytatott tevékenység által elszennyezôdött környezô járdák,
utcák, parkolók és parkterületek folyamatos tisztántartásáról az
üzemeltetô (annak hiányában a szervezô) köteles gondoskodni.

(7) A téli munkáknál az ingatlan elôtti, illetve az ingatlan megközelíté-
sét szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsôk síkosság-mentesíté-
sérôl az ingatlan használója a szükséghez képest naponta több-
ször is köteles gondoskodni.
A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhe-
lyezni, hogy se a gyalogos-, se a gépjármûforgalmat, sem pedig a
járda melletti víznyelôk mûködését ne akadályozza és a hómeg-
csúszás veszélye kizárt legyen. 
Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása – az
azt végzôk tekintetében – a közúti közlekedésrôl szóló szabályok
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelôen történik.

(8) Az építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál ke-
letkezô por és egyéb szennyezô anyagok terjedését meg kell aka-
dályozni. Ha a bontási törmeléknek magasból történô terepszintre
juttatását gravitációs úton oldják meg, akkor porzásmentes zárt-
szelvényû ledobócsúszdát kell kialakítani.”

5. §
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A közszolgáltatást 2001. január hó 1. napjától a Tappe Hulladék-
gazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. (Békéscsaba, Lak-
tanya u. 3.) látja el.”

6. §
A rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató a teljesítést követôen 8 heten-

te történô számlázással kérheti.”

7. §
A rendelet 7. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat által a szelektív hulladékgyûjtésre biztosított kon-

ténerek (pl. üveggyûjtô) szükség szerinti, de legalább heti egy al-
kalommal történô ürítését a közszolgáltatónak kell biztosítania kü-
lön díjazás nélkül.”

8. §
A rendelet 7. § az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A hulladékgyûjtô edények ürítését a szolgáltató 22 óra és 06 óra

között nem végezheti.”

9. §
A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) A közterületen tárolt hulladékgyûjtô edény mellett hulladékot kizá-

rólag az erre a célra rendelkezésre álló hulladékgyûjtô zsákban le-
het kihelyezni, amelyet térítés ellenében a közszolgáltató biztosít.
Egyéb esetben az elszállításról a hulladék kihelyezôjének, illetve az
adott edény használójának kell gondoskodnia. 
Amennyiben a gyûjtôedény mellett a szállítás elôírt határidejének
elmulasztása miatt hulladék keletkezik, azt a szolgáltató köteles
összegyûjteni és elszállítani.”

10. §
A rendelet 9. § (8) bekezdés második bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„(9) A közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladék elkülönített

gyûjtéséhez az ingatlantulajdonos kérésére indokolt mennyiségû
külön hulladékgyûjtô edényzetet biztosít.
Az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladék elszállításra gyûjtôedény-
ben, zsákban, dobozban vagy kötegelve helyezhetô ki a kijelölt
gyûjtôhelyre e rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározott idô-
tartam betartásával. 
A zöldhulladék ürítése hetente egy alkalommal történik a szilárd-
hulladék-szállítástól elkülönítetten. A zöldhulladékgyûjtés kereté-
ben a szolgáltató kizárólag a komposztálható zöldhulladékot köte-
les elszállítani.
A közszolgáltatónak a lakosságnál keletkezô zöldhulladékot külön
díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül minden év április 1. és no -
vember 30. között a rendszeres heti zöldhulladék szállítás kereté-
ben kell elszállítani.”

11. §
A rendelet 9. §-a az alábbi (10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:
„(10)A fenyôfák begyûjtésére elôre meghirdetett idôpontokban, január

elsô és második felében, legalább két alkalommal a közszolgálta-
tó köteles járatot indítani.

(11) A közszolgáltatást igénybevevô köteles a gyûjtôtartályt a háztartá-
si hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt idôben
a gyûjtôjármûvel megközelíthetô és ürítésre alkalmas helyen elhe-
lyezni.

(12) A háztartási hulladék elszállítása céljára kihelyezett tartály nem aka-
dályozhatja a jármû- és a gyalogosforgalmat, és elhelyezése
egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elôidé-
zésével.”

12. §
A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) A külön jogszabályban meghatározott köztisztasági, vízszennye-

zés, állatbetegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértésen
túl szabálysértést követ el 

– az az ingatlantulajdonos, bérlô, használó, illetôleg üzemeltetô, aki az
ingatlan elôtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv hó-
és síkosságmentesítésérôl nem gondoskodik;
– az az ingatlantulajdonos, bérlô, használó, illetôleg üzemeltetô, aki e
rendelet 3. § (5) a) pontjában meghatározott közterület tisztán tartá-
sáról, gondozásáról, gyommentesítésérôl nem gondoskodik; 
– az az ingatlantulajdonos, bérlô, használó, illetôleg üzemeltetô, aki az
ingatlan elôtti nyílt árok és azok mûtárgyai tisztántartásáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolí-
tásáról nem gondoskodik;
– aki a hulladékgyûjtô helyének és környezetének tisztán tartásáról, a ki-
jelölt helyen történô tárolásáról nem gondoskodik, továbbá, aki köz-
területen rongálódott, hibás, fedél nélküli, piszkos, bûzös hulladék -
gyûjtô edényt kihelyez és tárol;
– aki az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladékot elszállításra nem gyûjtôe-
dényben, zsákban, dobozban vagy kötegelve helyezi ki a kijelölt gyûj -
tô helyre;
– aki eldugulást okozó vagy rongálásra alkalmas anyagot árokba, köz-
csatornába, víznyelô aknába, csapadékelvezetô aknába szór vagy önt;
– aki állati hullát, valamint trágyát szemétgyûjtô edénybe helyez, illetve
közterületen a tulajdonában vagy gondozásában elhullott állat kijelölt
helyre történô szállításáról nem gondoskodik;
– aki hórakást létesít tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, sze-
métgyûjtô edény tárolóhelyén és az azok megközelítésére szolgáló te-
rületen, valamint víznyelôkön;
– aki kloridtartalmú vegyszert használ zöld területen, továbbá hidak, alul-
és felüljárók 15 méteres körzetében;
– aki a rendelet hatálya alá esô területen az aktualitásukat vesztett, sza-
kadt, szennyezett plakátokat, falragaszokat nem távolítja el;
– az a hulladékot szállító, aki a konténert nem fedi le, nyitott konténer, il-
letve egyéb nyitott gépjármûvel, utánfutóval végzett szállítás esetén
mûanyaghálóval történô lefedést nem alkalmaz;
– aki a piacok és a vásárcsarnok területén – ideértve az ideiglenes pia-
cokat is – keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a területen
folytatott tevékenység által elszennyezôdött környezô járdák, utcák,
parkolók és parkterületek folyamatos tisztántartásáról nem gondos-
kodik;
– az az építési, bontási, tatarozási munkát végzô, aki a munkaterületet
és környezetét a munkálatokkal beszennyezi és a munkálatokkal be-
szennyezett terület tisztán tartásáról nem gondoskodik, a kitermelt
anyaggal a csapadékvíz-elvezetést akadályozza, a környezô növény-
zetet indokolatlanul károsítja.”

13 §
A rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3.
és 4. számú mellékletei lépnek.

14. §
A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, kivéve a 1. számú mellékle-
tet, ami 2009. április 1-jén lép hatályba.

Vantara Gyula sk. Dr. Szvercsák Szilvia sk. 
polgármester aljegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 45/2008. (XI. 24.) rendelete 

a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 

29/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérôl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a kö-
vetkezô rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja.

1. §
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a ma-
gánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2006. (IX. 12.) önk. ren-
deletet 2008. november 30. napjától hatályon kívül helyezi.

2. §
Jelen rendelet 2008. november hó 30. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2008. november 20.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
polgármester aljegyzô

Felhívás civil szervezetek számára
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

(a továbbiakban: hivatal) 
a Békéscsaba közigazgatási területén tevékenységet kifejtô 

civil szervezetek adataiból álló nyilvántartást
hoz létre. 

A nyilvántartás célja, hogy a hivatal valós képet kapjon a város terüle-
tén aktívan tevékenykedô civil szervezetek körérôl, és ezáltal elôse-
gítse az önkormányzat és a civil szféra közötti kommunikációt. A nyil-
vántartás nagy szerepet játszik Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a civil szférával
kapcsolatos stratégiája kialakításában, ugyanis az önkormányzat el-
sôsorban az adatbázisban szereplô szervezetek által nyújtott szol-
gáltatásokat tartja szem elôtt az önkormányzati feladatellátás során.

Azok a szervezetek, amelyek azt kifejezetten kérik, a város honlapján
szereplô civil adatbázisban is feltüntetésre kerülnek, hogy szolgálta-
tásaik a lakosság minél szélesebb körében elérhetôvé váljanak.

A nyilvántartásba való felvétel az erre kialakított formanyomtat-
ványon kérelmezhetô. 
A formanyomtatvány letölthetô a www.bekescsaba.hu honlapról,
illetve személyesen vagy elektronikus úton is kérhetô az alább
megjelölt személytôl és címen, ugyanitt további felvilágosítással
is szolgálnak:

Dr. Pomázi Orsolya, 
társadalmi kapcsolatok referense, 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. (117. iroda). 

E-mail: pomazi@bekescsaba.hu, 
telefonszám: 66/452-252/1185.

A civil szervezetek városi nyilvántartásába történô felvételre vonatko-
zó, kitöltött formanyomtatványt a fent megjelölt címre kell eljuttatni
postai úton vagy személyesen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 46/2008. (XI. 24.) önk. rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 
kötelezô igénybevételérôl szóló 

31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

FÉSZEK KLUB 
Egyedülálló Középkorúak Baráti Köre
alakul a Gadara házban.

Szeretettel várjuk egyedülálló, középkorú, társaságkedvelô férfiak
és nôk jelentkezését!

Ha egyedül érzed magad és vágysz egy baráti társaságra,
ha bánt a négy fal magánya és beszélgetnél hasonló korúakkal,
ha szeretnél egy közösséghez tartozni, ahol te is fontos vagy,
ha ki szeretnél mozdulni  a hétköznapok szürkeségébôl, de
nincs hova és nincs kivel, gyere el és érezd jól magad közöttünk!

Bátran jelentkezz, minden elkötelezettség nélkül!
A klubtagság és a részvétel ingyenes!

Érdeklôdni lehet személyesen a Gadara házban:
Cím: Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.
Telefon: 70/450-1972, 70/773-2244 és 66/443-030
E-mail cím: gadara@strobeth.hu

Nyitva tartás: Hétfô 10.00–16.00
Kedd 10.00–18.00
Szerda 10.00–18.00
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–14.00.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Cigány, Lengyel, Román, Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzatok 
tisztelettel meghívják önt és kedves ismerôseit 

a nemzetiségek napja alkalmából 
2008. december 8-án, 16 órakor 
a Phaedra Közéleti Központban 
(Békéscsaba, Irányi u. 10.) 

rendezett ünnepségre. M
E
G
H
ÍV
Ó



7CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

4. sz. melléklet

A nem Békéscsabáról származó hulladékok 
Békéscsabai Hulladékkezelô-mûben történô 

elhelyezésének szabályozásáról

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétôl eltérô te-
rületrôl a Békéscsabai Hulladékkezelô-mûben kizárólag közszol-
gáltatás keretében gyûjtött települési szilárd hulladék helyezhetô el
az adott településen közszolgáltatást végzô szervezet által.

2. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék Békés-
csabai Hulladékkezelô-mûben történô elhelyezésének 

2009. évi legalacsonyabb díja: 
6500 Ft/tonna + 20% áfa = 7800 Ft/tonna.

3. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék a lera-
kás elôírt dokumentálása mellett helyezhetô el, az önkormányzat
képviselôje és az általa megbízott mûszaki ellenôr jogosult a be-
szállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának el-
lenôrzésére.

4. A nem Békéscsabáról származó hulladék elhelyezésérôl – a hulla-
dékkezelô-mûben kiállított mérési jegyzôkönyvön túl – külön nyil-
vántartást kell vezetni településenkénti bontásban, a tárgyévben el-
helyezett hulladék mennyiségérôl az üzemeltetô minden év dec-
ember 15-ig köteles az önkormányzatot tájékoztatni.

