XIX. évfolyam 1. szám
2009. január 15.

INGYENES VÁROSI LAP

Jótékonyság zenével

ülönös jelentôsége van
a jótékonyságnak, a rászorulók támogatásának. Ha
mindezt a mûvészet eszközeivel és gyerekekért teszik,
még inkább segítenek. Így
gondolták ezt a nagy hagyományokkal rendelkezô Békéscsabai Bartók Béla Vegyes Kar és a 2. Számú Általános Iskola tantestülete, diákjai, a szülôk: jótékonysági
hangversenyre várták a zene szerelmeseit. A Phaedra
Közéleti Központ nagyterme
megtelt ezen az estén. A koncertet Böjte Csaba nagyszalontai árvái javára rendezték.
Böjte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes nem ismeretlen Európában. A Dévai
Szent Ferenc Alapítvány alapítója; az általa létrehozott gyermekmentô szervezet célja az
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Erdélyben embertelen körülmények között, sokszor az éhhalál küszöbén tengôdô gyerekek felkarolása. Áldozatos
munkájának köszönhetôen
ma már több száz gyermek
nevelkedik az intézmény otthonaiban, megmenekülve így
a mérhetetlen nyomortól, a kilátástalanságtól.
A csabai esten itt volt a
nagyszalontai Szent Antalról
elnevezett gyermekvédelmi
központ 64 lakója közül kilenc
gyermek, akik betlehemes játékkal készültek. Nagy sikert
aratott a Perlaki Attila vezényelte mûsor, melyen Banner Zsófia zongorán mûködött közre.
A belépés ingyenes volt, de
bárki vehetett támogatójegyet
elôzetesen és a helyszínen. A
bevételt a szalontai árvák javáV. A.
ra ajánlották fel.

Szakácsolimpikonok
a polgármesternél

Az új évet köszöntötték

a VI. Békéscsabai
Polgári Bált.

A bál fôvédnöke: Orbán Viktor.
Helyszín:
a Fiume Szálló nagyterme.

Jelentkezni a 30/983-7280-as
telefonszámon, illetve
a pskisst@freemail.hu
e-mail címen lehet.
A báli belépô ára: 10 000 Ft.

A finom falatokról és azok
felszolgálásáról a Fiume Szálló
kiváló személyzete
gondoskodik.

Állófogadáson köszöntötték az új évet a polgármesteri hivatal dísztermében, ahol a legnagyobb adózók és a közélet szereplôi jelentek meg

Tisztelt békéscsabai polgárok!
Új esztendô köszöntött ránk, kihívásokkal és feladatokkal. Nem egyszerû optimistának maradni a pénzügyi-gazdasági válság kellôs közepén, én mégis derûlátó vagyok. Ugyanis az évtizedes lemaradás után
Békéscsaba végre elindult egy olyan úton, amellyel visszaszerezheti
régi rangját. Sok munka vár még ránk, de már a jó úton vagyunk. Tôsgyökeres békéscsabaiként számomra minden ember fontos a városban,
az újszülöttôl az aggastyánig. Mérnök emberként pedig ismerem a város összes nyûgét-baját. A fejlôdés reményében kívánok a Csabai Mérleg minden kedves olvasójának munkában és eredményekben gazdag
új esztendôt, továbbá jó erôt, egészséget!
Vantara Gyula

2009. január 16–24.
Január 16., péntek
15.00 E. Szabó Zoltán festômûvész kiállításának megnyitója
a Jankay Galériában

Prohászka Béla vezette
megyei csapat minden
tagja éremmel tért haza a
2008-as erfurti szakács- és
cukrászolimpiáról. A Békés
megyei gasztronómiai team
tagjai nemrég kormányzati elismerésben részesültek remek
szereplésükért, december 11én pedig Vantara Gyula polgármester gratulált a csapat békéscsabai tagjainak – a csapatvezetô mellett Somogyi Lí-

viának, Horváth Ferencnek és
Nyári Jánosnak. Vantara Gyula
köszönetét fejezte ki a versenyzôknek a város és a megye gasztronómiai hírnevének
öregbítéséért. Hangsúlyozta,
hogy Békéscsaba életében
különösen fontos szerep jut a
gasztronómiának – elég a kolbász-, vagy a csülökfesztiválra
gondolnunk –, ami komoly kitörési pontot jelenthet a térség
számára a turizmus területén.

Január 17., szombat
11.00 Szônyi István festômûvész kiállításának megnyitója
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Január 19., hétfô
18.00 „Talán már holnap.” Költôk és versek a XX. századból a békési tájakon. Összeállította és bevezeti Sass Ervin költô, újságíró. Közremûködnek: Kara Tünde, Czitor Attila, Józsa Mihály.

Garaczi László: Prédales – a Csabai Színistúdió elôadása. A
mûvet bemutatja Juhász Orsolya,a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola tanára. Az esemény a Balassi Bálint
Magyar Mûvészetek Házában kerül megrendezésre, egy kis
csabai „terülj, asztalkám” kíséretében. Az estet Köles István
Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitja meg.

19.00 Táncház a Békési Úti Közösségi Házban

Január 20., kedd
15.00 Mûterem-látogatás Holo-Hóbel László mûtermében
Január 21., szerda
14.00–16.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Munkácsy-emlékházban
Január 22., csütörtök
15.00 Péreli Zsuzsa Munkácsy-díjas textilmûvész kiállítása a Munkácsy-emlékházban. Megnyitja Gyarmati Gabriella mûvészettörténész
19.00 Ablonczy Emôke és Szücsy Krisztina textilmûvészek kiállítása
az ifiház Art Caffé-jában. A kiállítást Péreli Zsuzsa nyitja meg
19.20 Tolcsvay László koncertje az ifiház nagytermében

Január 23., péntek
14.00 Kazinczy szépkiejtési verseny a Munkácsy-emlékházban
19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli – bemutató elôadás
a Békés Megyei Jókai Színházban
Január 24., szombat
20.00 Guzsalyas táncház az ifiház elôterében

Az utóbbi idôben rendkívül sikeres, elsô osztályba feljutott
magyar jégkorong-válogatott tagjai vendégeskedtek a Nádas sörözôben

– a hagyományokhoz híven –

2009. február 7-én 20 órai
kezdettel megrendezi

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN

A

A Polgárok Békéscsabáért
Egyesület

A jó hangulatot
a Mediterrán
együttes és
a békéscsabai
Régizene
együttes
biztosítja.

XIX. Országos Szólótáncfesztivál

Országos döntô 2009. január 16–17–18-án Békéscsabán
(Helyszín: ifjúsági ház, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)
A DÖNTÔ PROGRAMJA
2009. január 16., péntek:
A versenyzôk érkezése, sorsolás • Kiállításmegnyitó • Kötelezô
táncok próbája • Szabadon választott táncok próbája • Táncház
2009. január 17., szombat:
Kötelezô táncok versenye • Szabadon választott táncok versenye
• Díjkiosztó gálamûsor • Táncház
2009. január 18., vasárnap:
Szakmai értékelés

A zsûri tagjaira a mûvészeti mûhelyek és szakemberek tesznek javaslatot, mely javaslatokból a Martin György Néptáncszövetség
szakmai egyeztetés alapján választ. A XIX. Országos Szólótáncfesztivál zsûrijének tagjai: Béres Anikó táncmûvész, Demarcsek
Zsuzsa örökös aranygyöngyös táncos, Kovács Norbert örökös
aranysarkantyús táncos, Kökény Richárd örökös aranysarkantyús
táncos, Szûcs Gábor örökös aranysarkantyús táncos.

A verseny támogatói: Nemzeti Kulturális Alap Népmûvészeti Kollégiuma, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Békés Megye Képviselô-testülete

Elérhetôségek: Mlinár Pál fesztiváligazgató – 06-20/225-1999,
Balassi Táncegyüttes (Békéscsaba, Luther u 6.) – 66/631-367,
www.balassitancegyuttes.hu, bte@balassitancegyuttes.hu.
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Sajtótájékoztatók

CSABAI MÉRLEG

Hulladéktárolók és csatornázás

zárható hulladéktárolók
kialakítását megörököltük. Az elôzô testület hozott
egy szabályozást, a jelenlegi
testület arról döntött, hogyan
tud segíteni a lakosságnak
a megvalósításban – kezdte
dr. Ferenczi Attila a Fidesz
közgyûlés utáni tájékoztatóját. A képviselô hangsúlyozta:
igyekeztek olyan rendszert kidolgozni, amelyben a lehetô
legnagyobb kedvezményeket érvényesítik. A határidôt
2011-ig kitolták, és a legutóbbi közgyûlés döntése alapján
a támogatás mértéke nem
csökken a késôbbi években
sem, azaz épületen belüli tároló kialakításánál száz, épü-
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leten kívüli esetén ötven, illetve huszonöt százalék.
Hanó Miklós a csatornázási programmal kapcsolatban
megjegyezte, a szocialisták
azzal riogatnak, hogy kifutunk

az idôbôl, pedig a szerzôdés
aláírásától számítva öt év áll
rendelkezésre a beruházás
befejezéséig. Mint mondta,
megtámadták a minôségbiztosításon átment mérnöktendert, ennek ellenére minden
megy a maga útján. Az alpolgármester beszélt a kalandparkról, amelynek 437 milliós
fejlesztéséhez az igényelt 286
millió forint helyett 209 milliót
nyert az önkormányzat. A
programokban nem szeretnének visszalépni, ezért a legutóbbi közgyûlés megszavazta a hiányzó 77 millió forintot.
A kalandparkban elsô ütemben séta- és túraútvonalakat,
állatsimogatót, erdei pihenô-

helyet, szánkódombot és kilátót terveznek, a késôbbiekben itt hoznák létre a kolbászfalut. Téli idôszakban többek
közt disznóvágásokkal, tavasztól ôszig pedig vidámparkkal szeretnék idecsalogatni a turistákat, számos új
munkahelyet teremtve ezzel.
Örömmel nyugtázták, hogy
az MSZP képviselôi, „akik korábban kivonultak a bizottsági
munkából, a közgyûlésen kifejezték, hogy részt kívánnak
venni a Fidesz által felajánlott
együttmûködésben” a nagyobb fejlesztéseket illetôen.
Ha a BKV kaphat negyvenmilliárdot, akkor a vidék is többet
érdemel.
M. E.