5. Az egyes települések beszállítási igényérôl az üzemeltetô folyama-
tosan a beszállítás megkezdése elôtt köteles az önkormányzatot tá-
jékoztatni. 
Az üzemeltetônek a beszállítások elôtt az érintett önkormányzat nyi-
latkozatát be kell szerezni arról, hogy a település önkormányzati
rendeletében, közszolgáltatási illetve egyéb szerzôdéseiben elôírt
feltételekkel a Békéscsabára történô szállítás nem ellentétes.

6. A nem Békéscsabáról származó hulladékok jelen mellékletben
meghatározott díja és a közszolgáltató által érvényesített díj közöt-
ti különbözet 50%-ából beruházási és környezetvédelmi alapot kell
képezni, melynek felhasználását a közszolgáltató és az önkor-
mányzat évente egyszer egyezteti.

Karácsonyi koncert
Böjte Csaba nagyszalontai árváinak javára 
2008. december 10-én (szerda) 19 órakor a Phaedra Közéleti Központban.
Vendégünk lesz az árvaház néhány gyermeke.
Támogatói jegyet 500 és 1000 Ft értékben a koncerten és munkaidôben 
a 2. sz. általános iskola portáján lehet kapni.
Szeretettel vár minden érdeklôdôt a Bartók Béla Vegyes Kar Kórusegyesület.

A Békéscsabai Irodalmi Esték következô elôadása 
2008. december 9-én 18 órától lesz a Phaedra Közéleti Központban.

Karácsony szentestéje elôtt, 2008. december 23-án 13 órától 

a FRANKÓ PRODUKCIÓ
karácsonyi hagyományos étel- és ruhaosztást tart 

a rászorulók részére a Munkácsy utcai irodájánál.

Megrendelésre végzett kéményseprô-ipari szolgáltatások tervezett 2009. évi díjai 3. sz. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén

Kéménytípus
Kéménytisztítás, 
kéményellenôrzés

Kéményvizsgálat, szakvéleményadás

Szilárd- és olajtüzelés esetén
Gáztüzelés esetén

Végleges Elôzetes

Nettó díj Áfa 20% Bruttó díj Nettó díj Áfa 20% Bruttó díj Nettó díj Áfa 20% Bruttó díj Nettó díj Áfa 20% Bruttó díj

Egyedi kémény 383 Ft/db 77 Ft/db 460 Ft/db 1292 Ft/db 258 Ft/db 1550 Ft/db 2579 Ft/db 516 Ft/db 3095 Ft/db 1292 Ft/db 258 Ft/db 1550 Ft/db

Egyedi tartalék 
kémény

- - - 1625 Ft/db 325 Ft/db 1950 Ft/db - - - - - -

„Csô a csôben” turbó-
kémény nyomás-
veszteség méréssel

- - - - - -
6596
Ft/eset

1319
Ft/eset

7915
Ft/eset-

- - -

LAS gyûjtôkémény
égéstermék 
összetételméréssel

- - - - - -
3946
Ft/eset

789 
Ft/eset

4735
Ft/eset

- - -

Egyesített falú
gyûjtôkémény

258
Ft/szint

52 
Ft/szint

310
Ft/szint

3858 Ft/db 772 Ft/db 4630 Ft/db 6433 Ft/db 1287 Ft/db 7.20 Ft/db 3858 Ft/db 772 Ft/db 4630 Ft/db

Egyesített falú
gyûjtô tartalék

- - - 4450 Ft/db 890 Ft/db 5340 Ft/db - - - - - -

Mellékcsatornás
gyûjtôkémény

579
Ft/szint

116
Ft/szint

695
Ft/szint

7729 Ft/db 1546 Ft/db 9275 Ft/db 7729 Ft/db 1546 Ft/db 9275 Ft/db 7729 Ft/db 1546 Ft/db 9275 Ft/db

Mellékcsatornás
gyûjtô, tartalék

- - - 3858 Ft/db 772 Ft/db 4630 Ft/db - - - - - -

Üdülôk kéményei 1221 Ft/db 244 Ft/db 1465 Ft/db 1625 Ft/db 325 Ft/db 1950 Ft/db 3600 Ft/db 720 Ft/db 4320 Ft/db 1625 Ft/db 325 Ft/db 1950 Ft/db

Központi üzemi 150 Ft/fm 30 Ft/fm 180 Ft/fm 3858 Ft/db 772 Ft/db 4630 Ft/db 6433 Ft/db 1287 Ft/db 7720 Ft/db 3858 Ft/db 772 Ft/db 4630 Ft/db

Gyárjellegû 258 Ft/fm 52 Ft/fm 310 Ft/fm 258 Ft/fm 52 Ft/fm 310 Ft/fm 383 Ft/fm 77 t/fm 460 Ft/fm 258 Ft/fm 52 Ft/fm 310 Ft/fm

Gázkazánok égés-
termék-összetétel 
mérése

- - - - - -
3946
Ft/eset

789 
Ft/eset

4735
Ft/eset

- - -

A táblázatban szereplô díjakon túlmenôen kiszállási díj is felszámításra kerül.
A központi üzemi és gyárjellegû kéménytípushoz tartozó füstcsatorna, valamint a koromgyûjtô akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával, 
azaz egységár × folyóméter.

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás tervezett 2009. évi díjai 
Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén 3. sz. melléklet

Kéménytípus

Kéménytisztítás, ellenôrzés, aknatisztítás, füstcsatorna-tisztítás, 
négyévenkénti mûszaki felülvizsgálat (tömörségvizsgálat)

Szilárd és olajtüzelésû Gáztüzelésû

Nettó Áfa 20% Bruttó díj Nettó díj Áfa 20% Bruttó díj

1. Egyedi kémény 
(60kW-nál kisebb 
összteljesítményû)

983 Ft/db/év 197 Ft/db/év 1180 Ft/db/év 854 Ft/db/év 171 Ft/db/év 1025 Ft/db/év

2. Csô a csôben turbó 
kémény (4 évente, 
nyomásveszteség mérés)

- - - 6596 Ft/db/év 1319 Ft/db/év 7915 Ft/db/év

3. Csô a csôben turbó 
kémény (évente, égés -
termék-összetétel mérése)

- - - 5021 Ft/db/év 1004 Ft/db/év 6025 Ft/db/év

4. Egyesített falú 
gyûjtôkémény 

708 Ft/szint/év 142 Ft/szint/év 850 Ft/szint/év 658 Ft/szint/év 132 Ft/szint/év 790 Ft/szint/év

5. LAS gyûjtôkémény 
(csatlakozó 
berendezésenként)

- - - 1071 Ft/ber./év 214 Ft/ber./év 1285 Ft/ber./év

6. Mellékcsatornás gyûjtô-
kémény (szintenként)

1433
Ft/szint/év

287 
Ft/szint/év

1720
Ft/szint/év

1304
Ft/szint/év

261 
Ft/szint/év

1565
Ft/szint/év

7. Egyedi tartalékkémény 725 Ft/db/év 145 Ft/db/év 870 Ft/db/év - - -

8. Egyesített falú tartalék
gyûjtôkémény
(szintenként)

692 
Ft/szint/év

138 
Ft/szint/év

830 
Ft/szint/év

- - -

9. Központi üzemi kémény
(60 kW-nál nagyobb 
összteljesítményû)

150 Ft/fm/eset 30 Ft/fm/eset 180 Ft/fm/eset 150 Ft/fm/eset 30 Ft/fm/eset 180 Ft/fm/eset

10. Gyárjellegû kémény
(4096 cm2-nél nagyobb)

292 Ft/fm/eset 58 Ft/fm/eset 350 Ft/fm/eset 292 Ft/fm/eset 58 Ft/fm/eset 350 Ft/fm/eset

11. Kéményégetés 2125 Ft/eset 425 Ft/eset 2550 Ft/eset - - -

A 9. pont és 10. pont alatti kéménytípushoz tartozó füstcsatorna, valamint a koromgyûjtô akna tisztítási díja megegyezik 
a kémény tisztítási díjával, azaz egységár × folyóméter.
Az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelezô felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák.
A díjak tartalmazzák a kiszállási díjat is.

A szemétszállítás díjainak változásai 1. sz. melléklet

2009. április 1-jétôl

SZOLGÁLTATÁS
2009. évi tervezett díjak

Nettó
Bruttó

20% áfát tartalmaz

Lakossági szemétszállítás

1.

120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 315 Ft/ürítés 378 Ft/ürítés 

- szolgáltató edényzetébôl 341 Ft/ürítés 409 Ft/ürítés

2.

240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 630 Ft/ürítés 756Ft/ürítés 

- szolgáltató edényzetébôl 682 Ft/ürítés 818 Ft/ürítés

3.

1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 2887 Ft/ürítés 3465 Ft/ürítés 

- szolgáltató edényzetébôl 3125 Ft/ürítés 3750 Ft/ürítés

4. Zsákos hulladékgyûjtés (zsák + hulladékelszállítás) 315 Ft/ürítés 378 Ft/ürítés

5.
5 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer, szolgáltató
edényzetébôl szükség szerinti mosással

11 963 Ft/ürítés 14 355 Ft/ürítés

Közületi hulladékszállítás

7.

110 l-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 588 Ft/ürítés 705 Ft/ürítés

- szolgáltató edényzetébôl 703 Ft/ürítés 845 Ft/ürítés

8.

120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 588 Ft/ürítés 705 Ft/ürítés 

- szolgáltató edényzetébôl 724 Ft/ürítés 870 Ft/ürítés

9.

240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 749 Ft/ürítés 900 Ft/ürítés 

- szolgáltató edényzetébôl 926 Ft/ürítés 1110 Ft/ürítés

10.

1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:

- megrendelô edényzetébôl 2246 Ft/ürítés 2695 Ft/ürítés 

- szolgáltató edényzetébôl 2806 Ft/ürítés 3365 Ft/ürítés

11.
5 m3-es konténer szolgáltatási díja 4928 Ft/ürítés 5915 Ft/ürítés 

Edényhasználati díj 3436 Ft/hó/db 4125 Ft/hó/db

12.
Edényzettel nem rendelkezô közületek 
(kisvállalkozók) hulladékszállítási díja

641 Ft/ürítés 770 Ft/ürítés

Hulladékelhelyezés és –kezelés

13. Törmelék 473 Ft/t 570 Ft/t

14. Nyesedék, lom 473 Ft/t 570 Ft/t

15. Lakosság által beszállított nyesedék, lom 418 Ft/t 500 Ft/t

16. Kommunális hulladék 6291 Ft/t 7550 Ft/t

17. Lakosság által beszállított kommunális hulladék 6008 Ft/t 7210 Ft/t

18. Termelési hulladék 7544 Ft/t 9055 Ft/t

19. Föld (max. 20% törmeléket tartalmazhat) díjtalan díjtalan

Folyékony települési hulladék szállítása és elhelyezése 2. sz. melléklet

közszolgáltatás tervezett díjai 2009. január 1-jétôl

SZOLGÁLTATÁS
2009. évi díjak

Nettó
Bruttó

20% áfát tartalmaz

1.

Szállítási és elhelyezési díj

a) lakossági megrendelésnél, a szennyvízcsatornával 
nem rendelkezô területrôl történô szállítás esetén

833 Ft/m3 1000 Ft/m3

b) lakossági megrendelésnél, a szennyvízcsatornával 
rendelkezô területrôl történô szállítás esetén

954 Ft/m3 1145 Ft/m3

c) egyéb megrendelés esetén 1047 Ft/m3 1255 Ft/m3

2. Kerti WC tisztítása, szállítás 4871 Ft/db 5845 Ft/db

3.

Lakossági állattartásból származó hígtrágya

Elhelyezési díj 1000 Ft/m3 1200 Ft/m3

Szállítási díj 842 Ft/m3 1010 Ft/m3

A Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium
Trefort Ágoston Fiúkórusa 

meghívja önt
2008. december 18-án, csütörtökön 17 órakor

a békéscsabai evangélikus kistemplomban tartandó 

karácsonyi ünnepi hangversenyére.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában lévô,
Békéscsaba, Erzsébet lakópark 45. szám alatti 

lakóházban történô elhelyezésre

A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fogyasztásmérôk-
kel felszerelt lakóegységek, amelyek a következô helyiségekbôl állnak:
kettô szoba, elôszoba, nappali étkezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC,
valamint fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt – kert övezi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnyerésére –
életkortól és családi állapottól függetlenül – azok nyújthatják be pá-
lyázatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, vagy a házaspár
(élettárs) egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelke-
zik, és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak;

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

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) lega-
lább havi 10 000 Ft megtakarítási összegû, minimum 4 év futam idejû
lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötését és annak a szerzôdés-
ben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) a bér-
leti szerzôdés megkötése elôtt 150 000 Ft óvadék megfizetését a bér-
leti szerzôdés megszûnésekor esetlegesen felmerülô karbantartási
költségek fedezetére;

– szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyi-
latkozattal rendelkeznek;

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

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben történô elhe-
lyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve azt megelôzô 5 éven be-
lül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az ¼-ed tulajdoni részt
meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont;

– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békés-
csaba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás bérlôje, valamint a Bé-
késcsaba, Dózsa György út 7. szám alatti ifjúsági garzonház bérlôje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlôként megvásároló
személy, vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az
önkormányzat javára.

Egyéb fontos tudnivalók:
– Az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat útján kiválasztott bérlôjé-
vel kötött bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre – szólhat, amely-
nek megújítását a határozott idô lejártát megelôzô 30 napon belül kér-
heti a bérlô. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell venni
azt a tényt, hogy a bérlô a beköltözéstôl számított 8 évig lakhat az in-
gatlanban.

– 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 szerzôdés, amely bér-
lôtársi szerzôdésnek minôsül.

– A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lakbért fizetni. 
A költségalapon meghatározott lakbérû (költségelvû) lakóház bérleti díja
a lakás célú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kor-
mányrendelet alapján került megállapításra. A lakbér mértéke a pályázat
közzétételekor 445 Ft/m2/hó. A bérlô köteles havonta bruttó 26 700 Ft
lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér összegét évente felülvizsgálja. A bér-
lô 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 alap-
ján – 20 évig bérlakásként kell üzemeltetnie.

– A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlése által elfogadott elbírálási szem-
pontrendszer alkalmazásával – Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 19. 12.00 óra. 
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal, szociálpolitikai
osztály, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., földszint 21-es iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a szociálpoliti-
kai osztályon igényelhetô.

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

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2009. január.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

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

Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai 
osztályán kérhetô. Telefonszám: 452-252/4022-es mellék.

Ökumenikus advent 2008
A Zenebarát Felebarátok Közhasznú Alapítvány szervezésében

December 7.  (Helyszín: Jézus Szíve római katolikus templom)
15.00 – Ifjúsági mise, érkezik a Mikulás a gyerekekhez
16.30 – Napsugár bábszínház – bábos betlehemes
17.30 – A belvárosi ifjúsági csoport gyertyagyújtása
18.00 – Szentmise

December 14.  (Helyszín: jaminai evangélikus templom, Orosházi út)
15.00 – Mézeskalács-készítés 
16.00 – A Csabai Színistúdió mûsora
16.45 – Gyertyagyújtás és istentisztelet a templomban 

December 21.  (Helyszín: Jézus Szíve római katolikus templom)
16.30 – A Missió együttes koncertje
17.30 – Gyertyagyújtás a templomban
18.00 – Szentmise a Missió együttes énekeivel
19.00 – Betlehemes játék a templom elôtt felállított szalmás 

istállóban, élô álatokkal
A programok ideje alatt forró teával várunk mindenkit!

Békéscsabán, a Fenyves
Szállóban tartott találkozót
nemrégiben Békés megyei
tagvállalkozásai részére a
Magánvállalkozók Nemzetkö-
zi Fuvarozó Ipartestülete, a
NiT Hungary.
Az országosan 4100, a me-

gyében több mint 180 teherfu-
varozót, kamionost, személy-
szállító vállalkozást tömörítô
NiT ügyvezetô fôtitkára, Dittel
Gábor felhívta a figyelmet arra,
hogy égetô hiány mutatkozik
jól képzett gépjármûvezetôk-
bôl. Felvették a kapcsolatot a
munkaügyi központtal, ahol a
munkáltatók igényeinek meg-

felelôen, a regisztrált munka-
nélküliek közül keresnek a
szakmára alkalmasakat. Mint
mondta, tárgyalások folynak
arról, hogy a teherfuvarozók a
gépjármûadó 35 százalékát
visszaigényelhessék, és hogy
jármûvenként egyszeri, 70 000
forintos, környezetbarát üzem-
anyaghoz felhasználható tá-
mogatást kapjanak.
A NiT-rôl és munkalehetô-

ségeirôl érdeklôdhetnek a
Penza lakótelep 5. szám alat-
ti irodájukban, az 529-170-es
telefonszámon és olvashat-
nak a www.nit.hu honlapon.

m. e.

Hiány gépjármûvezetôkbôl

Munkácsy Mihály nyomában
Békéscsabán, Miskolcon és a
Dél-Alföldön – ezekre a fô té-
makörökre épült a Múzeumok
ôszi fesztiváljának háromna-
pos programsorozata a bé-
késcsabai Munkácsy-emlék-
házban. November 6-án, a
fesztivál nyitó eseményén „A
reneszánsz festészet bélye-
geken” címmel nyílt kiállítás
(november 22-ig volt látható)
Pomázi László, a városi bé-
lyeggyûjtô kör tagjának anya-
gából. A Munkácsy Mihály
életének fontosabb állomá-
sait követô történelmi nyom-
keresés 7-én indult, elôször
csak helyi szinten. „Munkácsy
nyomában Békéscsabán”
címmel városismereti séta és
verseny várta az általános is-
kolásokat. A fesztivál utolsó
napján, 8-án már miskolci és
gyulai általános iskolások is
bekapcsolódtak a mester éle-
tének fontosabb helyszíneit
képezô emlékek bemutatásá-
ba. Képes elôadások hang-
zottak el az említett városok
fontosabb Munkácsy-emlé-
keirôl, hagyományairól, ame-
lyeknek anyagából – ahogy
azt Mészáros Zsuzsától, az
emlékház mûvészeti vezetô-
tôjétôl megtudtuk – életrajzi
útvonaltérkép összeállítását
tervezik, elôször virtuális (mul-
timédiás) formában.    

Kárász Kiss

A mostani kutatás célja az
volt, hogy a bevándorló csa-
ládokat megtaláljuk, és veze-
téknevük szerint azonosítsuk
ôket származási lakóhelyeik-
kel. Az 1860-as éveket köve-
tôen (mint azt korábban már
leírtuk) az akkori galíciai tarto-
mányból indultak. Ez a mai
Lengyelország délkeleti ré-
szének, Malopolskie megye
területének felel meg. A tér-
ség tôlünk átlagban 460 km-
re északra van, amibôl közel
280 km a magyar szakasz.
Ott vegyes népcsoportban él-
tek a görög katolikus hitû ru-

szinok – abból is a Lemko
nemzetség, mint köztes szláv
nép – és a római katolikus val-
lású lengyelség. 
Erôs hatással volt rájuk az

akkori nagy Magyarországgal
való közvetlen közelség is,
erre utalnak a magyar hang-
zású nevek. Anyakönyvi be-
jegyzéseket és levéltári ada-
tokat figyelve a nevek néha
átalakultak (jellemzôen a: v-w,
i-y, c-s-cs-sz, t-ty, j-í o-u-á, k-h,
stb. betûknél voltak ilyenek),
ám a személyek egyéb adatai
azonosságot mutatnak. A 75
azonosított családnál többen

jöttek a környékre, közülük
csak a Csabára települôket ír-
tuk össze. Olvasva és hason-
lítva vezetéknevünkkel vagy
annak közeli hangzásával, fel-
ismerhetjük esetleges szár-
mazásunkat. 
További részletes, térkép-

pel ellátott információt a Ma-
gyar–Lengyel Baráti Kulturális
Egyesületnél (Békéscsaba,
Szent István tér 8. sz., tel.:
638-008, e-mail cím: mlbke@ 
t-online.hu) kaphatnak olva-
sóink.

Bielek Gábor és 
Havasi Márton

Lengyel és részben ruszin
származású családok (III.)

A Szabó Pál Téri Általános Is-
kola változatos programsoro-
zattal készült a Biblia éve al-
kalmából. Az intézmény aulá-
jában november 7-étôl folya-
matosan megtekinthetô a „Je-
ruzsálem a mai zarándokok
szemével” címû fotókiállítás.
Emellett többfordulós Biblia-
ismereti vetélkedô folyik 2–6.
osztályosok szá mára. 
Összesen tizenegy, egyen-

ként háromfôs csapat verseng
egymással egészen decem-

ber 16-áig, amikor egy játé-
kos döntôn eldôl, hogy a több
hét alatt gyûjtött ismereteket
melyik csapatnak sikerült leg-
jobban elsajátítani. 

Csomósné Tanka Ilona, az
iskolában mûködô közmûve-
lôdési munkaközösség veze-
tôje hangsúlyozta, hogy a
rendezvények fô célja a Biblia
kultúrtörténeti jelentôségének
hangsúlyozása és a bibliai
történetek megismertetése.
Ezek – amellett, hogy erkölcsi

üzeneteket hordoznak – az ál-
talános mûveltség olyan szer-
ves részét képezik, amelyek
segítségével tanulmányaik
során a diákok számára ért-
hetôbbé válnak a történelmi,
irodalmi vagy akár mûvészet-
történeti összefüggések. Az
iskola közelgô karácsonyi
mûsora is bibliai történeteket
elevenít majd fel, minden osz-
tály külön elôadással készül,
versekkel, és persze zenével. 

K. K. P.

Fotókiállítás és vetélkedôk

A családok volt lakóhelyük szerinti csoportosításban:
Brzezowa: Bavolyák, Chomjak, Csiklinszki, Tocki, Wladika; Dlugopole: Gacsko, Mateja; Myscowa: Kurilló, 
Lábos; Radocyna: Barna, Kmietz, Koszár, Slipik; Tarnów külterület:Gres, Zsitkov; Kobylanka: Karpovics, Króly; 
Konieczna: Dubcsák, Motika, Rinyavecz, Szlepko; Nieznajowa: Kurillák, Szlota; Desznica: Kaczmarik, Latusz,
Marinák, Wapenszky; Wapienne:Halustyák, Prisztács, Chimcsák; Jaworze:Hanzél, Ruszinkó, Sztyeranka; Grab:
Kozák, Kuczwawa; Swiatkowa:Narisznik, Prokopcák; Pielgrzymka:Orjszczák, Smerek; Hanczowa: Broda, Van-
sacz; Ropa: Kordyl, Szpulnyik; Debowiec: Dubisiewitk; Rajcza: Kapel; Kokuszka: Fabisz; Powrozsnik: Parylák;
Zdynia: Filák; Grudna Kepska: Prokop; Wojtowa:Galasz; Libusza: Levek; Wisowa Zdroj:Harsányi; Wolowiec:
Lipyán; Rozanka: Jendrzcik; Ochotnica:Wislóczki; Tylicz: Kiewecz; Tuchow: Koziel, Polany: Kopcsa; Dolina:
Oecker; Chyrowa: Laczwulka; Szerzyn: Król; Lipinki: Macsuga; Bednarka: Miseowszky; Regietow: Pácsok; 
Mecina: Szmarsz; Wola Debowiecka: Sztanek; Pogorzyna: Zelen; Swietkowica Welkan: Nalesnyik; Zmigród:
Okrzer; Ludzmierz: Zajácz; Dlugie: Zurav; Gladyszow:Dziubina; Bogusza:Halkovics; Osobnica: Kapanowszky;
Draganova: Kalács.

A TÓTH PRODUKCIÓ
szervezésében 
A KORZÓ TÉREN 

december 5-én, pénteken 
a déli órákban 

ÉTELOSZTÁS lesz.

A LISZTÉRZÉKENYEK
EGYESÜLETE
értesíti tagjait, hogy

2008. december 20-án
Mezômegyeren, 

az Arany János Mûvelôdési
Házzal közösen tartja 

a MINDENKI 
KARÁCSONYÁT
a ház nagytermében, 15 órától.

Program:
ökumenikus istentisztelet, 

a mezômegyeri asszonykórus
mûsora, a helyi 

színjátszócsoport elôadása.

Utána a kisterembe várjuk tag-
jainkat és megvendégeljük egy-
mást gluténmentes sütemény-
nyel, kaláccsal, teával. Kérjük,
mindenki hozzon magával saját
készítésû süteményt és bögrét.