Együttmûködés – feltételekkel

alán sikerült a Fidesszel
megállapodnunk abban,
hogy meghatározó ügyekben
egyeztessünk. Mindenekelôtt
szeretnénk kimozdítani a holtpontról a szennyvízprogram
közbeszerzési eljárását, hiszen
2011-ben be kell fejeznünk a
beruházást – kezdte Tóth Károly az MSZP 2008-as utolsó,
közgyûlés utáni tájékoztatóját.
A képviselô hangsúlyozta, az
együttmûködés feltétele, hogy
mindenki kapjon tájékoztatást
arról, miben sikerült és miben
nem sikerült közös álláspontra
jutni. Második feltétel, hogy a
közgyûlésen a megállapodásnak megfelelô döntés szüles-
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sen, ha ez nem így történik, akkor szerinte nincs értelme az
egyeztetésnek. Tóth Károly
úgy vélte, kezdeményezéseik
beértek, zajlik a „tisztulási folyamat”, és kiderült az is, hogy
hozzáértés alapján kell jegyzôt választani, nem aszerint,
„megvan-e iránta a bizalom”. A
képviselô felháborítónak nevezte a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. több mint 73 milliós
igénybejelentését. Mint mondta, a vízmûnél egyre csökkenô
mértékû hiány keletkezett, az
idô elôrehaladtával pozitív lett
volna a mérleg, ráadásul március 30-ig a cég nem nyújtotta
be igényét, így ez szerinte jog-

vesztô. Úgy vélte, ezt a 73 milliót például az orvosi ügyelet
fejlesztésére használhatta volna fel a város.
Baji Lajos beszélt arról,
hogy a lezárult a Hungarotel

jogutódjával, az Invitellel folytatott per, a további részleteket
illetôen pedig peren kívüli
megállapodásra jutottak a
céggel, ennek eredményeként
összesen több mint másfél
milliárd forintot kap majd Békéscsaba. Reményét fejezte
ki, hogy ezt a pénzt valóban
fejlesztésekre, pályázatok önrészeként használja fel a város
(így akár hét-nyolc milliárdos
fejlesztés alapja lehet), és nem
költenek belôle mindenféle
elôtanulmányokra tízmilliókat.
Megjegyezte, hogy míg a tanulmányokat készítô külsô cégek megkapták a pénzt, a békéscsabai kisvállalkozók nem.

Megindítani az állóvizet

égy jegyzôje volt a városnak az utóbbi négy
évben. Ha ez a tendencia
folytatódik, elveszíthetjük a
minket övezô bizalmat és érdeklôdést, jó hírünket veszélyezteti, aki az önkormányzat
hitelét aláássa. Nem szeretnénk, ha a hitelrontás miatt az
a tespedtség telepedne ránk,
amely az elmúlt tizenhat évet
jellemezte – mondta Vantara
Gyula közgyûlés utáni tájékoztatóján. A polgármester
hangsúlyozta, az új önkormányzat próbálja a korábbi
állóvizet megindítani, tárgyalásokat kezdeményeztek a
befektetôkkel, azonban a
megítélésünknek sokat árt,
ha az állásfoglalások nem
egyértelmûek. Úgy vélte, a
negyedik jegyzôügy a hatalmi
érdekkörök összetûzéseinek,
„a korábbi káosz haszonélvezôinek” a mûve. Elítélte, hogy
a Hír6 internetes portál néhány percen belül közzétette,
ami decemberben a zárt ülésrôl „kiszivárgott”.
Vantara Gyula szerint a
vízmûvet illetôen felkészületlenül, demagóg gondolatok
mentén nyilatkoztak meg
egyes képviselôk, pedig a
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közgyûlés által elfogadott
szerzôdésben foglaltaknak
megfelelôen jártak el, tiszta viszonyokat teremtve. Ami pedig a csatornázást illeti, a kormányzat a rendeletek megváltoztatásával meghosszabbította az ügymenetet. A beruházást egyébként nem három, hanem öt éven belül,
2013 májusáig kell befejezni.
A polgármester örömmel számolt be arról, hogy Molnár
László országgyûlési képviselô közbenjárásával, a Nemzeti Üdülési Alapítványtól egymillió forintért megkaptuk a
mintegy 60 milliót érô balatonszárszói üdülôt. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy
eredetileg 18,8 millió forintot
szánt a város rendszeres szociális segélyekre (ez képezte
a 10 százalékos önrészt a 90
százalékos állami támogatáshoz), azonban ez kevésnek
bizonyult, 15 millió forinttal ki
kellett pótólni. Az éves szinten
kifizetett rendszeres segély
összege így 340 millió forint.
A polgármester végül beszélt arról, hogy sikerült megegyezniük az Invitellel, a cégtôl
jelentôs összeget vár a város.
Mikóczy

A régmúlt bôségét kínáljuk
gyulai módra a Patriótában

Adventi hangverseny

ülönleges adventi hangverseny tanúi lehettünk
Luca napján a csabai református templomban. Marti Miklós
református lelkipásztor igehirdetését követôen a Vakok és
Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete szervezésében karácsonyi dalok csendültek fel

K

a dévaványai mûvelôdési központ Vox Humana Aranykoszorús Vegyes Karának elôadásában. Természetesen az
adventi hangversenyen fellépett a Vakok és Gyengénlátók
megyei kultúrcsoportja is. A
hangversenyt a város KÉK bizottsága támogatta.
V. A.
Várják önöket Gyulán, a Patrióta kisvendéglôben a tulajdonosok, Nyári Katalin és Csiszér Árpád

Kedvezményes gázszolgáltatói
szerzôdések kötéséhez

munkatársakat keresek.
Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezôk elônyben.

TÁJÉKOZTATÁS:
2009. január 19., hétfô 16.30 és január 22., csütörtök 16.30
Helyszín: ifjúsági ház, Békéscsaba, Derkovits sor 1. szám
WWW.
TOTHPRODUKCIO.HU

Dr. Józsa Zoltán
háziorvos

(Békéscsaba, Mednyánszky u. 4–6.)

értesíti betegeit, hogy
mobiltelefonszáma megváltozott!
Elérhetôségei: 66/454-826,
mobil: 06-30/628-42-88.

MAGÁNRENDELÉS

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

DR. CSOTYE JÁNOS

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József. Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Hirdetésszervezés: Bayer Bt.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

baleseti sebész- és ortopédfôorvos
Rendelés helye:
5700 Gyula, Dob u. 3. (rendelôintézet) III. em. 325. ajtó
Rendelés ideje: szerda 16.30–18.00

Idôpont-egyeztetés, bejelentkezés:
06-30/98-58-740
Szakmai profilok: ortopéd sebészeti váll-, csípô-, térdízületi
és mozgásszervi betegségek diagnosztikája és ellátása

Csabaiként járt már igazi gyulai étteremben? Nem csoda,
ha nem, mert eddig nem volt
olyan vendéglô a városban,
mely a Gyulára és környékére
jellemzô ételeket tálalná. Tudja, milyen a gyulai kolbászleves, vagy evett már szürkemarhapörköltet? Megkóstolná a Jagelló Zsigmond udvarát idézô grillezett pisztrángot
fokhagymás kaprimártással,
vagy a szarvasvetrecét? Ha a
rántott hús helyett néha valami különlegesre vágyik, elérhetô áron, nyugodt szívvel
ajánljuk a Patrióta Gyulai Kisvendéglôt.
Érdemes megkóstolnia a
vasalt bélszínjavát vörösboros, erdei gyümölcsmártással. Gyulai vendégeink egyik
kedvence a szûzpecsenye,
gyulai kolbásszal töltve. A különleges ízek kedvelôi mellett
nem feledkeztük meg a hagyományos, családias ízek
kedvelôirôl sem. A házilag
füstölt halakból készült Körösi halászlé után roston sült
csirkecombfilét vagy rántott
jércemellet kínálunk. A bátrak

megküzdhetnek a méretes
füstölt csülökkel, melyet párolt káposztával tálalunk.
Az ínyencek válogathatnak
Gyula testvérvárosainak az
ételkínálatából. Itáliából a
gyömbérgôzben puhított vajhalat, Germániából posírozott
kacsamellet, Lengyelországból kapros, tejfölös salátát,
Székelyföldrôl pedig igazi, Jókai Mór által már 1862-ben a
hungaricumok közé sorolt
lucskos káposztát kínáljuk.
A gyerekeket játszósarokkal és külön menüvel várjuk.
Desszertként az országszerte
ismert Szávéves cukrászda
valamely remekével vagy Unicum-mártásos túrós rétessel
kedveskedünk. Boraink között megtalálhatók a legnemesebb és az idei szüret legfrissebb nedûi. Ha szeretné
megkóstolni ételeinket és italainkat, megtalál minket Gyulán,
a Kossuth utca 3. szám alatt,
vagy a 20/221-7477-es telefonszámon.
Patrióta Gyulai Kisvendéglô,
Gyula, Kossuth utca 3.
Tel.: 20/221-7477

Testületi ülésen történt

CSABAI MÉRLEG

Tilos a dohányzás
a játszótereken, pályákon

A gyermekek egészsége és
testi épsége, valamint a játszóeszközök védelme érdekében a közgyûlés rendeletben szabályozta Békéscsaba
közterületi játszótereinek és
sportpályáinak használatát.
2009. január 1-jétôl a játszóterek reggel hét órától a
téli idôszámítás idején 19
óráig, a nyári idôszámítás idején 21.30 óráig díjmentesen
használhatók. 16 éven felüliek csak azokat a játszóeszközöket használhatják, amelyeknél nincs feltüntetve korlátozás. 6 éven aluli gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett vehetik igénybe a
játszótereket.
Minden közterületi játszótéren és sportpályán tilos a
dohányzás, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás. Tilos a
játszóterekre jármûvel behajtani, valamint kutyát és más

állatot bevinni. A jogszabály
rendelkezéseit megszegôk
ellen szabálysértési eljárás indítható, amely során az eljárás alá vont személyek
30 000 forintig terjedô pénzbírsággal sújthatók, illetve a
közterület-felügyelôk helyszíni bírságot szabhatnak ki.
(Cikkünket Hirka Tamás
önkormányzati képviselôvel
következô lapszámunkban
olvashatják.)

Húsz festményt értékesítenek

Jankay Tibor Mûvészeti
Közalapítvány decemberi kuratóriumi ülésén egy szakértôkbôl álló zsûri – Banner
Zoltán és Ván Hajnalka mûvészettörténész, Csuta György
festômûvész – újabb húsz darab, keret nélküli Jankay-festményt árazott be. Az alkotások árát 250 000 és 680 000
forint között állapították meg.
A közgyûlés korábbi döntése

A

alapján, ha egy vevô egy idôben több Jankay-képet is vásárol, amelyek összértéke legalább egymillió forint, akkor
tízszázalékos kedvezményt
kaphat. Decemberben a testület engedélyezte az említett
húsz alkotás értékesítését, a
bevétel összegével pedig
csökkentik a közalapítvány
2009. évi támogatását.
m. e.

Halad a szennyvízprogram

erítékre került a 2008-as
év utolsó közgyûlésén a
szennyvíztisztítás és csatornázás támogatási szerzôdése
és a programról szóló tájékoztató.
A megvalósításhoz közeledve egyre konkrétabb kérdések jelennek meg, decemberben a PR-feladatok költsége és a mérnök kiválasztása
váltott ki vitát. Vámos József
szóvá tette, hogy a dokumentáció egyszázalékos PR-költséggel számol, az unió azonban ezt nem fogadta el. Mezei
Zsolt és Tóth Károly szerint a

T

közbeszerzési eljárásokat és
a mérnök kiválasztását illetôen késésben van a város, ez
veszélyeztetheti a megvalósítást, vagy a támogatás mértékére lehet kihatással. Baji Lajos hangsúlyozta, a támogatási szerzôdés aláírásától kezdve „ketyeg” a három év, vagyis 2011. október 31-ig be kell
fejezni a beruházást. Sztankó
Ilona PIU-vezetô válaszában
elmondta, hogy a hazai szabályozóknak megfelelôen, a
PR-költségekre egy százalékot állíthattak be, Brüsszel ezt
soknak tartotta, ezért 59,5 mil-

lió forint PR-költséget terjesztettek fel elfogadásra. Dr. Sasvári Anna közbeszerzési szakértô kijelentette, hogy a csúszás nem veszélyezteti a program megvalósítását, továbbá
jelezte, hogy a késés oka többek közt a mérnöktender kiírásának megtámadása. Vantara
Gyula hangsúlyozta: a kiírást a
minisztérium jóváhagyta, az
ezt megtámadó „jó szándékú”
vállalkozókkal szemben nem
tud védekezni az önkormányzat. A város vezetôi szerint a
program jó úton halad.
Mikóczy Erika

A város megfizeti a hiányt

osszas vita alakult ki a
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. vezérkarának jelenlétében a decemberi
közgyûlésen egy több mint
hetvenmilliós hiány rendezése kapcsán.
Az Árpád fürdô évekkel ezelôtti felújításának finanszírozására, a kapott támogatás
mellé, hitelt vett fel a város,
amelynek törlesztésére a vízdíjakba köbméterenként 16 forintot építettek be. Ez az öszszeg nem volt elegendô, így az
elmúlt évek alatt – 2007. de-

H

cember 31-ig – közel 73,5 millió forintos hiány halmozódott
fel. Tóth Károly úgy vélte, a társaság veszteséges, ezért akarja a városra hárítani a hiány
megfizetését. Takács Péter arról érdeklôdött, miért nem tették nyilvánvalóvá, hogy a vízdíjba épített összeg nem elég.
Vantara Gyula felhívta a képviselôk figyelmét, hogy a közgyûlés jóváhagyta a vízmûvel
kötött szerzôdést, amelyben a
város által fizetendô költségek
is szerepelnek. Dr. Csák Gyula
vezérigazgató elmondta, hogy

a Pap János és Hideg András
által aláírt konstrukció rendelkezései alapján évente készül
beszámoló.
A részletes tárgyalás után
az MSZP név szerinti szavazást kért; a többség úgy döntött, hogy az egyenleghiány
rendezésére a város megfizeti
a 73,5 millió forintot a vízmûnek. Döntöttek a díjak változásáról is: 2009 januárjától 8-9
százalékos emeléssel a lakossági vízdíj köbméterenként
142 forintra, a csatornadíj 152
forintra nô.
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Csaknem
kilencmillió focira

A város képviselô-testülete
december 18-i döntése értelmében hat és fél millió forint
egyszeri mûködési támogatáskiegészítést kapott a megyeszékhely NB II-es labdarúgócsapatát mûködtetô Békéscsaba 1912 Elôre Kft. Az önkormányzat támogatására az
elôre nem tervezett kiadások
fedezése miatt volt szükség.
Az elôterjesztés szerint a még
2008 nyarán elfogadott üzleti
terv nem számolt a plusz egy
pályaedzô és a sportorvos díjazásával, egy elveszített kártérítési per költségeivel, a szurkolói rendbontások büntetéseinek összegével és az utazások teljes költségével. A mûködtetô adatai szerint az így kialakult összesen nyolc és fél
milliós fedezethiány pótlása
megoldható az egyszeri támogatással.
A Békéscsaba 1912 Elôre
Kft. a fennmaradó kétmillió forintos hiány pótlását saját erôbôl igyekszik megoldani a játékoskeret költségeinek csökkentésével és a támogatói bevételek növelésével. A békéscsabai futballklub mellett –
Bokros Mátyás képviselô módosító javaslata értelmében – a
megyei III. osztályban szereplô mezômegyeri és gerlai csapatoknak egy-egy millió jár.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Baukó Adrienn és Molnár Miklós Péter, Ancsin Mónika és Dóczi
György, Lehoczki Tímea és Zsóri Péter, Dobra Hajnalka (Újkígyós) és
Békési István Miklós (Békéscsaba), Lakatos Kitti (Mezôberény) és Kolompár János (Mezôberény).

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Látni és látszani

A Szent István téren, a zebra
és a városháza közötti területen év vége felé kivágták a
kerékpárutat szegélyezô és
az út menti bokrokat. Takács
Péter a legutóbbi közgyûlésen az iránt érdeklôdött, miért
volt erre szükség. Vámos József megjegyezte, hogy a por,
a zaj ellen védtek a növények,

és úgy vélte, talán a belváros rehabilitációs programjának „fa- és növényirtásával”
lehet kapcsolatban a dolog.
Dr. Szvercsák Szilvia hangsúlyozta: a cserjék kivágására a
balesetveszély elhárítása miatt volt szükség, a bokroktól
ugyanis alig lehetett látni.
M. E.

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu
„Az Andrássy út régen és ma” címû kiállítás január 26-ig, hétköznapokon
8-tól 18 óráig tekinthetô meg az intézmény nagytermében. A tárlatot Gécs
Béla tipográfus, helytörténész állította össze.

Kurucz Viktor és Hôgyes Anikó leánya Aliz, Káman Mihály és Cserenyecz Szilvia leánya Abigél, Ayoub Ibrahim és Dajkó Szilvia fia Saleh
Ibrahim, Szabó Zoltán és Páger Gyöngyi leánya Barbara, Nagy Tibor
és Séner Mária leánya Izabella Jázmin (Újkígyós), Horváth Szabolcs
és Kecskeméti Ildikó leánya Léna (Mezôberény), Kmotricza Igor és
Pardi Erika fia Zalán (Békés), Németh Zsolt és Taub Mónika fia Róbert
Jenô, Laczkó István és Kollár Katalin leánya Melitta, Mladonyiczki Tibor Pál és Fekete Erika fia Botond, Nagy Zoltán és Sztvorecz Ágnes
leánya Panna Viktória, Rácz Dénes és Fekete Ágnes leánya Hanna,
Lukács Zsolt és Juhos Beatrix leánya Dóra, Wágner József és Bötsch
Szilvia fia Nándor (Mezôberény), Lázár István és Pardi Erzsébet leánya Dóra Kata (Vésztô), Kovalik Péter és Szabó Bernadett fia Péter
(Mezôkovácsháza), Murzsicz Tibor és Viczján Ildikó fia Gergô Tibor,
Drienyovszki Pál és Miklya Angelika leánya Noémi, Farkas László és
Moldván Mária fia László (Dévaványa), Kerekes Krisztián és Molnár
Eszter leánya Vanda Eszter (Köröstarcsa), Nagy Ferenc és Máté Tünde leánya Petra (Szarvas).

SZÜLETÉSEK

Locskai Antal (1942), Szatmári Istvánné Szferle Rozália (1939), Medvegy György (1929, Kondoros). Maléth Béla (1931), Balogh Pál
(1939, Kondoros), Németh Imre (1926, Mezôberény).

HALÁLESETEK

Január 15., csütörtök 15 óra: a természetjáró kör évértékelô foglalkozása
városismereti vetélkedôvel egybekötve.

PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT

Január 19., hétfô, 14.30 óra: Lépcsôn ülni veszélyes. Kôvári E. Péter újságíró, író mutatja be legújabb könyvét.

Január 22., csütörtök 17 óra: a magyar kultúra napja alkalmából a Fotók
2008-ból címû kiállítás megnyitása. Megnyitja Martin Gábor fotómûvész.
Megtekinthetô február 13-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Január 26., hétfô, 14.30 óra: Kádiné Erdész Hajnal Nemere címû regényének bemutatója. Közremûködik Takácsné Olasz Irén gyermekkönyvtáros és
Mészáros Mihály színmûvész.
Január 27., kedd 17 óra: a III. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál díjnyertes alkotásainak nyilvános vetítése a Márvány Fotómûhely foglalkozásán.

Január 30., péntek 17 óra: Kecskeméti Sándor gyógyszerész elôadása
Gyomor és bélrendszeri betegségek gyógyítása homeopátiával címmel.

ALAPFOKÚ JÓGATANFOLYAM indul február 9-én, hétfôn 18 órakor. A foglalkozások hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Részvételi díj: 6000 Ft/
fô. Vezetô: Juhász Gabriella. Jelentkezni február 6-ig lehet személyesen a
közösségi házban a részvételi díj befizetésével.

Baba-mama torna: minden kedden 9.30–11.30-ig.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.

Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 19.00–20.00
óráig. Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató.

5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Január 17. VÁROSI BÁL
Február 12. PHAEDRA DUMASZÍNHÁZ.
Fellépnek: Kiss Ádám
és Lórán Barnabás,
azaz Trabarna.
Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában,
a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

Elefánt
Sörözô
Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK
21.00 ÓRA

PRIBOJSZKY
QUARTET

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.

Nyitva tartás: naponta 7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények, dartsklub.
Kéthetente csütörtökön a kultúra jegyében blues,
népzenei és egyéb koncertek.
NEM DOHÁNYZÓ SZAFARI TEREM.
A mûsor kezdete: 21 óra. A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1. www.elefantsorozo.hu
elefantsorozo@vipmail.hu Telefon: 06-30/85-4444-8

Dr. Ferenczi Attila, dr. Fábián Ágnes és dr. Kerekes Attila
önkormányzati képviselôk boldogabb új évre koccintanak

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336.
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu
2009. január 16. (péntek) 18 órától
Kiss J. Zsolt asztrológus elôadása
2009. január 16–17. (péntek, szombat) a nagyteremben
XIX. Országos Szólótáncfesztivál
A magyar kultúra ünnepén
2009. január 19. (hétfô) 18 órakor
a Balassi Bálint Magyar Mûvészetek Házában
„Talán már holnap” – költôk és versek a XX. századból
a békési tájakon
Garaczi László: Prédales – a Csabai Színistúdió elôadása,
majd beszélgetés a szerzôvel
2009. január 20. (kedd) 15 órakor
Mûterem-látogatás Holo-Hóbel László mûtermében
2009. január 21. (szerda) 15–17 óráig
Rendhagyó tárlatvezetés a Munkácsy-emlékházban
2009. január 22. (csütörtök) 15 órakor
Péreli Zsuzsa Munkácsy-díjas textilmûvész kiállításának
megnyitója a Munkácsy-emlékházban
2009. január 22. (csütörtök) 19 órakor
Ablonczy Emôke és Szücsy Krisztina textilmûvészek kiállításának
megnyitója az ifiház Art Cafféjában,
zt követôen 19.20-tól Tolcsvay László koncertje
2009. január 23. (péntek) 14 óra
Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny a Munkácsy-emlékházban
2009. január 24. (szombat) 20 órától
Guzsalyas Táncház az ifiházban

...és ne feledd: minden szombaton 22.00 órától RETRO BULI
a Casinóban a Juventus rádióval!