A vezetôség

A Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 53–57.) pályázatot hirdet 

modellezô-szabász munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs
Pályázati feltétel:
ruhaipari technikus-modellezô szakirányú képesítés
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
a Könnyûipari Mûszaki Fôiskola Ruhaipari Szakán szerzett oklevél,
termelôüzemben szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 27.

A Békési Úti 
Közösségi Házak 
szeretettel meghívja önt

Pál István, Juhász Zoltán, 
Dsupin Pál közös
énekes, dudás, 

furulyás mûsorára,
2008. december 6-án, 
szombaton 18 órára

a közösségi ház nagytermébe
(Békéscsaba, Békési út 24.)

Múzeumok ôszi
fesztiválja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 
../2008.(XII…) önk. rendelete 
a helyi adókról szóló 

46/2000. (XII. 14.) önk. rendelet módosításáról (tervezet)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar Köztár-
saság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, va-
lamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló
46/2000. (XII.14.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja. 
1. §  A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az adó évi mértéke a Ha. tv. 28. §-a alapján számított létszámra vetítve 2500
Ft/fô.”

2. §  A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt, aki nem állandó la-
kosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéj-
szakát eltölt (Ha. tv. 30. § (1) bek. a) pont) és ezért térítést fizet.
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az adó összegét közli a magánszeméllyel,
és az adót beszedi. A beszedett adóról köteles az adó alapjának és össze-
gének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni.”

3. §  A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.”

4. § A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Mentes az iparûzési adó alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Ha. tv.  
39. § (1) bekezdése, illetôleg a 39/A §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vál-
lalkozási szintû) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.” 

5. §  Ez a rendelet 2009. január hó 1. napján lép hatályba. 

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária
polgármester jegyzô
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FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN
bérleti hangverseny
2008. december 9-én, kedden este fél 8-tól
a Jókai Színház Nagyszínpadán.

Fellép: a Bartók Vonósnégyes
(Komlós Péter, Hargitai Géza, 
Németh Géza, Mezô László) 

Mûsor: J. Haydn: C-dúr vonósnégyes Op.76 No.3
W. A. Mozart: G-dúr vonósnégyes K.387
Cl-A. Debussy: g-moll vonósnégyes Op.10

Jegyek a Filharmónia Kht. irodájában válthatók.
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28.)

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

Negyvenéves az imaház

A kezdetben mustármagnyi
gyülekezetbôl pedig hívô éle-
tünk eredményeként az or-
szág legnagyobb evangéli-
kus gyülekezete fejlôdhe-
tett… Isten kegyelmét láthat-
juk abban is, hogy Mezôme-
gyeren gyülekezetünknek im-
már ötödik templomát épít-
hettük meg, mintegy kétmillió
forint költséggel” – áll a negy-

ven évvel ezelôtti jegyzô-
könyvben.
Az évforduló alkalmából

több mint másfél millió forint-
ból újult meg az imaház, ehhez
650 000 forinttal járult hozzá a
város. A megyeri evangéliku-
sok a megszépült környezet-
ben minden hónap elsô és
harmadik vasárnapján és az
ünnepeken gyûlnek össze.

M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Sokunk örömére hallhat-
tunk a különbözô médiu-

mokban (TV1, Duna TV, RTL
Klub, Népszabadság, Magyar
Hírlap stb.) arról a forradalmi
találmányról, amely egy új és
igen hatékony lehetôséget kí-
nál az érszûkület fájdalom- és
szövôdménymentes konzer-
vatív (nem mûtéti eljárás) te-
rápiájában. 
A jemeni sebészorvos-fel-

találó, dr. Khaled Nashwan
Nashwan-Parasound nevû ta-
lálmányáról van szó, amely ta-
lálmánnyal eddig tíz nemzet-
közi aranyérmet nyert el Ma-
gyarország színeiben. 2005-
ben a „Marie Curie” nemzet-
közi tudományos nagydíjat
ítélték oda a doktornak e
nagyszerû találmányáért,
2006-ban pedig ô lett az év
feltalálója Magyarországon.
Ez nem meglepô, hiszen
amióta ezt a készüléket alkal-
mazzák, sok érszûkületes be-
teg menekült meg a kínzó fáj-
dalomtól, az elkeseredettség-
tôl és reménytelenségtôl. Az
eredményes javuláshoz húsz
kezelés szükséges, naponta
egy alkalommal. A kezelések
elôtt és után orvosi vizsgálat
és kontrollvizsgálat történik.
Az eredmények önmagukért
beszélnek, a kezelések hatá-
sára döntôen megnövekszik a

járástávolság, néhány tíz mé-
terrôl akár több száz méterre,
egyes esetekben akár több ki-
lométerre, az állandó fájdalom
és végtagi hidegérzet pedig
többnyire meg szû nik. 
A Nashwan-Parasound ké-

szüléket mint fizikoterápiás 
eljárást már Békéscsabán,
Kecskeméten és Szegeden is
alkalmazzák. Azóta már több
országból, így Németország-
ból és Ausztriából is érkeznek
betegek. Eleinte a sok jelent-
kezô miatt sok beteg nem tu-
dott hozzájutni a terápiához.
A Békés megyeiek, akik ko-
rábban nem tudtak hozzájut-
ni a kezelésekhez, abban re-
ménykedtek, hogy egyszer
megyéjükben is lesz egy ilyen
gyógyítócentrum. 
Végre itt a várva várt lehe-

tôség: Békéscsabán is meg-
nyílt az érszûkületet kezelô in-
tézmény. A centrum vezetôje
azt ígéri, megpróbálnak több
gépet üzembe helyezni, hogy
eleget tudjanak tenni a növek-
vô igényeknek. Az érbeteg-
ség népbetegség hazánkban,
a halálozási okok 55%-a érbe-
tegségre vezethetô vissza, s
a rokkanttá válók 17-18%-a
szintén e betegségcsoport ál-
dozataiból kerül ki. Szomorú
végeredménye a végtagi ér -
szûkületnek maga a végtagi

csonkolás. Azok a betegek le-
hetnek érintettek, akik észlelik
az érszûkület gyanújeleit és
egyes jellemzô tüneteit, mint
pl. terhelésre vagy nyugalom-
ban jelentkezô végtagi fájda-
lom, bizonyos távolság meg-
tétele után jelentkezô lábikra-
görcs vagy lábfáradékony-
ság, mely megállásra kény-
szeríti a beteget, sápadt-hi-
deg, elszínezôdött végtag, a
végtag(ok) zsibbadtsága,
szexuális zavarok férfiaknál,
fejfájás, fülzúgás, szédülés és
fáradékonyság. 
Az érszûkület kialakulásá-

ban kockázati tényezôt jelent
a magas vérnyomás, a do-
hányzás, a cukorbetegség, a
magas vérzsír- és koleszterin-
szint és a családi halmozódás
(öröklôdés). Emellett szere-
pet játszik még a stressz, az
életkor, az elhízás és a moz-
gásszegény életmód is. A
kockázati tényezôkkel rendel-
kezôknél a baj megelôzése
és késleltetése lenne a cél. Jó
hír, hogy a magyar állampol-
gároknak novembertôl visz-
szavonásig továbbra is 50%-
os kedvezményt adnak. 

(T. S.)

Az érszûkület ellen 
az év feltalálójának díja 

Békéscsabán és Kecskeméten már alkalmazzák

Egy év és két hónap – ennyi jutott Dalmának a gazdis élet-
bôl! Az öröm tehát csak rövid ideig tartott. Dalmával nagyon
csúnyán elbántak „örökbefogadói”, könnyû szívvel meg-
szabadultak tôle. Nem a menhelyre hozták vissza, egy-
szerûen szélnek eresztették. 
Szegény egy hétig kóborolt a város másik végén, próbált

bekéredzkedni ide-oda, de nem kellett senkinek. 
Az állatvédôk remélik, hogy ennek a már nem túl fiatal 

(5-6 éves), nagyon nyugodt
természetû, barátságos, ivar-
talanított dalmata keverék
hölgynek a számára is akad
még valahol egy otthon, ahol
a kenyéren és vízen kívül
szeretet is jut neki.
(Címük: Békéscsaba, Két-

egyházi út 30., honlapunk:
www.csabaiallatvedok.hu,
telefon: 30/32-22-776.)

G. E.

GAZDIKERESÔ

Jön a télapó!
Ha kérik, házhoz megyek.
Érdeklôdni: 30/912-0044.

Csabaiként járt már igazi
gyulai étteremben? Nem

csoda, ha nem, mert eddig
nem volt olyan vendéglô a vá-
rosban, mely a Gyulára és
környékére jellemzô ételeket
tálalná. Tudja, milyen a gyulai
kolbászleves, vagy evett már
szürkemarhapörköltet? Meg-
kóstolná a Jagelló Zsigmond
udvarát idézô grillezett piszt-
rángot fokhagymás kaprimár-
tással, vagy a szarvasvetre-
cét? Ha a rántott hús helyett
néha valami különlegesre vá-
gyik, elérhetô áron, nyugodt
szívvel ajánljuk a Patrióta
Gyulai Kisvendéglôt.
Érdemes megkóstolnia a

vasalt bélszínjavát vörösbo-
ros, erdei gyümölcsmártás-
sal. Gyulai vendégeink egyik
kedvence a szûzpecsenye,
gyulai kolbásszal töltve. A kü-
lönleges ízek kedvelôi mellett
nem feledkeztük meg a ha-
gyományos, családias ízek
kedvelôirôl sem. A házilag
füstölt halakból készült Körö-
si halászlé után roston sült
csirkecombfilét vagy rántott
jércemellet kínálunk. A bátrak

megküzdhetnek a méretes
füstölt csülökkel, melyet pá-
rolt káposztával tálalunk.
Az ínyencek válogathatnak

Gyula testvérvárosainak az
ételkínálatából. Itáliából a
gyömbérgôzben puhított vaj-
halat, Germániából posírozott
kacsamellet, Lengyelország-
ból kapros, tejfölös salátát,
Székelyföldrôl pedig igazi, Jó-
kai Mór által már 1862-ben a
hungaricumok közé sorolt
lucskos káposztát kínáljuk.
A gyerekeket játszósarok-

kal és külön menüvel várjuk.
Desszertként az országszerte
ismert Szávéves cukrászda
valamely remekével vagy Uni-
cum-mártásos túrós rétessel
kedveskedünk. Boraink kö-
zött megtalálhatók a legne-
mesebb és az idei szüret leg-
frissebb nedûi. Ha szeretné
megkóstolni ételeinket és itala-
inkat, megtalál minket Gyulán,
a Kossuth utca 3. szám alatt,
vagy a 20/221-7477-es telefon-
számon. 

A régmúlt bôségét kínáljuk
gyulai módra a Patriótában

Várják önöket Gyulán, a Patrióta kisvendéglôben a tulaj-
donosok, Nyári Katalin és Csiszér Árpád

Növekvô terhek
Az állami normatív támogatá-
sok várható jelentôs csökke-
nése a közoktatási és az
egészségügyi intézmények
mûködtetését is megnehezíti.
A központi költségvetés jelen-
legi tervezete szerint az isko-
láknak járó normatív juttatáso-
kat 12%-kal, a kollégiumoknak
járó normatív keretet pedig
15%-kal kívánja csökkenteni az
állam, a hiányt pedig az intéz-
ményeknek és az önkormány-

zatnak kell kigazdálkodnia – fi-
gyelmeztetett Köles István al-
polgármester. Többek között a
városüzemeltetési költségek
felülbírálatával, az önkormány-
zati ingatlanok bérlési feltéte-
leinek szigorításával, valamint
az önként vállalt önkormány-
zati feladatok költségeinek
csökkentésével kell számolni a
városi költségvetésben ahhoz,
hogy az állami támogatások
csökkenésének hatásait kom-
penzálni tudja a város.       

Negyedszázados klub
Egyhetes rendezvénysoro-

zattal ünnepelte a Len-
csési Közösségi Ház és nyug-
díjasklubja a klub fennállásá-
nak huszonötödik évforduló-
ját. A különleges hetet Takács
Péter, a ház igazgatója, dr. Fe-
renczi Attila részönkormány-
zat-vezetô, Bencsik Ilona, a
klub korábbi elnöke és Valach
Jánosné, a jelenlegi vezetô
nyitotta meg november 17-én. 
A Lencsési nyugdíjasai

1983. október 4-én tartották
elsô foglakozásukat, harminc-
öten gyûltek össze a Szabó
Pál téri iskolában. Négyen az-
óta is járnak, de ma már 170–
180 tagja van a város egyik
legaktívabb klubjának, amely-
nek 1987 óta a közösségi ház

ad otthont. Kezdetben üzem-
látogatásokat, kirándulásokat,
ünnepi megemlékezéseket
szerveztek, késôbb számos új
programmal bôvült a paletta.
Ismeretterjesztô elôadás-soro-
zatokat, tanfolyamokat tartot-
tak, úszni tanultak, és ôk kez-
deményezték Békéscsabán a
„nagyinetet”, vagyis a korosz-
tály számítógépes képzését. A
klubtagok honvédek nyughe-
lyét gondozzák, és gondolnak
a rászorulókra, játék- és ru-
hagyûjtéssel segítik ôket.
A hét folyamán könyvbe-

mutatót, nagymama–unoka
játszóházat, bált rendeztek, a
pódiumestek keretén belül pe-
dig Nagy Szilvia elôadóestjén
vehettek részt az érdeklôdôk. 

Meglátása szerint ezek a ma-
gyar államgazdaság kitörési
pontjait jelenthetik. 

Széles Gábor nagyvállalko-
zó, médiacsoport-tulajdonos
a készülô gazdaság- és vidék-
fejlesztési program fô irányvo-
nalait mutatta be. A program
az ún. endogén gazdaságfej-
lesztési filozófiára,  vagyis leg-
inkább a belsô forrásokra épít,
így az agrárfejlôdés, a hazai
erôforrások (édesvízkészlet,
geotermikus energia, gyógy-
vízturizmus) kiaknázása és a
vidékfejlesztés központi sze-
repet kapnak. 
A fórumon a számos érdek-

lôdô mellett több országgyûlé-
si képviselô, dr. Becsei Zsolt
EP-képviselô és természete-
sen dr. Turi-Kovács Béla, a
KPE-KPSZ országos elnöke is
jelen volt, csakúgy, mint Vanta-
ra Gyula, Békéscsaba polgár-
mestere. Hanó Miklós mint a
szövetségpárt megyei elnöke
és házigazda a konferencia
után elmondta: „komoly szem-
léletváltásra van szükség a vi-
dék fellendítésének érdeké-
ben, mielôbb ki kell építeni a
honi piacvédelem kereteit, a
termelôket tôkésíteni kell és be
kell vonni ôket a feldolgozó -
iparba. Ahogy a konferencia
minden elôadója,  Hanó Mik-
lós is hangsúlyozta:  a vidék
érdekében mielôbbi kormány-
váltásra van szükség.

k. k. p.

Kisgazda
fórum

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Patrióta Gyulai Kisvendéglô, 
Gyula, Kossuth utca 3.
Tel.: 20/221-7477

Felvilágosítás: 70/210-1513,
30/265-9360, 20/327-6835,

72/551-714.



10 Panoráma CSA BAI MÉR LEG

ww
w.
sz
uc
sik

ing
atl
an
.hu

Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a www.szucsikingatlan.hu internetes hon la pon.

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAddrráássssyy  úúttoonn ((aa  CCssaabbaa  CCeenntteerr  kköözzeelléébbeenn))  úújj
ééppííttééssûû, egyedi fûtéses, vízórás, különbözô nagyságú, elosztá-
sú és szobaszámú lakások erkéllyel, igény szerint zárt parkoló-
val, garázzsal eladók. IIrráánnyyáárr::  226600––228855  EE  FFtt//mm22..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn 62 m-es, tégla építésû, 2007-ben fel-
újított, 2. emeleti, háromszobás, erkélyes, központi kombi kazá-
nos fûtésû, légkondicionált lakás eladó. ÁÁrr:: 1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCsseerreeppeess  uuttccáábbaann,,  400 nm-es telken 90 nm-es
társasházi, egyedi radiátor fûtésû, három szoba, konyha, étke-
zôs lakás garázzsal, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn 3. emeleti, téglablokkos, 4 szo-
ba + konyha + étkezôs lakás központi radiátoros fûtéssel, két er-
kéllyel eladó..  ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 68 nm-es, két és
fél szobás, téglablokkos lakás egyedi fûtéssel, konyha + közle-
kedôvel, elzárt játszótérrel rendelkezô belsô udvarral eladó. 
ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann tégla építésû, 63 nm-es, 
1. emeleti, 1 + 2 fél szobás, étkezôs, erkélyes, egyedi radiátoros
fûtésû, kombi kazános lakás eladó. Fürdôszoba WC külön.
ÁÁrr:: 1144,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann,,  a Csaba Centerrel
szemben, négyszintes társasházban 4. emeleti, 97 nm alapte-
rületû, négy és fél szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC-s,
egyedi gázos lakás gardróbszobával, radiátoros hôleadókkal,
beépített konyhabútorral, parkettás szobákkal eladó. 
ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben, 4. eme-
leti, 84 nm-es, három szoba, konyha + étkezôs lakás (fürdôszo-
ba külön WC-s) egyedi kombi kazános fûtéssel, erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlllléésshháázzii  uuttccáábbaann,,  a 4. szinten 72 + 40 nm-es,
ötszobás, 2001-ben felújított, központi gázkazánnal, légkondi-
cionálóval, telefonnal felszerelt lakás eladó. Fürdôszoba külön
WC-vel. Parkolási lehetôség van. ÁÁrr::  1155,,885500  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llttpp..--nn,, nyugodt környezetben tetôtéri, 90
nm-es, három és fél szobás lakás eladó. A nappali a konyhával
egy légtérben, fürdôszoba külön WC-vel, két kilépôs erkély van.
A falazata tégla, egyedi radiátoros fûtésû, 2005-ben lett felújít-
va. A szobák burkolata parketta és padlószônyeg, a konyha hi-

degburkolatos. Szárító- és pincehasználatra is van lehetôség.
ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 4. emeleti, bruttó 110 nm-es, két-
szintes, újszerû tetôtéri téglalakás garázzsal eladó. Három szo-
ba + nappali akácfa parkettával, 16 nm-es konyha + ebédlô, két
fürdôszoba, két külön WC, klíma, beépített szekrények, elektro-
mos garázskapu van. ÁÁrr::  1166,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy uuttccáábbaann 3. emeleti, lifttel szerelt
társasházban 97 nm-es lakás klímaberendezéssel, terasszal el-
adó. (Két szoba + nappali, konyha + étkezô.) Csere is lehetsé-
ges, gyulai családi házra, értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  1177,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, a KKiinniizzssii  uuttccáábbaann,, társasházban 1. emeleti, 108
nm-es bruttó és 66 nm alapterületû lakás egy nagy szobával +
nappalival, konyha + közlekedôvel, konyhai berendezéssel, er-
kéllyel, kocsibeállóval eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrttóótthhyy  uuddvvaarrbbaann,, téglablokkos épületben 
1. emeleti, 83 nm-es, két és fél szoba + nagy konyhás lakás kom-
bi kazános egyedi fûtéssel, nagy konyha + étkezôvel eladó. 
ÁÁrr::  1188,,99  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuusstthh  GGyyuullaa  uuttccáábbaann  ((a fôtérrôl nyíló kis utca), lif-
tes társasházban II. emeleti, csendes, udvari, új építésû, K–
DK-i, világos, nagy erkélyes, igényes, szolid eleganciájú, elsô
osztályú kivitelezéssel egyedileg kialakított, 68 nm-es, két és fél
szobás, összkomfortos, exkluzív lakás eladó. (30 nm-es nappa-
li-étkezô, hôtárolós kombi cirkós gázkazán, beépített konyha-,
elôszobabútor, redôny, klíma elôkészítve, zárt udvari külön zár-
ható parkolóhely.) ÁÁrr::  1188,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii GG..  uuttccáábbaann,, kilenclakásos házban 120 nm-
es, tégla építésû, kétszintes társasházi lakás közös udvari rész-
szel, egyedi kombi kazános fûtéssel eladó. (Négy szoba + nap-
pali, konyha + étkezô egy légtérben, fürdôszoba, WC minden
szinten, terasz + erkély is van.) ÁÁrr::  2222  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii uuttccáábbaann, három éve épült társasházban
földszinti, 116 nm-es, amerikai konyhás, klímás, exkluzív lakás
eladó. (Két szoba, nagy nappali oszlopos elválasztással, két te-
rasz, sarokkádas, tusolós fürdôszoba,WC.) BBeellvváárroossii  kkééttsszzoobbááss
iinnggaattllaanntt  bbeesszzáámmíítt 11..  eemmeelleettiigg  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,, az Európa házban 3. emeleti, 96
nm-es, három szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános
egyedi fûtéssel eladó. Mélygarázs is tartozik az ingatlanhoz, az
ára + 2,5 M Ft. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann,, téglablokkos társasház-
ban 74 nm-es, két és fél szoba, konyha, étkezô, nappalis lakás
egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann,, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es,
vegyes falazatú családi ház (három szoba, konyha, étkezô, für-
dôszoba) konvektoros fûtéssel, felújítandó állapotban eladó.
ÁÁrr:: 1111,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeerreekkii  úúttoonn,, 530 nm-es telken 85 nm-es, két-
szobás, tégla falazatú családi ház radiátoros hôleadókkal, ga-
rázzsal eladó. (Konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba, WC.) 
ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáánn,, 938 nm-es telken vegyes fala-
zatú, 80 nm-es családi ház egyedi konvektoros fûtéssel eladó.
Két és fél szoba, nagy konyha, fürdôszoba WC egyben. Csere
is szóba jöhet: 3. emeletig, egyedi gázos, kétszobás lakás.
ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 570 nm-es telken 117 nm-es csa-
ládi ház központi fûtéssel eladó. (Három szoba, konyha, étkezô,
fürdôszoba, WC.) ÁÁrr:: 1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 362 nm-es telken 100 nm-es,
tégla falazatú családi ház központi fûtéssel, melléképülettel ela-
dó. Három szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba. 
ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn,, 350 nm-es telken 72 nm-es, egy
+ két fél szobás (konyha, étkezô), radiátoros családi ház, fürdô-
szoba külön WC-vel, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200
nm-es, hatszobás, konvektor fûtésû, polgári típusú családi ház
két konyhával, fôzôfülkével, terasszal eladó. ÁÁrr:: 1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáábbaann,, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-
es + 54 nm beépíthetô tetôterû családi ház nappali + amerikai
konyhával, étkezôvel, két szobával eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáánn,,  500 nm-es telken 2001-ben
épített 155 nm-es családi ház (két szoba, konyha, nappali, für-
dôszoba, WC) egyedi konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn  110 nm-es, két szoba, konyha, für-
dôszoba, külön WC-s családi ház konvektoros hôleadókkal, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  új építésû EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann  ((JJaammiinnaa)), 200
nm-es telken 75 nm-es családi ház eladó. (Egy szint + tetôtér-
beépítés, lent nagy nappali, amerikai konyha, WC, fent két szo-
ba, fürdôszoba, WC.) ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann,, frekventált helyen, kisméretû tel-
ken lévô 100 nm-es, háromszobás családi ház központi kon-
vektoros fûtéssel, konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann lévô 84 nm-es, újonnan
épült kétszintes családi ház padló-, illetve falfûtéssel eladó. (Lent
nappali, konyha, étkezô, WC, kis elôkert, fent két szoba, fürdô-
szoba, WC.) ÁÁrr:: 1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIllIIyyééss  GGyyuullaa  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken lévô 84
nm-es, felújított állapotban lévô kétszobás, amerikai konyhás,
klímás családi ház eladó. Falazata tégla, kétállásos kocsibeálló,
melléképületek (mûhely, fásszín) is tartoznak az ingatlanhoz. Fû-
tés: egyedi kombi kazános. A szobák burkolata parketta, a kony-