JÖN! JÖN! JÖN! CSABAI FARSANG
2009. február 16–22.
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Város és vidéke

CSABAI MÉRLEG

Családi nap cirkusszal

okan gyûltek össze az iskolánk aulájában berendezett cirkuszban a karácsony
elôtti alsós családi napon. Bohócaink – két hatodikos – elôzôleg bejárták a város összes
óvodáját, így más iskolák tanulói is eljöttek nagyobb testvéreikkel, szülôkkel, nagyszülôkkel.
Cirkusz volt itt – a szó nemesebbik értelmében –, bohócokkal, erômûvészekkel,

S

Többet szánnak
sportra

ékéscsabára látogatott
december második felében Sárközy Tamás, a Nemzeti Sporttanács elnöke, aki a
polgármesteri hivatalban találkozott a város vezetôivel és
a nagyobb sportszervezetek
irányítóival. A professzor beszélt a magyarországi sportfinanszírozás várható alakulásáról, hangsúlyozva, hogy a
pénzügyi és gazdasági válság ellenére 2009-ben másfél
milliárd forinttal többet szánnak sportra. A többlet fôként a
diáksportban, az utánpótlásnevelésben és a szabadidôsportban jelenik meg, míg az
élsport támogatása közel
ötödével csökken.
e.

B

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!
A megye egész területén

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.
(Herbária-udvar)

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Mind en, ami ÜVEGEZÉS

céllövöldével, az állatbemutatón szánhúzó kutyával és japán táncoló egerekkel.
Bemutatkozott a Békéscsaba Kanó Dzsudó SE, a
Lencsési Lakótelepi SE súlyemelô szakosztálya és a Karácsonyi János Vívóegyesület.
Kilenc helyszínen lehetett játékot készíteni, és felléptek a Jókai Színház fiatal mûvészei is.
Csomósné Tanka Ilona,
Szabó Pál Téri Iskola

Segítség
álláskeresôknek

A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége múlt évben
indította Esélyteremtô munkaerô-piaci szolgáltatások
Békés megyében címû programját, amelyrôl december
második felében számolt be
Gólya Pál elnök, Kisné Zsigovics Erzsébet ügyvezetô és
Szatmári Júlia projektvezetô.
Mint elmondták, 39 hátrányos helyzetû, alacsony iskolai végzettségû álláskeresôt kívánnak bevonni a programba,
hogy munkavállalási esélyeiket egyénre szabott, komplex
munkaerô-piaci módszerekkel
növeljék.
A szövetség közel harmincezer emberrel áll kapcsolatban, kötelességüknek érzik,
hogy lehetôségeikhez mérten kapaszkodót nyújtsanak
azoknak is, akikkel nem bánt
kegyesen a sors. A tréningek
segítenek a felzárkóztatásban, az önismeretben, a tanulásban, hogy a résztvevôk képesek legyenek eldönteni, milyen hasznos feladatot tudnak
elvállalni. A program keretében piacképes OKJ-s képzéseket választanak ki (jelenleg
takarító, szociális gondozó és
ápoló képzést szerveznek), és
felkutatják a hátrányos helyzetû embereket alkalmazó
munkáltatókat, hogy legalább
hat hónapra munkába helyezzék a 39 embert.
Mikóczy Erika

P o l y k a r b o n á t • É p ü l e t l a k a t o s m u n k ák

Az Arany János Középiskolai
Tehetséggondozó Kollégium

(a Vídia-udvarban)

nevelôtanári állást

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.

FIAT

gépjármûvek javítása

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi út–Eiff el-toronytól jobbra 50 m-re)

Telefon: 06-66 /430- 589, 0 6-30/ 2282- 447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

Az önkormányzat pályázatot
nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatásképzési szerepének infrastrukturális
megerôsítése
címû felhívásra, mégpedig a
Munkácsy Mihály Emlékház
fejlesztésére. A 30 milliós projekthez százszázalékos támogatást igényel a város, a
pénzbôl a hátsó melléképületet alakítanák oktatóteremmé
és közösségi térré. Tervezik
érintôképernyô elhelyezését,
amelynek segítségével többek közt virtuális sétát tehetünk a házban, de végigmehetünk Munkácsy életútján is.
A Társadalmi Megújulás
Operatív Program Kompetenciaalapú oktatás, egyenlô hozzáférés innovatív intézményekben címû pályázatára négy iskola és két óvoda támogatására nyújt be pályázatot az önkormányzat összesen 114 milliós támogatási igénnyel.

Módosult a határidô

ecemberi ülésén a képviselô-testület a lakossági jelzéseket figyelembe
véve módosította a hulladékgyûjtô edények zárt térben történô elhelyezésére kiírt pályázatát. Eszerint a zárt
tárolók épületen belüli kialakítását száz százalékban, épületen kívüli kialakítását, ha ez
az ingatlanban nem lehetséges, ötven százalékban, ha
elkészülhetne a házban, de a
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Tizenöt lakást igényelt vissza
és vásárolt meg a Honvédelmi Minisztériumtól darabonként kétmillió forintért az önkormányzat. A tizenöt lakást
kevesebb mint kilencmillió forintból újították fel, és szociális bérlakásként kívánják azokat hasznosítani.
Az ingatlanok az Ihász utca,
a Vécsey utca, a Tolnai utca, a

Egészségnevelési vetélkedô

Albert
Szent-Györgyi
Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma az idei
tanévben is megrendezte hagyományos „mentál-napok”
programját a kollégium mentálhigiénése, Kotyecz Ildikó
szervezésében.
A programsorozatot Fekete Gabriella, a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár pedagógiai szakszolgálatának
munkatársa által levezetett,
csoportok közötti egészségnevelési vetélkedô nyitotta
meg, ahova a lányok csoportonként három fôvel és plakátkészítéssel nevezhettek.
– A feladatok nem voltak
könnyûek – mesélik a részt-

vevô kollégista lányok –, de
igyekeztünk helytállni. Mindenki kapott ajándékot.
Az egészségnevelési napok témakörét környezettudatos magatartásra serkentô,
a mosódióhéj környezetbarát
tulajdonságait bemutató elôadás tette gazdagabbá Medovarszki Ilona nevelôtanár
elôadásában. És hogy miképp szabadulhatunk meg a
szervezetünkben lerakódott
„hulladékoktól”, arról Kalászné Gelencsér Ilona kollégiumvezetô világosított fel bennünket különbözô méregtelenítési technikák bemutatásával. A
programot lángossütés is tarkította.
Ananené Mária

Hocz és Medvegy Kft.

„Deltaszárnytól
a Fekete hölgyig”

A
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2009. január 26-án 15 órakor
a KIT Makett Klub vendége lesz
Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

Képzési és egyéb feltételek:
egyetemi végzettség
Elôny: matematika vagy idegen
nyelv szak
Állás elfoglalásának ideje: azonnal
Felvilágosítást ad:
Mekisné Szilágyi Mária igazgató
Cím: Békéscsaba, Lencsési út 136.
Telefonszám: 06-66-459-366
E-mail cím: aranykol@t-online.hu

lakóközösség kinti tároló
megépítése mellet dönt, huszonöt százalékban támogatja az önkormányzat. Fontos
változás, hogy a pályázat határideje nem 2010. június 30.,
hanem 2011. május 11., és a
támogatás mértéke nem
csökken akkor sem, ha 2010ben vagy 2011-ben készül el
a tároló. Ahhoz, hogy az önkormányzat a következô évi
költségvetésébe be tudja épí-

teni a szükséges támogatási
összeget, a lakóközösségeknek a megépítést megelôzô
év december 31-éig nyilatkozniuk kell arról, hogy a tároló kialakítását milyen módon vállalják. Azaz, ha például egy tömbben 2010-ben
tervezik a zárt tároló megépítését, 2009. december 31-éig
jelezniük kell, hogy épületen
belül vagy kívül szeretnék azt
megvalósítani.
M. E.

Tizenöt lakást vett a város

Kositzky Attila
nyugállományú repülô altábornagy.
Helyszín: Csaba Honvéd
Kulturális Egyesület (FEK).
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

hirdet.

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítás a, forgalmazása, cseréje
Olajcsere , kisebb javítások

Pályázatok
a diákokért

V. Esküvôi Kiállítás
a Csaba Centerben 2009. január 24–25-én.
A korábbi évek hagyományainak megfelelôen ismét megrendezésre
kerül a nagy sikernek örvendô esküvôi kiállítás.
Az eddigi kiállítók mellé szívesen látjuk új, az esküvôhöz
köthetô szolgáltatók jelentkezését.
A kiállítás ismételt sikerességét intenzív reklámkampánnyal segítjük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP:
KÖRÖS-TRADE Kft.
Tel.: 66/449-050, 20/984-3838, 20/9-127-127
Fax: 66/449-050, 442-089. E-mail: info@korostrade.hu

Tulipán utca, a Wlassics sétány és a Pásztor utca lakótömbjeiben vannak. December második felében egy Vécsey utcai, kétszobás, felújított
lakást mutatott meg a sajtó
képviselôinek Vantara Gyula
polgármester, Bakócz Tamás,
a Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt. mûszaki ellenôre és Fodor
Lajos, a gazdasági, költségve-

tési és pénzügyi bizottság elnöke. A polgármester elmondta: a HM-lakások felújítása és
bérbe adása illeszkedik a város szociálislakás-programjába, a minisztériumtól szeretnének további ingatlanokat is
megvásárolni. Az 52–56 négyzetméteres lakásokat pályázat
útján osztják ki.
Mikóczy

Rehabilitációs bizottság

lyan közoktatási intézményben szervezhetô
meg a közoktatási törvény szerint tanulási képességeket
vizsgáló szakértôi rehabilitációs tevékenység, amely nem
lát el óvodai, iskolai és kollégiumi feladatokat. A közgyûlés
ezért az Esély Pedagógiai Központból történô kiszervezés-
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sel, január 1-jével létrehozta
a Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi
és Rehabilitációs Bizottságot,
amelynek gazdálkodási feladatait továbbra is az Esély végzi. A részben önálló költségvetési szerv vezetésével – a pályázat sikeres lezárásáig –
D. Nagy Anikót bízták meg.

Kórházi fejlesztések

Az önkormányzat 2009-re céltámogatási igényt nyújtott be
aneszteziológiai-intenzív és terápiás-sürgôsségi eszközök
beszerzésére. A kórház szakemberei e területeknek megfelelôen jelezték fejlesztési igényeiket, amelyek között szerepel többek közt lélegeztetôgép, altatógép, defibrillátor, minilabor, mobil röntgen és mobil
ultrahang beszerzése. Az eszközök ára összesen 59 millió

forint, amelyhez hetvenöt százalékos céltámogatást igényel
a város, a szükséges 14,75
milliós önrészt a 2009. évi költségvetésben biztosítják.
A közgyûlés támogatja a
helikopter-leszállóhely kialakítását a kórháznál. A finanszírozáshoz a 2008. évi költségvetésben elkülönített közel 12,2
millió forinthoz a 2009-es költségvetésben további 14,8 millió forintot biztosít a testület.

A hely, ahol élünk

CSABAI MÉRLEG

In memoriam dr. Tibori János (IV. rész)

Abban is megegyezik a történelemtudomány, hogy ô és
Bajcsy Zsilinszky – más-más
történeti korszakban ugyan,
és nem ellentmondásoktól
mentesen – a magyar progresszió két nagy alakja volt.
Szólnunk kell Tibori Jánosnak a nemzetiségekhez való
hozzáállásáról is. Hazánk legnagyobb Békés megyei etnikumáról, a szlovákságról eddig még fel nem tárt dokumentumokat tartalmaz egy már elkészült, de még kiadásra váró,
a szlovákság 20. századi meghurcoltatásairól szóló könyve.
Ugyancsak jelentôsnek,
forrásértékû dokumentumnak

tekinthetô az a 150-180 oldalas kézirat, mely eredeti, ôsi
szlovák szôttesekrôl szól, s
mintegy 110 mintaanyagot
vesz figyelembe és kutat egy
pozsonyi ösztöndíj keretében. A munka országos
nagydíjat nyert, de még ez
sincs kiadva.
A történész pár száz oldalban örökíti meg 1956 Békéscsabán zajló eseményeit. Errôl a közelmúltban megjelent
egy tanulmánya – a könyv
szintén kiadásra vár.
Láthatjuk, illetve olvashatjuk azt a szerteágazó munkát,
amelyet Tibori János végzett,
és eddig még nem is szóltunk

A nagykövet látogatása

lex Brooking, az Ausztrál
Államszövetség rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a közelmúltban Békéscsabára látogatott. Vantara
Gyula polgármester fogadta a
nagykövetet, majd zárt ajtók
mögött felvázolta Békéscsaba
munkahelyteremtô elképzeléseit, befektetési lehetôségeit,
és szó esett az autópálya mihamarabbi megépítésérôl is.
A nagykövet ausztrál gazda-
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sági társaságok bevonásával
szorgalmazná a legfontosabb
Békéscsabára vezetô út fejlesztését, csakúgy, mint a
geotermikus energiafelhasználás térségi elterjesztését. A
tárgyalás után a TISZK-et (Közép-békési Térségi Integrált
Szakképzô Központi Képzôhely) tekintette meg Alex
Brooking, majd a Munkácsyemlékházban csodálta meg a
Munkácsy-képeket.

Sikeres pályázat a polgármesteri hivatal
szervezetfejlesztésének
megvalósítására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 13 050 000 Ft-os támogatást nyert az Államreform Operatív Program 1.A.2. kódszámú, „A
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésû pályázaton.
A 15 hónapos projekt keretében komplex hivatalfejlesztés végrehajtására kerül sor, amelynek a részét képezi a partneri kapcsolatok erôsítése, az eredményességi mutatók javítása és az intézményekkel való
kapcsolattartás korszerûsítése.
A fejlesztés kiterjed a munkatársak továbbképzésére, valamint olyan
eljárások bevezetésére, amelyek segítségével a hivatal mûködése
eredményesebbé, hatékonyabbá tehetô.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alapvetô
célkitûzése, hogy racionális, takarékos és hatékony, koncentrált hivatali struktúra mûködjön, amely képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott szakmai és társadalmi követelményeknek.
Petrovszki Edit

a Békéscsaba történetérôl
írott és kiadott két könyvérôl, illetve résztanulmányáról:
„Békéscsaba története a Körös-kultúra idejétôl a felszabadulásig” (Békéscsaba, 1960.,
396 publikációs jegyzék), Maday Pál: „Békés megye városainak és községeinek története” (Békéscsaba, 1960., 68
publikációs jegyzék; a Békéscsaba története címû fejezet
Tibori János munkája), „A felszabadult Békéscsaba másfél
évtizedes története – 1944–
1960” (Békéscsaba, 1961.,
203 publikációs jegyzék). A
Békéscsabával kapcsolatos
jelentôs mûvek azonban ed-

dig még nem jelentek meg,
kéziratban hevernek.
Számos egyháztörténeti
könyve jelent meg Debrecenben, ezek közül kiemeljük dr.
Tibori János: Levéltári források a királyhágó-melléki református egyházkerület történetéhez a két világháború közötti negyedszázadból címû mû
dokumentumait Tôkés László
királyhágó-melléki püspök
elôszavával (Debrecen, 2001).
Munkássága elsôsorban a
történelemtudományt, másodsorban a néprajztudományt és egyéb interdiszciplináris tudományokat érint.
Molnár M. Eszter

Az erzsébethelyi evangélikus
gyülekezetben szeptember
eleje óta a mindössze 32 éves
Nagy Zoltán látja el a lelkészi
szolgálatot. Németh Mihály,
Kondor Péter és Kutyej Pál
mellett ô lett a negyedik fiatal
evangélikus lelkésze Békéscsabának. Nagy Zoltán rövid
beszélgetésünk alatt szinte
végig mosolyogva mesél eddigi életútjáról és a jaminai
gyülekezetrôl:
– Rimaszombatban születtem, magyar általános és középiskolába jártam, ahol természetesen szlovákul is tanultunk. A teológiát Budapesten
végeztem, majd 2000-tôl két
évig voltam segédlelkész
Somorján (Pozsony és Dunaszerdahely között – a szerk.).
2002-tôl Bakonytamásiban,
majd 2003-tól a Pápa melletti
Nagyalásonyban és környékén végeztem lelkészi szolgálatot. A lehetôségekhez
mérten igyekeztem mindent
megtenni a gyülekezetekben,

amennyiben ebbôl jó eredmény született, az Isten áldása. Feleségem szintén evangélikus lelkész, három gyermekünk van, a kislányunk
egyéves, fiaink három- és ötévesek. Békéscsabára az evangélikus gyülekezet hívott, fontos szempont volt a szlovák istentiszteletek miatt a nyelvtudás. Szívesen vagyok itt, de az
idô rövidsége folytán, mindennapi munkám mellett, még
csak ismerkedem a hellyel, az
emberekkel, ebben segítségemre van elôdöm és kollégáim. Örömömre szolgál,
hogy gyülekezetünk bekapcsolódott abba az ünnepi
programsorozatba, amely tavaly a Jézus Szíve katolikus
templomban és környékén
zajlott. Advent harmadik vasárnapján evangélikus gyülekezetünk adott otthont a közös
készülôdésnek. Mézeskalács
sütésével, gyertyagyújtással
készültünk a karácsonyra.
Mikóczy Erika

Továbbra is igényelhetô
vissza nem térítendô támogatás
a lakossági hulladékgyûjtô edények zárható
térben történô elhelyezésére
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése
a 691/2008. (XII. 18.) közgy. határozata alapján továbbra is vissza
nem térítendô támogatással segíti a lakossági hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezését.
A pályázattal elnyerhetô támogatás összege a bekerülési költség %-ában:
a) meglévô szeméttároló felújítására, épületen/ingatlanon belül
történô kialakítására: max. 100%;
b) közterületen létesülô zárható konténertároló kivitelezésére,
amennyiben a lefolytatott hatósági vizsgálat megállapítja, hogy
ingatlanon belül nincs lehetôség a hulladékgyûjtô edények elhelyezésére: max. 50%;
c) közterületen létesülô zárható konténertárolók kivitelezésére,
amennyiben a lefolytatott hatósági vizsgálat megállapítja, hogy
ingatlanon belül van lehetôség a hulladékgyûjtô edények elhelyezésére: max. 25%.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztálya

Január 15–21.

Január 22–28.
Az igenember (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Nôk (amerikai vígjáték) 12 év
Elégia (amerikai dráma) 16 év
Good (angol-német dráma) 12 év
Sukiyaki Western Django (japán western) 18 év
Vadászkutyák (német dráma) 12 év
Control (angol-am.-ausztrál-japán életrajzi dr.) 16 év

Tréfás mesék

ikulás elôtt egy nappal
rendezte meg a Meseház a már hagyományosnak
mondható mesemondóversenyét harmadik és negyedik
osztályosok számára. A versenyre egy rövid tréfás mesével kellett készülniük a gyerekeknek. A versenyzôket szakértô zsûri értékelte Tóth Ildikó
pedagógus, Metz Gabriella
pedagógus, valamint Hege-
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dûs-Bite Beáta drámapedagógus és Soós Emôke bábszínész személyében.
Eredmények: A 3. osztályos korcsoportban: 1. helyezett Lipták Petra (Szabó Pál
Téri Általános Iskola, felkészítô
tanár: Szabó Ildikó). A 4. osztályos korcsoportban: 1. helyezett Gergely Rita (Jankay Tibor
Általános Iskola, felkészítô tanár: Bordás Andrea).

Erzsébethely új lelkésze

Azok a lakóközösségek, amelyek a zárható tároló(k) kialakítását
támogatás igénybevételével kívánják megvalósítani, a részletes
pályázati dokumentációt átvehetik, illetve további információt
kérhetnek a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, a
66/452-252/2131 telefonszámon és a www.bekescsaba.hu internetes honlapon.

Az igenember (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Spíler (angol akció) 16 év
Cincin lovag (szinkr. angol-am. anim.) KN
Esti mesék (szinkr. amerikai vígjáték) KN
A törvény gyilkosa (amerikai krimi) 16 év
A csirke, a hal és a királyrák (spanyol dokum.) 12 év
Az áldozatkaszkadôr (orosz vígjáték) 16 év
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Karácsonyi hangulat

súfolásig megtelt a Lencsési Közösségi Ház
nagyterme december 19-én.
Immár harmadik alkalommal
várták a lakótelep lakóit, intézményeit, képviselôit adventi ünnepségükre. A megjelenteket Takács Péter, a ház
igazgatója üdvözölte, majd
dr. Ferenczi Attila, a Lencsési
részönkormányzat vezetôje
adventi ünnepi beszédében a
szeretet, a megértés fontosságáról, a közösség összetar-
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tó erejérôl beszélt. A Napsugár Integrált Óvoda Kutyus
csoportja bájos, kedves kis
mûsorával valóban elkápráztatta a felnôtteket. A Szabó
Pál Téri Általános Iskola nyolcadikosa, Hortobágyi Viktória
egy ismeretlen szerzô Vár az
isten címû alkotását adta elô.
Tomanek Gábor, Mészáros
Mihály, Nagy Erika színmûvészek Karácsonyi hangulat
címû zenés irodalmi összeállítása sikert aratott.
V. A.

Tisztújítás a nyugdíjasoknál

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége decemberben rendkívüli küldöttgyûlést tartott, ahol módosították
az alapszabályt, és megválasztották a tizenöt fôbôl álló új vezetôséget. A megyei szövetség elnöke Szilvásy Ferenc lett,
a két alelnök Krizsán György és Balázs Imre.

GAZDIKERESÔ
Gyakran a fajtatiszta kutyák
sem kerülhetik el végzetüket,
és rövidebb-hosszabb idôt
ôk is a menhelyen töltenek.
Így járt a szép malamut fiú is.
Az állatvédôk bíztak benne, hogy gazdája nagyon hamar hazaviszi. Szép nyakörv
volt a nyakában, szôre ápolt,
gondozott, emberrel barátságos, nem túl öreg, úgy 3-4 éves lehet, tehát semmi okát
nem látták annak, hogy ettôl a kutyától könnyû szívvel megváljon a gazdája. De tévedtek. December elején került be a
menhelyre, letelt a két hét karantén, a gazdának nyoma
sem volt. A mai napig nem kereste senki. Sajnos nem ô az
egyetlen! Sok fajtatiszta német juhász, rottweiler, spániel,
puli, labrador, kuvasz stb. kerül az utcáról, sokszor a belvárosból a menhelyre, akiket nem keres a gazdájuk. Miért?
Biztosan számos okot fel tudnának sorakoztatni a volt gazdák, de „…egyszer és mindenkorra felelôs lettél azért, amit
megszelídítettél” (Antoine de Saint-Exupéry).
A gondos gazdák telefonszámot írnak a nyakörvre,
vagy a nyakörvre akasztható bilétára. Tegye ezt ön is!
Baresz és társai megtekinthetôk a Kétegyházi út 30. sz.
alatt (www.csabaiallatvedok.hu). Telefon: 30/32-22-776.