ha hidegburkolatos. A szennyvízcsatornázás folyamatban van.
ÁÁrr::  1155,,33  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  AAddyy  EEnnddrree  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 102 nm-
es, háromszobás, kitûnô állapotban lévô családi ház eladó.
Konyha + nappali egyben, fedett teraszos, falazata vegyes, a
szobák burkolata beton, a konyha hidegburkolatos. A gáz a tel-
ken van. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
GGyyoommaaeennddrrôôddöönn,,  aa  DDoobb  IIssttvváánn  úúttoonn, 1200 nm-es telken lévô 160
nm-es beépített területû, vegyes falazatú családi ház négy szo-
bával, konyha étkezôvel, kombi kazánnal eladó. ÁÁrr:: 88,,22  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáábbaann, 1066 nm-es telken lévô 127
nm-es, földszintes családi ház két szobával + nappalival, tégla
falazattal, központi radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,44  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uuttccáábbaann,, 500 nm-es telken lévô 76 nm-
es, vegyes falazatú családi ház új nyílászárókkal, radiátoros fû-
téssel, garázzsal eladó. (Két szoba, konyha, étkezô, elôszoba,
spájz.) ÁÁrr:: 88,,55  MM  FFtt..
MMeeddggyyeessbbooddzzáássoonn,,  GGáábboorrtteelleeppeenn  ((kküülltteerrüülleett)),, 7533 nm-es telken
lévô 100 nm-es összterületû ingatlan konvektoros fûtéssel ela-
dó. A lakóingatlan egy szobából, konyha + étkezôbôl, fürdôszo-
bából és WC-bôl áll. ÁÁrr:: 88,,55  MM  FFtt..
SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn,,  aazz  ÓÓkkííggyyóóssii  úúttoonn,, 1200 nm-es telken 117 nm-
es, tégla építésû, kétszobás családi ház eladó. A felsô rész nincs
kész. (Nagy konyha + étkezô, fürdôszoba WC külön helyiség-
ben, radiátoros vegyes tüzelésû, hidegburkolatos. A szocpol
igénybe vehetô. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 134 nm-es családi ház (há-
rom szoba, nappali, étkezô, két konyha, két kamra) központi fû-
téssel, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 99,,22  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáábbaann,, 1400 nm-es telken 110 nm-es
családi ház, 2 szoba, konyha, étkezô,fürdôszoba,WC,  radiáto-
ros hô leadókkal, garázzsal. ÁÁrr:: 99,,22  MM  FFtt..
FFaajjsszzoonn,,  aa  SSzzeenntt  IIssttvváánn  úúttoonn, 900 nm-es telken lévô családi ház
négy szobával, 40 nm-es konyhával, új fürdôszobával, fedett te-
rasszal, gázfûtéssel, konvektoros hôleadókkal, pincével eladó.
ÁÁrr:: 1100  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  GGyyuullaaii  úúttoonn,, 1900 nm-es telken 110 nm-es, felújí-
tott családi ház (két szoba + nappali, nagy konyha) eladó. Ra-
diátoros fûtés és vegyes tüzelés is van. ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..

HÁZRÉSZEK 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken 2005-ben
felújított, 86 nm-es (két szoba + nappali, konyha, étkezô, fürdô-
szoba, WC), vegyes falazatú udvari házrész 450 nm saját kert-
tel, parkettás szobákkal, garázzsal, melléképületekkel eladó. 
A gáz be van kötve, de csempekályhás a fûtés. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann 65 nm-es, kétszobás, kony-
hás, két fürdôszobás, konvektoros fûtésû, vegyes falazatú, nem
utcafronti házrész elôkerttel, közös udvarral eladó. ÁÁrr::  55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es, utcafronti házrész (egy
szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) konvektoros hôleadók-
kal, belsô terasszal, hajópadlós szobákkal, redônyös ablakokkal,
kis virágoskerttel eladó. Két lakó van a telken. ÁÁrr::  44,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn, 1400 nm-es telken lévô, 200 nm
önálló kertû, 97 nm-es utcafronti házrész (két szoba + nappali,
konyhával) egyedi konvektoros fûtéssel, csempekályhával, par-
kosított kerttel eladó. ÁÁrr::  55,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 40 nm-es, egyszobás házrész ela-
dó, amelyhez konyha, fürdôszoba, kamra, illetve elôkert is tar-
tozik. Falazata tégla, fûtése egyedi konvektoros. A szoba beto-
nos burkolatú, a konyha hidegburkolatos. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, 1122 nm-es telken, ötlakásos
házban 90 nm-es, háromszobás, 1964-ben épült házrész eladó.
Falazata: vályog, fûtése gázkonvektoros. A szobák burkolata ha-
jópadló, a konyha hidegburkolatos. Melléképülete is van (fás-
kamra és pince). Ablakai redônyösek, kábeltévével felszerelt.
Felújításra szorul. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, frekventált helyen utcafron-
ti, 82 nm-es, polgári típusú házrész egy nagy szobával, nagy elô-
szobával, konyha + étkezôvel, kis telekkel eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, 80 nm-es telken vegyes fa-
lazatú, 61 nm-es (egy szoba + nappali + étkezô egyben), egye-
di konvektoros fûtésû házrész nagy terasszal, melléképülettel el-
adó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann teljesen felújított, 56 nm-es, vegyes fa-
lazatú, egyszobás (parkettás) házrész (az étkezô és a konyha
egy légtérben) egyedi fûtésû kombi kazános radiátoros hôlea-
dókkal, nagy terasszal, redônyös ablakokkal eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccáábbaann régi stílusú, 100 nm-es, utcai
házrész (parasztház) nyugodt környezetben eladó. Két szoba, elô-
szoba, fürdôszoba WC-vel, spájz, hosszú folyosó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa úton, az állomástól, Pennytôl 1 perc-
re, 1200 nm-es telken, 400 nm-es osztott telken lévô 85 nm-es
házrész két oldalról bejárási lehetôséggel eladó. (Két szoba,
konyha, étkezô, fürdôszoba, WC.) Az ingatlan hátsó udvarán egy
reklámtábla van elhelyezve egy minden hónapban esedékes
összegért. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann 100 nm-es, konvektor fûtésû,
nem utcafronti házrész (két és fél szoba, étkezô, nappali, gar-
zonos hálórész-kialakítás) közös udvarral, kocsibeállási lehetô-
séggel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBáánnáátt  uuttccáábbaann 85 nm-es, másfél szoba + nap-
palis, udvari házrész teljesen felújított állapotban, hidegburkola-
tos konyha + közlekedôvel, parkettás szobákkal, fürdôszoba kü-
lön WC-vel, 36 nm garázzsal, fedett terasszal, nyugodt környe-
zetben eladó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPuusskkiinn  uuttccáábbaann,, frekventált helyen (közel az is-
kola, óvoda, kórház, fôiskola), 213 nm-es telken lévô kétlakásos
társasházban 76 nm-es, É–Ny-i fekvésû (kétszobás, konyha +
étkezô egyben) házrész beépített konyha- és szobabútorral, biz-
tonsági bejárati ajtóval és terasszal eladó. Falazata: tégla, fûté-
se egyedi konvektoros, de vegyes tüzelésre is van lehetôség,
ablakai redônyösek. A szobák burkolata laminált parketta és
padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos. Telefon és kábeltévé-
használat is megoldható. Hét éve volt aláfalazva és az elektro-
mos vezetékek cserélve. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann,, közepes méretû telken lévô utca-
fronti házrész 112 nm-es hasznos lakótérrel, két szobával, nap-
palival, konyha étkezôvel, felújított állapotban eladó. ÁÁrr:: 1166,,55  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
KKeeccsskkeemméétt,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  55..  ••  TTeell..::  7766//332211--664400

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, 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

December 5.–2009. január 18-ig
Martin Gábor fotómûvész kiállítása
a Jankay-galériában

December 1–2009. január 5-éig
6. Fotószeánsz a Szlovák Kultúra
Házában

December 1–30-ig
Karácsonyi falu a sétálóutcán
(Andrássy út)

November 12.–2009. január 10-ig
Batthyány Lajos-emlékkiállítás 
a Munkácsy múzeumban

November 20.–december 31-ig
Házi Tibor üvegtervezô 
iparmûvész kiállítása 
a Munkácsy-emlékházban

Október 25.–2009. január 18-ig
150 éves a Tiszavidéki Vasút – 
kiállítás a Munkácsy múzeumban

Október 30.–2009. február 1-ig
Démoni ragály: a pestis – kiállítás a
Munkácsy múzeumben

December 9-én 17 órától
„Amint fent, úgy lent…” – 
az emberiség égi hagyománya,
elôadás a TIT-ben

December 9-én 19.30-kor
A Bartók Vonósnégyes elôadása 
a Jókai Színházban

December 11-én
Palya Bea a Phaedra Közéleti 
Központban

December 15-én 17 órakor
Változó világ, változó falvak – 
Boldog Gusztáv fotográfus, 
természetvédô elôadása a TIT-ben

December 17-én
Szentpéteri Csilla elôadása 
a Phaedra Közéleti Központban

December 18-án
III. Gitárpárbaj az Elefánt Sörözôben

December 20-án 20 órától
Rock karácsony – a Tequila Band
koncertje a ’68-as Klubban

PROGRAMAJÁNLÓ

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. 
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tol-
lak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turiz-
mus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!
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A dél-alföldi
szlovákságról

AMagyarországi Szlová-
kok Kutatóintézete és a

Magyar Tudományos Akadé-
mia Alföldi Regionális Kutató-
intézete szervezésében Feje-
zetek a dél-alföldi szlovákság
történetébôl a XIX–XX. szá-
zadban címmel Miroslav Kmet
besztercebányai fôiskolai ta-
nár tartott elôadást Békéscsa-
bán, az MTA Szabó Dezsô ut-
cai épületében.
Az elôadó többek közt a

Szlovákiában és Magyaror-
szágon tiszteletnek örvendô
dr. Zsilinszky Mihályról és Haán
Lajosról beszélt. A dél-alföldi
szlovákság történetén és a
neves emberek példáján ke-
resztül világított rá, hogy min-
den korban voltak kiemelkedô
személyiségek, akik a nehéz-
ségek közepette is bizonyítot-
ták, mennyire fontos egymás
segítése.

m. e.

A képviselô nem ért egyet az-
zal, hogy a központ elôtt csó-
nakkikötôt alakítsanak ki. Úgy
vélte, ha a Derkovits sor ifjú-
sági ház elôtti szakaszán nem
lehet autóval közlekedni, az a
Szent István téri forgalmat nö-
velheti, ahol a belváros revita-
lizációja kapcsán „abszurd
módon” aluljáró megépítése
került szóba. Az Agórával
kapcsolatban megjegyezte,
hogy a kivitelezésnél a le-

gésszerûbb megoldást kell
megtalálni. Úgy vélte, a prog-
ram a mai nehéz gazdasági
helyzetben a munkahelyek
megtartását jelentheti, kez-
detben az építôiparban, ké-
sôbb pedig a szolgáltató
szektorban.
– Még nem vagyunk a vé-

gén, most kerültünk a máso-
dik fordulóba. Való igaz, hogy
innen már nehéz kiesni, azon-
ban rengeteg munka vár ránk.

A pályázatra 450 oldalas épí-
tési és szakmai koncepciót ké-
szítettünk, ezt most kell részle-
teiben kibontanunk, a konkrét
tervek most készülnek – rea-
gált a hírre Szente Béla, az ifjú-
sági ház igazgatója.
Mint mondta, jelenleg 2400

négyzetméter az ifjúsági ház
területe, a beruházással ez
6000 négyzetméterre nô, de a
fenntartási költségek csak
a mostani másfélszeresére
emelkednek az energiatakaré-
kos megoldások révén. Az
épület akadálymentes lesz a
mozgáskorlátozottak, hallás-
és látássérültek számára. Az
ifjúsági ház jelenlegi négy -
emeletes közösségi és iroda-
épülete átalakításokkal, a falak

áthelyezésével megmarad, a
belsô tér más elosztású lesz.
Az épület lefelé is terjeszkedik,
az alsó szinten kaszinó, étte-
rem várja majd a vendégeket.
A ház elôtt csónakkikötôt ala-
kítanak ki, elôtte csak gyalog
vagy kerékpárral közlekedhe-
tünk. A jelenlegi nagyterem
megszûnik, de épül új, 400 fôs
hangverseny- és elôadóte-
rem, valamint egy nagy nyitott
tér, ahol a közösség kiszolgá-
lása történik majd boltokkal,
gyermekjátszóval, kismama-
klubbal, tanácsadó pontok-
kal, kávézóval, kiállítóterekkel,
gyermekszigettel. A közös-
séggondozás és az úgyneve-
zett „kreatívipar” is helyet kap.