REKLÁM- ÉS
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Szórólapok, egyedi tervezésû kiadványok, katalógusok gyártása; ajándéktárgyak
feliratozása, logózása; különbözõ szórakoztató és kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása (lakodalmak, falunapok, baráti és céges bulik).
Új szolgáltatás: SÁTORBÉRLÉS (sörpad, színpad, hangosítás).

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

Csínom Palkó hófehérben

„Te vagy a legény, Tyukodi
pajtás!” – hát bizony ôk voltak
a legények akkor, vagy háromszáz éve, amikor történt
ami történt, és az sem baj, ha
daljátékká szelídült mára.
Nézzük, látjuk, mi is volt, hogyan volt, amikor Csínom Palkó és Jankó szelídítette a labanci népséget? Hogy ezt a
darabot miért nem fedezte fel
soha ez a színház: rejtély. Pedig „Rosta Márton (is) híres
ember (volt) Pozsonyban”,
hogy Balog Ádámról és a nevezetes Tyukodi pajtásról ne
is beszéljünk. Meg Farkas Ferencrôl, aki a daljáték zenéjét
szerezte, és az 57 év elôtti ôsbemutató után azt írták róla:
„Széles európai kultúrája
nem zárja ki, sôt: aláhúzza
ízes, magyar zenei anyanyelvét”. Volt tehát mire várakozni színházi izgalommal az
elsô békéscsabai bemutató
elôtt, melyen közremûködött
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar és a Balassi Táncegyüttes is.
Mintha a mennyország
csipkés kapui nyílnának meg
a színen, hófehérbe öltözött
kurucokat látunk. Szellemvilág? – kérdezi magától a
nézô, de aztán belemelegszik
a Játékba, dehogy is! Kurucok ôk, hôsök és Farkas Fe-

renc daljátékának szereplôi.
Késôbb jönnek majd a labancok is, azok is fehérek: úgy
látszik, a túlvilágon békét kötöttek, csak eljátsszák még
egyszer, mi is történt, hogyan
történt azelôtt, hogy a majtényi síkon letörött a zászló. Így
aztán fehérek a jelmezek
(Olga Gonobolin tervei), fehér

a díszlet, az egész olyan földöntúli. A zene viszont nem
az: magyaros, tüzes, kurucos,
táncra ingerlô. És hiába fehérek a jelmezek, a szív pirosa
átdobog rajtuk, a honszerelem is, meg a másik, hogy két
fiatal szereti egymást.
Azt hiszem, dicséret az, ha
leírjuk: a feladat, amit a színház magára vállalt, nem mindennapi. Nem igazán énekes

színészekkel daljátékot játszani, érezni közben a roppant elszántságot: különleges színházi élmény. A rendezô, Greifenstein János a nagy
fehér világban is az érzelmeket és a humort emelte ki találó ötletekkel, a legsikeresebb
alakítás pedig Csomós Lajosé Rosta Márton és a „felderítô” Piperac báró szerepében.
A Csínomok (Gulyás Attila és
Vadász Gábor) ahol lehetett,
színt vittek a kissé egysíkú
történetbe, Vígh Zsuzsanna
(Éduska) és Tóth Zsófia (Zsuzsika) lírát és szerelmet; miközben a vendég Szokolay
Dongó Balázs hol tárogatón,
hol furulyán magánszámozott
a megfelelô helyeken. Továbbá: a táncos jelenetek Mlinár
Pál koreográfus szerint magyaros hangulatukkal tündököltek, a szimfonikus zenekar
elsô színházi szereplése (karnagy Somogyi-Tóth Dániel) az
élô színházi zene igazi visszatérése volt, habár a zárójelenetekben a zenekari hangerô
többször is elfedte a színpadi
szöveget… Annyi baj legyen,
tegyük hozzá, a Csínom Palkó békéscsabai premierje arról szólt, hogy színházunk
nem ismer lehetetlent. Lehet,
hogy nincs is olyan.
Sass Ervin

Alkotó nôk
a szalonban

saknem egy hónappal
ezelôtt az önkormányzat,
valamint a Békéscsabai Kistérségi és Családsegítô Központ
tizenhetedik alkalommal rendezte meg Mindenki karácsonya címû rendezvényét,
amelynek célja a családok
összetartása, segítése volt. A
városháza elôtt ünnepi mûsor,
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Batthyány
emlékére

kakaó és kalács várta a látogatókat. A kisebb-nagyobb
gyermekekkel érkezô édesanyák közül néhányan elmondták, hogy szép-szép a fa
és a program, de nem az, hanem az ételosztás vitte oda
ôket 2008 karácsonya elôtt.
Úgy mondják, ez az év
még nehezebb lesz… m. e.

Szucsik ingatlaniroda
Csaba Center – a fõbejárat mellett
Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-20/954-6159
Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155
Kecskemét, Wesselényi u. 5. • Tel.: 76/321-640
E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu, info@szucsikingatlan.hu
Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu

CSALÁDI HÁZAK
Békéscsaba, Arany János u. 160 m2 –es, 3 szoba, konyha, fürdôszoba, WC,, konvektor, fûtésû családi ház, garázzsal + külön
1 szoba, konyha, fürdô, WC. Ár: 19,5 M Ft.
Bé ké scsaba , Jósika u tcában 584 nm-es telken, 148 nm-es vályogépítésû családi ház eladó. 2005-ben teljes körûen felújított,
illetve átalakított és fejlesztett. A lakóépület adatai: 4 szoba +
nappali, konyha, spájz, 2 fürdôszoba. Területi elrendezésébôl
adódóan kétgenerációs életmódra kiválóan alkalmas. A szobák
laminált parkettásak, konyha, fürdô hidegburkolatos. Az ingatlanhoz tartozik az udvaron különálló 25 nm-es garázs + tároló
helység. Fûtés módja: kombi kazános, lapradiátoros fûtés.
Á r: 19,5 M Ft.
Békéscsaba, Szegfû u. 900 nm-es telken lévô 110 nm-es családi
ház, 2+ 2 fél szobával, konyha+étkezô+nappalival, radiátoros
hôleadókkal, garázzsal eladó. Ár: 20 M Ft.
Békéscsaba, Dob ozi úton, 970 nm-es telken lévô 180 nm-es, 2
szintes családi ház, 2 garázs, 4 szoba, konyha, étkezô, nappali amerikai konyhával, házközponti fûtéssel. Ár: 24,5 M Ft.
Békéscsaba, Stark Adolf utcában É-K, D-Ny-i fekvésû, újszerû,
450 nm-es telken 5 szobás+ nappalis, két fürdôszobás, családi
ház eladó. Falazata: tégla, fûtése központi radiátoros, szobák
burkolata padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos, ablakai redônyösek. Az ingatlanhoz kétállásos garázs is tartozik..
Á r: 24, 5 M Ft.
Békéscsaba, Zsigmond utcában, D-K-i fekvésû, 75-ben épült, 600
nm-es telken, 160 nm-es 4 szobás+2 nappalis, 2 fürdôszobás, 2
konyhás, teraszos, téglaépítésû, 2 generáció részére, családi
ház eladó. Fûtése: központi radiátoros, szobák burkolata padlószônyeg, konyha hidegburkolatos. Az ingatlanhoz garázs és
mûhely tartozik. (ipari árammal) 2002- ben volt felújítva, ablakai
redônyösek, szennyvíz csatornázott, telefon, kábel Tv használati lehetôség is van. Ár: 25 M Ft.
Békéscsaba, Rákóczi u. két generációs családi ház 150 nm-es, 4
szoba, 2 konyha, 2 külön fürdôszoba, üvegezett folyosó, 2 garázs, központi fûtéssel, eladó.. Ár: 25 M Ft.
Békéscsaba, Zsigmond utcában, 700 nm-es telken lévô 120 nmes, 2 szintes családi ház, 4 szobával,+ 2 szoba, radiátoros hôleadókkal, garázzsal eladó. Ár: 26,5 M Ft.
Békéscsaba, Kolozsvári u., 892 nm-es telken, 240 nm-es, 2 szintes, házközponti fûtésû, családi ház eladó. Alsó szinten 3 szoba,
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Munkácsy-emlékház Vörös szalonjában az Alkotó
nôk sorozat keretében decemberben immár harmadik alkalommal találkozhattunk olyan
alkotó hölgyekkel, akik saját
szakmájukban – vagy amellett
– kiemelkedôen mûvelnek valamely mûvészeti ágat. Ezúttal
János Hajnalka népdalénekesnôvel és dr. Ónody Magdolna
orvos-írónôvel ismerkedhettek
meg az érdeklôdôk. Ónody
Magdolna Íme a festô címû,
Munkácsy Mihályról, rokonairól, emlékhelyeirôl szóló könyvét a házigazda, Mészáros
Zsuzsa mutatta be, aki az erdélyi származású, csíkszeredai
születésû János Hajnalkával is
beszélgetett. A Békés Banda
gyönyörû hangú énekesnôje
kalotaszegi dalokat hozott nekünk. A beszélgetésbe bekapcsolódott a csabaiak elôtt nem
ismeretlen dr. Szabó Ferenc
nyugalmazott múzeumigazgató és Kôszegi Barta Kálmán, a
Magyar Téka Erkel Sándor
Könyvesház kiadója. Ónody
Magdolna kötete bemutatja a
Lieb családot és Munkácsy Mihályt. Sok érdekességet tudhatunk meg belôle a Reök famíliáról is. Rohanó napjainkban jólesett egy kicsit megpihenni a dalok, szavak varázslatos világában.
V. A.

Sokan jöttek a kalácsért

A tragikus véget ért,
1849-ben az osztrákok által kivégzett
Batthyány Lajos magyar miniszterelnökre
emlékezô
kiállítást
rendeztek a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.

A regisztráció
és a címkiadás
ingyenes!

sházszinrázs,
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konyha, étkezô, nappali, WC, fürdôszoba. Felsô szinten 3 szoba, nappali, fôzôfülke, WC.. Á r: 26, 5 M Ft.
Békéscsaba, Szôlô u. 479 nm telken lévô 200 nm, 2 szintes családi ház, 4szobával nappalival lent fürdôszoba külön WC-vel,
fent fürdô+WC-vel, központi fûtéssel eladó. Ár: 27,8 M Ft.
Békéscsaba, Magyar u. 2160 nm-es telken lévô 150 nm 2 szintes
2 szoba konyha, étkezô, fürdôszoba, WC található, az emeleten
2 szoba, gázfûtés, 2 állásos garázs, eladó. Ár: 28 M Ft.