M. E.

Több mint 40 civil szerve-
zet mûsorszámai és 32

civil szervezet kiállításai – ez
várta az érdeklôdôket novem-
ber 21–22-én az ifjúsági ház-
ban, a Békéscsabai Civil
Szervezetek Szövetségének
XI. Civil Kulturális Börzéjén. A
rendezvény fô célja, hogy le-
hetôséget biztosítson a dél-
alföldi régióban található civil
szervezetek bemutatkozásá-
ra, az egymás közti kapcsola-
tok megteremtésére, s hogy
rámutasson e társadalmi
szféra jelentôségére a közös-
ségi és kulturális értékek ápo-
lásában. 

Gólya Pál, a civil szövetség
elnöke elmondta: nem vélet-
len, hogy minden évben no -
vember 20-a környékén ren-
dezik meg a börzét. A szövet-
ség 1999. november 20-án
alakult, tehát a civil börze szü-
letésnap ünneplése is egyben.

Az idei rendezvény rend-
hagyó módon kétnapos prog-
ramsorozattal várta az érdek-
lôdôket. Pénteken délután
több hazai és külföldi civil
szervezet szakmai elôadásait,
bemutatóit hallhatta a közön-
ség, szombaton pedig a kul-
turális programokon változa-
tos mûsorszámokkal és kü-
lönbözô kiállításokon mutat-

koztak be a civilek. Gólya Pál
hangsúlyozta: a rendezvény
lebonyolításában és szerve-
zésében nagy szerepet kap-
tak a szövetség tagszerveze-
tei, akik lelkes munkájukkal
minden évben hozzájárulnak
a Civil Kulturális Börze sikeres
megvalósulásához és egyre
növekvô színvonalához.

k. k. p.

Civil szervezetek börzéje

Agóra – jön a második forduló

Kondor Péter esperes november 15-én iktatta be Nagy Zoltán
jaminai lelkészt hivatalába

Döntés született az ifjúsági ház területén megépítendô
Agóra multifunkciós köz mû velôdési, közösségi intézmény
támogatását illetôen. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
részeként a felzárkóztatásra, kulturális különbségek fel-
számolására kiírt pályázaton 1,71 milliárd forintot nyert Bé-
késcsaba – jelentette be Molnár László, Békéscsaba or-
szággyûlési képviselôje.
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ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK

2009. január 5-én, 16 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.

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM CSAK 10 000 Ft!

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MINKET VÁLASZTOTTAK!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

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

Regisztrációs szám: 00635-2008 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

Ingatlanközvetítô magas keresettel
munkatársat keres, nem ügynöki
munkára. Telefon: 30/640-1180,
30/520-4512.

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótele-
pen 50 nm-es, IV. emeleti, egyedis la-
kás tárolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.

A Rábayn kétszobás, egyedis, II.
emeleti lakás nyári költözéssel eladó.
Tel.: 20/423-2721.

2007-ben újjáépített családi ház Ja-
minában – félkész, különálló lakás-
ként is használható lakrésszel – áron
alul, sürgôsen eladó. Telefon:
30/538-8833.

Békéscsabán félkész családi ház a
Magyar utca 52. szám alatt sürgôsen
eladó. Tel.: 20/324-5347.

Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:
440-546.

Békéscsabán két kétszobás, egyedi
gázos panellakás eladó 7,9 és 7,2 M
Ft-ért. Telefon: 20/937-3063.

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti,
egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irány-
ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház el-
adó. Békéscsabai csere is érdekel.
Telefon: 70/587-4857.

JÁRMÛ
2007-es Skoda Superb Style sürgô-
sen eladó. Telefon: 30/538-8833.

2001-es Ford Focus elsô tulajdonos-
tól eladó (négyajtós, klíma, szerviz -
könyv). Tel: 30/445-4463.

250-es MZ ETZ motorkerékpár el adó.
Tel.: 70/311-9461.

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

SZOLGÁLTATÁS
Festés, mázolás, homlokzatfestés,
tapétázás stb.30 éves tapasztalattal
Marik István kisiparos. 5600 Békés-
csaba, Tavasz u. 83. Tel.: 30/275-7263.

Redôny-, szalagfüggöny-készítés, -
javítás részletfizetéssel is. Nyílászá-
rók javítása. Tel.: 70/212-6776.

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.

Csempézést, hidegburkolást és la-
minált parketta rakását vállalom! 
Telefon: 30/273-3191.

OKJ-s személy- és vagyonôri tan -
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Automata mosógépek, háztartási gé-
pek javítása. Telefon: 30/304-4622,
66/454-561.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Tel.: 20/935-8173, Péter
József.

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

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

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gor-
kij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.

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

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

OKTATÁS
Egyéves OKJ-s kozmetikusképzés in-
dul decemberben. Tel.: 20/423-2721.

Pszichodráma módszerbemutató
december 5-én 17–19 óráig a Mi-Ér-
tünk Egyesület székházában (Bé-
késcsaba, Kazinczy u. 6/1.)

Változás – hatékonyság. Személyi-
ségfejlesztés pszichodráma mód-
szerrel. Novák Magdolna, telefon:
30/370-0881. 

Kövéren sorsom-e a betegség?
270 órás testi-lelki egészségtudatos-
ság program indul Békéscsabán. 
Telefon: 30/231-9216, e-mail cím:
sorsfono2@gmail.com.

www.olasz-italiano.uw.hu

EGYÉB
Párkapcsolati problémában család-
terápia: 30/231-9216.

Egyéni konzultáció mentálhigiénés
szakemberrel: 30/370-0881. 

Tömött kacsa ôstermelôtôl konyha-
készen folyamatosan kapható. Tel.:
30/845-3954.

Kérdôívezés. 30/843-0496.
Méregtelenítés, feltöltés, erôsítés.
Tel.: 30/290-8726.

Tiszta levegô. Tel.: 30/290-8726.
Mágnesszipka. Tel.: 30/290-8726.
Egészség savtalanítással. 
Telefon: 30/290-8726.

Szuperzöld csodaital, lúgosítás! 
Tel.: 30/290-8726.

A ma Tiborca Disznójáték és a többi
Egy flancos bevásárlóköz-

pont elôtt középkorú férfi
üldögél. Lábánál bádogbög-
re, mellette hullámpapír táb-
lácska, azon ákombákom
írás: ÉHES VAGYOK, MA-
GYAR VAGYOK.
A férfi egyszerû, becsüle-

tes melós fajta, akit ez a bol-
sevizmusba oltott vadkapita-
lizmus könyörtelenül az utcá-
ra lökött. Sorsa reménytelen,
kímélet nincs. Régi-új uraik-
nak nem kell az öregedô rab-
szolga. Tartása nem kifizetô-
dô. Rontja a nyereségessé-
get. Szent a pozitív szaldó.
Ide jutottunk. Korunk Tiborca
már nem is panaszkodik.
Nincs is kinek.
Tiborc az „üzlet” elôtt

ücsörög, és csendesen kol-
dul. Ôrizgeti önérzete romjait,
nem kiáltozik, nem „jamme-
rol”. Bizonyára összejön neki
annyi, hogy ne haljon éhen.
Talán jut neki valamennyi ital-
ra is, hogy kissé kábítsa ma-
gát, hogy el tudja viselni ezt a
rohadt életet, amit a mai ha-
talmasok teremtettek a szá-
mára, és tegyük hozzá: mind-
annyiunk számára.
Nézz rá a koldus (hajlékta-

lan) magyar Tiborcokra, és ne
gondold azt, hogy te kima-
radsz a szórásból. Ha már fel-
élted minden testi-lelki tartalé-
kodat, csak a bádogbögre

marad. Ez a „népirtás” sza-
lonképes formája. Ezalatt a
hatalom bitorlói, a rabtartóink
óriási vagyonokat „lopnak”
össze maguknak: azok, akik
a legpiszkosabb nyugati fi-
nánctôke adósrabszolgáivá
tettek bennünket. Mert a ma-
gyar emberek százezreinek
bádogbögrét nyomtak a mar-
kába. Ôk luxuspalotákban
laknak, miközben a legeleset-
tebbek kalyibákban, barlan-
gokban és földbe vájt üregek-
ben tengetik az életüket. 
Nesze neked kapitalizmus,

bele az arcodba, nesze ne-
ked NATO, nesze neked Eu-
rópai Unió! Ilyen hatalom
nem kell. Ilyen demokrácia
nem kell. A kapitalizmus lejárt
lemez, éppúgy, mint a kom-
munizmus. Ti, gôgös hatal-
mon lévôk, jobb, ha tudjátok:
a kisemmizett munkások, pa-
rasztok, értelmiségiek meg-
nyerése nélkül illúzió válasz-
tási gyôzelmet remélni. Ma
már csak annak a politikus-
nak van hitele, aki úgy él, mint
a nép. Aki nem keveredett a
korpa közé. Aki nem adta el
magát.
Szerencsére a hatalommal

ellentétben ma Békéscsa-
bán olyan városvezetés van,
amely törekszik megoldani a
problémákat.

Botyánszki György     

Adarab hôsei (Mangalic-
za, Cornwall és Yorkshire

urak) a totális (élet)veszede-
lem árnyékában azt latolgat-
ják: mi lesz, ha mégis gyôz-
nek? Ha a böllérek megadják
magukat? Kinek mi jut majd a
gyôzelembôl? Illetve után. Mi-
közben a böllérek elleni láza-
dás eleve reménytelen, és az
is csak álom, hogy lehet egy
igaz „sertésország”, ahol…
Hát, így zajlik az életben is a
csodák eljövetelére vágyako-
zó önámítás, sugallja Czakó
Gábor Disznójáték címû szín -
mûvében, ildomos tehát jól
odafigyelni, mert a szereposz-
tás közérthetô: vannak hiszé-
keny áldozatok, öntelt önjelöl-
tek és gyáva megalkuvók.
Gyarlóságaink a disznóvilág-
ban, vagy valami hasonló.
Mert sokféle az ember is: van,
aki elôre iszik a medve bôrére,
és van, aki eladja a medve bô-
rét, hogy ihasson. Ez a darab
errôl is szól, meg sokféle más,
dicsô tulajdonságainkról, me-
lyeket nem éppen épületes
dolog viszontlátni „disznó kör-
nyezetben”. Csak tanulságos
netán, és az sem semmi.
Mangalicza, Cornwall és

Yorkshire urak megsejtik, mi
több: tudják (miután a tét a lét,
és az etetôgép leállt), hogy
életük vége elérkezett, a böllé-
rek fenik a kést. Emberként

sem lehetne mást tenni, mint
amit a három disznó kigondol:
harc és gyôzelem. Esetleg. Ta-
lántán. Hogy mindez remény-
telen, mint azt már jeleztük
fentebb, egy ideig még témá-
ban marad, de aztán… Nos,
aztán már a „gyôzelem” utáni
helyzetet latolgatják, kiosztják
a pozíciókat, bár Mangalicza
úr egyikbôl sem kér, szeretne
túlélni, és békésen hízni a
disznói kor végsô határáig.
Cornwall azonban királynak
nevezi ki magát, Yorkshire
köztársasági elnöknek, Man-
galicza pedig áruló, akit el kell
pusztítani, elnyerni vele a böl-
lérek szimpátiáját. Mindezek
után pedig… elérkezik a finá-
lé, amikor a világ megôrül,
csak Mangalicza úr marad hô-
sies: ha már halni kell, emelt
fôvel tegye.
Jó kis szatíra ez a Disznójá-

ték, miközben a színlapon és
a játékban ott a kérdôjel is a

„szatíra” után. Mindenesetre
mérlegre teszi a múlt idôket, a
jelent, de a jövendôt is, ki ho-
gyan éli majd meg, amit meg-
élni számára elrendel a sors.
Fekete Péter rendezte és dísz-
lettervezte a darabot, hogy
minden vonulata közérthetô,
világos legyen, és fôképpen
hatásos. Sok ötlete van, habár
a reklámos és másféle betétje-
lenetek olykor hosszúak, s két
halandzsaszónok párviadala
viszont iszonyatos, még akkor
is, ha leállítja a másik cselek-
ményt, ami a fô vonulat itt. Egy
húron pendülnek vele a színé-
szei, Bicskei István Mangalic-
za úrként frenetikus, Hodu Jó-
zsef Cornwall és (a beugró)
Reiter Zoltán Yorkshire úrként
egyaránt kitûnô. Kara Tünde a
várandós Koca anyó szerepé-
ben oldja meg a játék egy-egy
fontos pillanatát. Az eredeti-
ben énekes-narrátor erôsítette
a szürreálisba futó eseménye-
ket, ebben a változatban Gu-
lyás Levente ült oda egy nyílt-
színi zongorához, és kifejezô,
jól eltalált kísérôzenével fokoz-
ta a hatást.
Hogy mi a „többi”, ami a

címben van? Talán az, hogy a
szatíra után hagyjuk ott azt a
kérdôjelet, és többször is gon-
doljuk végig az egészet. Van
mit végiggondolni.

Sass Ervin

Az esélyegyenlôségért
Egy egészséges ember be

tud menni a hivatalokba,
el tudja intézni az ügyeit, ké-
nyelmesen vásárolhat, prob-
léma nélkül eljuthat például
tüdôszûrésre vagy gyerme-
ke a nyári táborokba. Ez min-
denkinek természetes – vagy
mégsem?
A Mozgáskorlátozottak Bé-

kés Megyei Egyesülete és a
Bice-Bóca Alapítvány a Moz-
gássérült Gyermekekért uniós
és hazai támogatás segítségé-
vel, a Lépések program kere-
tében tudatosítja a fogyatékos-
sággal élô emberekben, hogy

mindez nekik is jár. A program
ünnepélyes megnyitóján, az
egyesület Kölcsey utcai szol-
gáltató központjában Czeglé-
diné Kovács Ágnes program-
vezetô, valamint az alapítvány
képviseletében Nász Ágnes és
Nagy Gábor elmondták: céljuk
többek közt a jogi segítség-
nyújtás, az érintettek tudatos-
ságának növelése. 
A projekt októberben indult

útjára, 2009. szeptember 30-
án zárul, és remélhetôleg
megtanít bennünket kicsit job-
ban odafigyelni egymásra.

m. e.

Tisztelt Szerkesztôség!

Kérem, hogy a korrektség jegyében szíveskedjenek a véleménye-
met közölni az általam és sokak által tapasztalható kedvezôtlen
közéleti irányváltásról. Azt gondolom, mindannyiunké a közszol-
gálat.

Elég a gyûlölködésbôl! Hosszabb ideje aggodalommal figyelem,
hogyan változott meg a Csabai Mérleg stílusa. A mindannyiunk
pénzébôl finanszírozott ingyenes városi lap rendeltetése szerin-
tem a széles körû, kiegyensúlyozott, korrekt tájékoztatás a város
vezetésérôl, fejlesztésérôl, mûködésérôl, nem pedig ideológiai töl-
tetû, kirekesztô, zavaros, sôt szélsôséges vélemények rendszeres
közlése (trianoni sérelmek dédelgetése, a kormány, a baloldal
simfelése, rossz közérzet keltése bármiféle ésszerû változtatással
kapcsolatban stb.).
Tetézik ezt az önkormányzati tisztségviselôk esetenként fele-

lôtlen kijelentései, melyekkel indulatokat szítanak (pl. a tanárem-
ber (!), aki nyilvános ünnepségen párhuzamot von ’56 gyilkosai és
a mai országvezetés között). Felháborító!
Úgy látom, ennek is következménye az az ostoba cselekedet,

hogy valakik(k) feljogosítva érzik magukat a kétnyelvû „Békés-
csaba” tábla elrondítására, szélsôséges gyûlölködésük kifejezé-
seként. Szégyen!
Véleményemet nemcsak a magam, hanem sok, reálisan gon-

dolkodó csabai polgár nevében tartottam fontosnak elmondani,
akik békében és örömteli nyugalomban szeretnének élni ebben a
városban. Jogunk van ehhez!
Békéscsaba, 2008. november 12.

Illésné Urbán Dorottya

A Körösök Völgye Akciócso-
port Nonprofit Kft. november
közepén nyitotta meg irodáját
a Mednyánszky utca 2. szám
alatt, dr. Forgács Barnabás, az
FVM szakállamtitkára, Molnár
László és Babák Mihály or-
szággyûlési képviselôk, Deb-
reczeni Lajos ügyvezetô, vala-
mint a meghívott települések
képviselôinek jelenlétében.
Az iroda megnyitóján el-

hangzott, hogy az Új Magyar-
ország vidékfejlesztési prog-
ram a vidék elôrelépéséhez
2007 és 2013 között mintegy
250 milliárd forinttal járul hoz-
zá. Az elképzelések megvaló-
sítása során fontos a Leader-
megközelítés: a programban
részt vevô települések maguk
határozzák meg a fejlesztési
stratégiát és célokat. A mikro-
vállalkozások és a vidéki tu-
rizmus fejlesztésére, falumeg-
újításra, örökségvédelemre
beérkezô támogatási kérel-
meket a helyi akciócsoportok
ellenôrzik és pontozzák, a Kö-
rösök Völgye Akciócsoport-
hoz Békéscsaba mellett tizen-
hét település tartozik.
A program nyitányaként az

akciócsoportok által lefedett
települések Leader-táblát kap-
tak, amely mutatja, hogy az
európai Leader-családhoz tar-
toznak. 

M. E.

Átadták 
a Leader-táblákat
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BÉKÉSCSABA ANNO...
Amíg az elsô vonat 

befutott Csabára… (II. rész)

1857. március 3-án összeült
a csabai „tanácskozmány”:
Nagy Antal bíró, Kesjár Pál al-
bíró, Araczki János, Lipták Já-
nos, Havran Ádám esküdtek
és harminckilenc választmá-
nyi tag, Kemény Mihály mér-
nök és Omazta József jegyzô.
A napirend: mi történjék a
község közlegelôjével, ha azt
a vasút kettévágja?
A közlegelô itt kezdôdött a

község alatt, ahol a vasúti ál-
lomás helyét tervezték. A sí-
neknek is itt kell futnia, a köz-
legelôt átmetszve. A tanács-
kozás döntött: a legelô min-
denkorra megmarad.
Lassan elindult az ügy.

Csabának a Tisza-vidéki vas-
úttársaság részvényeibôl két-
száz darabot kellett volna je-
gyeznie negyvenezer forin-
tért. Csakhogy a községnek
nem volt erre pénze, de volt
százezer forint követelése.
Az ügy végül sikeresen

rendezôdött: kezdett épülni a

vasút, amely közvetlenül Csa-
ba alatt halad majd el. Sze-
rencse, hogy voltak a csa bai
népnek elôrelátó, bölcs veze-
tôi. S ezt a jó szlovák–magyar
vegyes lakosságot nem csak
arra tudták hangolni, hogy
ne ellenezzék a vasutat, ha-
nem még nagy áldozatra is
rábírták.
A vármegyében azonban

több helyen (Szarvas, Békés,
Gyula) nagyobb volt a bizal-
matlanok száma, akik rémes
dolgokat sejtettek „az ördög
masinájáról”. A papok szó-
széken prédikáltak a vasút el-
len. A nép úgy vélte, hogy a
mozdony füstje megöli a ma-
darakat. A tyúk megijed és
nem fog tojni, a ló felesleges-
sé válik, ami nagy kárára lesz
a gazdáknak. A vasúti pálya
melletti házak pedig meggyul-
ladhatnak, s benne égnek az
emberek.

Gécs Béla
(Folytatjuk)

Az immáron Buda-Cash Bé-
késcsabai Atlétikai Club szak-
mai csapata 2008-ban ismét
bebizonyította, hogy verseny-
zôi, edzôi közös gondolko-
dással és sok-sok munkával
csodára képesek. A 20 éves

korúakig az országos pontver-
senyben magasan a legjob-
bak vagyunk.
38 országos bajnoki címet

és összesen 81 érmet nyertek
versenyzôink, és nyolc ver-
senyzônk több alkalommal is
meghívást kapott a nemzeti
válogatottba. Három verseny-
zônk, Márton Anita, Petrovszki
Tibor és Baji Balázs döntôs-
ként végeztek a világbajnok-
ságon. Nyolc országos csú-
csot döntöttünk 2008-ban. 
Kiváló szakembereink van-

nak, akik közül többen a ma-
gyar atlétika meghatározó
személyiségei. 

Edzôink: Medovarszki Já-
nos, Erdôs Péter, Kurucsó Pé-
ter, Eperjesi László, Germán Ti-
bor, Adorján László, Forczek
Gyôzô, Rosza Mária, Solticz
Kálmán és Vaszkán Gábor,
marketingvezetônk Czeglédi
Katalin. 
Iskolai és nemzetközi kap-

csolataink jók, a diáksportban
szintén eredményesek va-
gyunk, negyedik utcai futóver-
senyünkön mintegy kilenc -
ezer amatôr vett részt. Városi-
mázsértékkel bír a békéscsa-
bai versenyzôk létszáma és
eredményei szempontjából a
Bécs–Pozsony–Budapest szu-

permaraton. Ez is a kitûnô
mûhelymunka bizonyítéka.
A Buda-Cash Békéscsabai

Atlétikai Club szervezeti struk-
túrája példaértékû, mégis, az
ország legeredményesebb at-
létikai klubja mindemellett ál-
landó anyagi nehézségek-
kel küzd. Költségvetésünk
összehasonlíthatatlanul keve-
sebb, mint az eredményes-
ségben mögöttünk álló Köz-
ponti Sportiskola SE-é, miköz-
ben az országos bajnokságok
többsége Budapesten van,
ami komoly anyagi ráfordítást
jelent, már csak versenyzôink
utaztatása miatt is.

A legeredményesebb atlétikai mûhely

Ötvenéves a Jankay iskola
Generációk hétvégéje cím-

mel kétnapos program-
sorozattal ünnepelte az iskola
az évfordulót november 21–
22-én. Pénteken délelôtt Túri-
né Kovács Márta, az oktatási,
közmûvelôdési és sportosz-
tály vezetôje nyitotta meg a
rendezvény elsô mûsorát. Dr.
Kerekes Attila, a 2. választóke-
rület önkormányzati képvise-
lôje is részt vett az órákon mint
az iskola egykori diákja. Ezt
követôen a Generációk éjsza-
kája címû program követke-
zett. Vozár M. Krisztián zongo-
rán kísérte Zimmermann Kor-
nélia énekesnôt. 
Szombaton a Jókai Szín-

házban folytatódtak a progra-
mok. Generációk a színpadon

címmel az iskola jelenlegi és
egykori diákjai mutatták be
mûsoraikat az ünneplôknek. A
program része volt egy kiállí-
tás, melyet a Vigadó elôtti ga-
lériában Köles István alpolgár-
mester nyitott meg. A tárlat ke-
retei között a Jankay jelenlegi
és hajdani mûvésztanárainak
és tanulóinak munkáit láthatta
a közönség. Ezüst György fest-
ményei, Vollmuth Frigyes és
Sallai Lajos volt mûvésztaná-
rok mûvei mellett volt diákok is
kiállítottak – Martin Vanda fotóit
és Mayerhoffer Miklós alkotá-
sait is megtekinthették a jelen-
lévôk. Tirjákné Prisztavok Ág-
nes, az iskola igazgatója el-
mondta: a vendégek egészen
éjfélig szórakoztak. 

Akik könnyezve vetettek,
ujjongva arassanak!

(Zsolt 126,5). E szavak szelle-
mében került sor november
23-án a Határon túli magya-
rok vasárnapja címû rendez-
vényre a helyi református
templomban. Az elmosódó
határokon átívelô kapcsola-
tok erôsítése és azon sebek
gyógyítása, amelyeket 2004.
december ötödike okozott a
határon túli magyarokban,
ezek motiváltak minket a va-
sárnapi program szervezése-
kor – foglalta össze Marti Mik-
lós Nándor, a Békéscsabai
Református Egyházközség
lelkipásztora. 

Istentisztelettel indult a
program, ahol Pálfi József, a
Nagyvárad-réti Református
Egyházközség vezetô lelké-
sze szolgált, majd 16 órától a
számûzött író, Wass Albert
estje várta az érdeklôdôket a
Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium tanulóinak köz-
remûködésével. 
A program szeretetven-

dégséggel zárult, melyen a
lelkészcsalád mellett a nagy-
várad-réti egyházközség ti-
zenkét fôs presbitériumi kül-
döttsége is jelen volt. A hatá-
ron túli vendégek mellett szép
számmal érkeztek helybéli
polgárok is.      

Határon túli magyarok 
vasárnapja