HÁZRÉSZEK

TÉGLALAKÁSOK
B ékéscsa ba, Andr ássy u . 1 emeleti, 24 nm-es, 1 szobás, teakonyhás, erkélyes, fürdôszoba WC egyben, téglaépítésû, központi radiátoros fûtésû, kábeltévés lakás eladó. Ár: 5,4 M Ft.
Békéscsaba, Kazinczy lpt.-en 47 nm-es, 3 emeleti, 1 szobás lakás eladó (konyha, fürdôszoba, kamra is tartozik a lakáshoz).
Falazata tégla. Fûtés egyedi konvektoros. Szoba parkettás,
konyha hidegburkolatú. 2006-ban volt felújítva. Kábel tv beszerelési lehetôség is van. Ár: 6,2 M Ft.
B ékéscsabán, a Lencsési u., Lidl közelében, téglablokkos épületben jó állapotú, 48 nm-es, 2 szobás, középsô, egyedi gázos,
légkondicionált lakás eladó új redônyös ablakokkal. (A városközponttól 5 percre.) Ár: 7,6 M F t.
Békéscsaba, Tölgyfa utca, 3. emeleti, téglablokkos, körbefûtött,
középsô, 50 nm-es lakás (2 szoba, konyha, egyedi fûtésû, konvektoros hôleadókkal, parkettás szobákkal, galériás háló-kialakítás, hidegburkolatos konyhával, bútorok nélkül, jó helyen, Lencsési út legelején eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsaba, Lencsési úton, a kanyar elején, 4 szintes épületben
4. emeleti, 56 nm-es, 1 + 2 fél szobás, egyedi fûtésû lakás laminált burkolatú szobákkal, felújított állapotban eladó. Ár: 8 M Ft.
Békéscsaba, Kinizsi utcában, 3 éve épült társasházban egy földszinti, 116 nm-es, exkluzív lakás, 2 szoba, nagy nappali oszlopos elválasztással, amerikai konyhás étkezô, gránit járólap, minden helységben klíma, nagy terasz, sarokkádas, tusolós fürdôszoba, WC, 2 terasz, amibôl a hátsó udvarra nézô elôtt kocsibeállási lehetôség és bejárás a lakásba, gipszstukkó hangulatvilágítással, a centerhez közel eladó. Két belvárosi kétszobás ingatlan is beszámítanak 1. emeletig, értékegyeztetéssel.
Ár: 24,5 M Ft.
Békéscsaba, Luther u., 110 nm-es, 1 emeleti, 3 szobás, 2008-ban
felújított, kitûnô állapotú lakás eladó (fôzôfülke, étkezô, kamra is
tartozik hozzá). Falazata tégla, fûtés központi radiátoros. Szobák parkettásak, konyha hidegburkolatos.. Ár: 25 M Ft.
Békéscsaba, Munkácsy út, az Európa házban 3. emeleti, 96 nmes, 3 szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános, egyedi
fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, parkettás helyiségekkel, beépített konyhabútorokkal, sarokkádas fürdôszobával (hidromaszszázs), frekventált helyen eladó. Mélygarázs is tartozik az ingatlanhoz, aminek az ára + 2,5 M Ft. Ár: 25 M Ft.
Békéscsaba, a Révai úton, 3 éve épült társasházban lévô 90 nmes, 2 szintes lakás (3 szoba, nappali, konyha, étkezô, új, beépített bútorokkal, padlófûtéssel, illetve radiátoros hôleadókkal,
fûtött garázzsal, 80 nm-es kerttel, modern kialakítással, hidegburkolatos konyhával, étkezôvel, parkettás szobákkal, klímabe-

c
u

Szentes, Mágocsi utcában HÁZRÉSZ 110 nm-es önálló telekkel,
a ház 60 nm-es, 2 szoba, konyhás, központi fûtéses, tégla építésû, konvektoros hôleadókkal eladó. Ár: 4,3 M F t.
Békéscsaba, V örösmar ty u tca 800 nm-es telken, 86 nm-es vegyes falazatú családi ház, 450 nm-es saját kerttel, udvari házrész, 2 szoba+nappali, parkettás szobák, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC, gáz bekötve, de csempekályha fûtéssel, 2005ben felújított, garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár: 3,9 M Ft.
Békéscsaba, Kis-Tabán utca, 65 nm-es, 2 szobás, konyhás, konvektor hôleadókkal, 2 fürdôszobás, elôkerttel, közös udvarral,
nem utcafronti, vegyes falazatú házrész eladó. Ár: 5 M Ft.
Békéscsaba, Békési úton, 40 nm-es utcafronti házrész, 1 szoba,
konyha, étkezô, fürdôszoba, WC, konvektoros hôleadókkal, a
belsô terasszal, 2 lakó van a telken, hajópadlós szobákkal, redônyös ablakokkal, kis virágos kerttel eladó. Ár: 4,6 M Ft.
Békéscsaba, Szív u. 40 nm-es, 1 szobás házrész, melyhez konyha, fürdôszoba, kamra, illetve elôkert is tartozik eladó. Falazata
tégla. Fûtése egyedi konvektoros. A szoba betonos burkolatú, a
konyha hidegburkolatos. Ár: 6 M Ft.
Békéscsaba, Bartók Béla úton 1122 nm-es telken 90 nm-es 3 szobás 1964-ben épült házrész eladó. (5 lakásos). Falazata: vályog,
fûtése gázkonvektoros. Szobák burkolata hajópadló, konyha hidegburkolatos. Melléképülete is van (fáskamra, és pince). Ablakai
redônyösek. Kábel tv-vel felszerelt. Felújításra szorul. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscsaba, Gutenberg u. 80 nm-es telken, vegyes falazatú, 61
nm-es 1 szoba+ nappali+étkezô, egyben nagy terasszal, melléképülettel, egyedi konvektoros fûtésû házrész, eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Gu tenberg utcában utcafronti, 82 nm, polgári típusú házrész, 1
nagyszobával, nagy elôszobával, konyha+étkezôvel, kis telekkel eladó, frekventált helyen. Ár: 6,8 M Ft.
Békésen, a P etôfi utcában teljesen felújított 56 nm-es vegyes falazatú, házrész 1 szobás (parkettás) étkezô konyha egy légtér-
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ben, egyedi fûtésû kombi kazános radiátoros hôleadókkal, nagy
terasszal, redônyös ablakokkal eladó. Ár: 8,3 M Ft.
Békéscsaba, Szent Imre utca, régi stílusú parasztház, 100 nm-es
2 szobás, elôszoba, fürdôszoba WC-vel, spájz, hosszú folyosó,
utcai házrész, nyugodt környezetben eladó. Ár: 9,2 M Ft.
B ékéscsa ba, B artó k Béla út, az állomástól, Pennytôl 1 perce,
1200 nm-es telken, 400 nm-es osztott telken lévô 85 nm-es családi ház (házrész), aminek 2 oldalról van bejárási lehetôsége, 2
szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC. Az ingatlan hátsó udvarában egy reklámtábla lett elhelyezve egy minden hónapban
esedékes összegért. Ár : 10 M Ft.
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Január 18-ig
150 éves a tiszavidéki vasút
– kiállítás a Munkácsy Mihály
Múzeumban

Január 15.
Megyei tankönyv- és taneszközkiállítás a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtárban

Február 1-ig
Démoni ragály: a pestis – kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Január 16.–február 25-ig
E. Szabó Zoltán festômûvész
kiállítása a Jankay Galériában

Január 18-ig
Martin Gábor fotómûvész kiállítása
a Jankay Galériában

Január 17-én
Városi bál a Phaedra Közéleti
Központban

Január 9-én
Honeyball-koncert az ifiházban
Január 10-én
Ludas Táncház az ifjúsági házban

Január 17-én
Gerla Kupa – asztaliteniszbajnokság a Gerlai Általános
Mûvelôdési Központban

Január 12-én 17 órától
Stone Henge és más hasonló ôsi
építmények – elôadás a TIT-ben

Január 17.–március 29-ig
Szônyi István-kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

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 országos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl.
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

Dologtiltó Luca-nap

A Dél-alföldi Regionális
Közmûvelôdési Egyesület
(DARKE) – hagyományaihoz
híven – az idén is megrendezte évértékelô összejövetelét,
melyet immár 17 éve mindig
Luca-nap tájékára szerveznek. Most a csabai ifjúsági
házra esett a helyszínválasztás, azonban több intézményben elevenítették fel a közmûvelôdés területén dolgozók a Luca-napi szokásokat.
December 12-én a Munkácsy
Mihály Emlékházban találkoztak a résztvevôk, ahol „Munkácsy nyomában” címmel
korhû tárlatvezetésben volt
részük, és emlékfotók készítésére is mód nyílt. Ezt követôen a házigazda intézmény,
az ifiház adott otthont az
egyesület 2008. évi értékelô
ülésének.
Mivel Luca napján tilos volt
az asszonyoknak és a lányoknak dolgozni, ezért talán szí-

rendezéssel, hidromasszázs sarokkáddal, infraszaunával, nyugodt környezetben eladó. Ár: 26,5 M Ft.
Békéscsabán, a Jókai ut cában, 2006-ban felújított (tetô, külsôbelsô nyílászárók, burkolatok, fürdôszobák, konyha, víz, gáz, villany), 2. emeleti, 184 nm-es, 2 nappali, 3 + fél szoba, 2 fürdôszoba, erkély + tetôterasz, padlófûtéses, klímás lakás magas
mûszaki tartalommal eladó. Á r: 35 M Ft.
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dôszoba, 2 WC, a tetôtér 2003-ban lett beépítve, szônyegpadlós szobákkal, parkettás étkezôvel, központi fûtéssel, radiátoros
hôleadókkal, 2 család számára is kialakítható, az udvaron garázs, nyugodt, jó helyen eladó. Ár: 15,5 M Ft.
S zabadkígyóson, 507 nm-es telken 110 nm-es, 1995-ben épült,
4 szobás + nappalis, 2 konyhás + étkezôs, terasz + erkély, egyedi radiátoros fûtésû, tégla építésû, kétgenerációs családi ház eladó. Á r: 15,5 M Ft.
Újkígyós, Széchenyi utcán, 1070 nm-es telken lévô 186 nm-es, 2
szintes, 12 éve épült családi ház kívülrôl hôszigetelve és nemesvakolva (lent elôszoba, nappali, konyha + étkezô, egy hálószoba, fürdôszoba + WC, fent 3 szoba, fürdôszoba), beépített
konyhabútorokkal, lent padlófûtés, fent radiátoros hôleadókkal,
parkosított kerttel, garázzsal csendes, nyugodt környezetben eladó. Á r: 16,5 M Ft.
Újkígyós, A rany János utca, 2005-ben épült, 900 nm-es telken
lévô 160 nm-es, földszintes családi ház (3 szoba + nappali, egylégterû konyha + étkezô), központi radiátoros fûtéssel, parkettás
szobákkal, hidegburkolatos konyha + étkezôvel, parkosított kerttel, 2 állású garázzsal eladó a falu fôutcáján. Lakást beszámítanak 7 M Ft-ig Békéscsaba területén. Ár: 17 M Ft.
Békés, Körös út, nyugodt, rendezett környezetben, 693 nm-es telken ’87-ben épített, 148 nm-es, igényes családi ház nagy telekkel, díszkerttel (3 szoba, nappali, lakótér, garzonos kialakítás, 2
fürdôszoba, 2 WC), külön melléképülettel, nyári konyhával, füstölôvel, ipari árammal eladó. Elektromos garázskapu, klímaberendezés, udvari kemence is van. Ár: 23 M Ft.
K alocsa, Rákóczi út, 1200 nm-es telken lévô családi ház (7 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba külön WC-vel), parkettás, illetve
hidegburkolatos konyha + étkezôvel, úszómedencével, a fürdôszoba hidromasszázs káddal eladó. A házhoz tartozik még egy
80 nm-es pincehelyiség. Központi fûtés, konvektoros hôleadók.
Kisebb cserét beszámít. Ár: 25 M Ft.
Felsôsegesd, Bajcsy-Zsilinszky utca, Somogy megye festôi szépségû vidékén, Marcalitól húsz km-re, nagyon kellemes környezetben, 1600 nm-es telken álló két nagyon szépen rendben tartott, 1992-ben épült épület (az összes beépített terület 280 nm)
eladó. Az elsô kétszintes, benne négy parkettás szoba, két konyha, fürdôszoba, WC, központi fûtés, radiátoros hôleadók, terasz,
parkosított kert, díszkert. A másik: három parkettás szoba, konyha, fürdôszoba, WC, központi fûtés, radiátoros hôleadók. Ehhez az épülethez is tartozik terasz. Három garázs is van.
Ár: 28 M Ft.
S zar vas, Szabadság utcában, 2400 nm-es telken 600 nm-es, 3
szobás, konyha + étkezôs, igényes családi ház eladó.
Ár: 28 M Ft.
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PANELLAKÁSOK

Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n 7. emeleti, másfél szobás, 2007ben felújított, panel építésû, központi fûtéses lakás eladó.
Ár: 5,99 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr u.-ban egyedi gázórás, 1 emeleti, 1 szobás,
fürdôszobás lakás külön WC-vel, felújított, szép állapotban, az
állomáshoz közel eladó. Ár: 6,7 M Ft.
Békéscsaba, Petôfi utca, 10. emeletes tömbben földszinti, 39 nmes, másfél szobás, központis lakás kicsi rezsivel, radiátoros hôleadókkal, linóleumos konyhával, elôszobával, parkettás szobákkal eladó a centertôl 1 percre.. Ár: 6,9 M F t.
Békéscsaba, Rábai utca, 35 nm-es, 4. emeleti lakás 1 szobával,
konyha + étkezôvel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános,
egyedi fûtéssel, 2007-ben újított, linóleumos konyha + közlekedôvel, szônyegpadlós szobákkal, redônyös ablakokkal, reluxával eladó frekventált helyen. Ár: 7 M Ft.
Békéscsabán, a Kômûves Kelemen utcában panel építésû, 2006ban felújított, 52 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás (parkettás) lakás
konyha + kamra helységgel, fürdôszoba külön WC-vel, központi fûtéssel, beépített bútorokkal (elôszoba, fürdôszoba) eladó.
Ár: 7,4 M Ft.
Békéscsaba, Bartók Béla úton, panel épületben 7. emeleti, 49 nmes, 2 szobás lakás konyha + étkezôvel, fürdôszoba külön WCvel, központi radiátoros fûtéssel, fûtésmérôvel, kábel tv-vel, erkéllyel eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Békéscsaba, Pá szto r u tcai, panel építésû, 2 szobás, 52 m-es,
földszinti, egyedi radiátoros fûtésû lakás redônyös ablakokkal eladó (a lila ABC mögött) beköltözhetô állapotban. Ár: 7,5 M Ft.
Békéscsaba, Lencsési úton 1. emeleti, 53 nm-es lakás központi
radiátoros fûtéssel, tavaly decemberben teljes körûen felújítva,
1 + 2 fél szobás, beépített konyhabútorokkal, új fürdôkáddal, csapokkal, mosdókagylóval eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsaba, Kisszik utcában 3. emeleti, 48 nm-es, 2 szobás panellakás egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, kombi kazánnal, parkettás szobákkal, linóleumos konyhával, francia kilépôvel eladó (kis rezsijû). Ár: 7,6 M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK
Szarvas belvárosában, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú ház (nagyméretû téglákból épített), 1 nagy szoba,
konyha, étkezô, fürdôszoba külön WC-vel, elektromos konvektorokkal, kis rezsivel, parkettás szobával, hidegburkolatos helyiségekkel, fás, illetve füves telekkel eladó. Ár: 16,5 M Ft.
Szegeden tégla építésû, 160 nm-es, teraszos, központi radiátoros fûtésû családi ház 3 (parkettás) szobával, egy légterû (hidegburkolatos) konyha + étkezôvel, fürdôszoba WC külön, veteményeskerttel eladó. Ár: 15 M Ft.
Doboz, Zöldfa úton, 808 nm-es telken 120 nm-es, 2 szintes családi ház szép, rendezett telekkel, 4 szoba, konyha, étkezô, 2 für-

Teljes kínálatunkat megtekintheti a www.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

vesen vették a közmûvelôdés
területén dolgozók a wellness kényeztetést, a pedikûrmanikûr és mûköröm-építési
szolgáltatásokat… A Lucanapi nyugalom, azaz informális képzés keretében vette
kezdetét a Csak ülök és mesélek… elnevezésû blokk,
ahol ki-ki bemutathatta eddigi
tevékenységét zenés, képes
összeállításában. A résztvevôk Szente Béla igazgató tolmácsolásában megismerkedhettek az Agóra-projekttel, mely uniós források bevonásával átalakíthatja Békéscsaba közmûvelôdését. Az
ebéd után nem maradhatott
el a tombola sem. Pál Miklósné, az egyesület elnöke a
hôskorra emlékezett: 27 éve
76 taggal alakult meg a Békés
Megyei Népmûvelôk Egyesülete megyei területi szervezete, mely öt éve önállósodott
DARKE néven.
Vándor
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SORHÁZAK
B ékéscsaba, Révai úton, 250 nm-es telken 80 nm-es társasház
(két és fél szoba, konyha, fürdôszoba, WC), két garázzsal, villanykályhával eladó. A gáz nincs bevezetve. Ár : 10,2 M Ft.
B ékéscsaba, K ézay u., 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, kétszintes családi ház eladó. Lent nappali, külön konyha, étkezô,
fent 4 kisebb méretû szoba. Ár: 12,5 M Ft.
B ékéscsaba, Degré u., tégla építésû, 100 nm-es, háromszobás,
polgári társas családi ház 300 nm újonnan épített garázzsal, nyugodt környezetben eladó. Ár: 15 M Ft.

Itthon – otthon

CSABAI MÉRLEG

Vantara Gyula
a MOB tagja lett

Nagy megtiszteltetés érte városunkat, hiszen a pekingi
olimpián szereplô békéscsabai sportolók jó teljesítménye
okán a Magyar Olimpiai Bizottság tagjává választották
Vantara Gyulát, Békéscsaba
polgármesterét.
A Magyar Olimpiai Bizottság egyike hazánk legrégebbi
szervezeteinek, 1895-ben alapították. Kiemelten közhasznú
testületként irányítja a magyar
olimpiai mozgalmat, melynek
képviseletére, egyszersmind
kizárólagosan jogosult az
olimpiai szimbólumok – az öt
karika, a jelmondat, az olimpia
szó – használatára. A MOB önálló, független szerv, egyedül a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak van alárendelve. Leg-

fontosabb feladatai közé tartozik a magyar sportolók nevezése a nyári és a téli olimpiákra, illetve az olimpiai csapat felügyelete és irányítása az ötkarikás játékok idôszaka alatt.
A MOB januári közgyûlésén már részt vesz Vantara
Gyula is, aki a békéscsabai
sportélet fontos lépésének
tartja, hogy városunkat képviselve részt vehet a szervezet
döntéshozó munkájában.
A január 10-én tartandó
közgyûlésen három napirendi pontot tárgyalnak a tagok:
tájékoztató a XXI. vancouveri
téli olimpiai játékok felkészülésérôl, tájékoztató a MOB
2008. évi (1–11. hónap) gazdálkodásáról, a MOB tisztségviselôinek választása.

Frankó irodalmi est

Frankó Produkciós Iroda
ezúttal sem hagyta cserben az irodalomkedvelôket:
zsúfolásig megtelt a Phaedra
Közéleti Központ emeleti kisterme. A Békéscsabai Irodalmi Estéken Aradi András nyugalmazott evangélikus lelkész
üdvözölte a hallgatóságot.
Patócs Mihály A Szent Grál
üzenete címû könyvébôl Józsa Mihály elôadómûvész olvasott fel részleteket. Ezt
megelôzôen Áchim Pál kabaréjeleneteibôl kaphattunk ízelítôt Verbó Ákos és Burány Árpád színiiskolai hallgatók tolmácsolásában. Az est mûsorvezetôje Orosz Sándor volt,
aki bemutatta a keddi irodalmi est vendégét, Seregi Zoltán rendezôt. Seregi Kiss Ottó
tollából hozta el nekünk a „firkász” mindennapjait megkeserítô, gyakran elôforduló
esetet, amikor eltûnik a kézirat… Kiss Ottó eddig nem
publikált novellájából, a Piszkozat címûbôl az is kiderült,
hogy a szerzô végül arra a
konklúzióra jut: „a piszkozat
én vagyok!”.
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Az irodalmi estek megálmodója, Frankó Attila az Egy
kis kaland címû írását szintén
Seregi Zoltántól hallhattuk. A
Békés Megyei Jókai Színház
rendezôjét egyébként gyermekszínészként is ismerhetjük, hisz ô volt a zseniális Tüskevár filmsorozat Tutajosa.
Aranyos, múltat idézô pillanatokat köszönhetünk Józsa Mihálynak, aki a Fekete István
regényébôl készült tévéfilm
egy hétperces megvágott változatát mutatta be. Seregi
Zoltán elárulta azt is, hogy a
forgatás óta elôször lépett fel
nyilvánosan: édesapja is rendezô volt, s ô is efelé kacsingatott inkább, mint a színészet felé.
Tervezi a Tüskevár folytatását: már megszületett a Téli
berek forgatókönyve, s most
szponzorokat keres álma
megvalósításához.
Az estet tombolahúzás zárta, Frankó Attila pedig ínyencségekkel – csirkével és harcsával – kedveskedett a megjelenteknek.
Vándor Andrea

Év végi
hangversenyek
kórusokkal

endezvények egész sorával zártuk a 2008-as évet,
a családok, nyugdíjasklubok,
egyesületek, munkahelyi közösségek és baráti társaságok
mellett sajátos módon ünnepelt több békéscsabai kórus:
decemberben közös hangversennyel örvendeztették meg a
közönséget. Az evangélikus
kistemplomban zajlott karácsonyi hangversenyen a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Vegyes Kara
és a Békéscsabai Evangélikus
Vegyes Kar énekelt Kutyejné
Ablonczy Katalin vezetésével,
fellépett a Trefort Ágoston Fiúkórus Surinásné Tóth Olgával
és a Békéscsabai Református
Gyülekezet Énekkara Hajtman
Ildikó vezényletével.
A fiúkórus a kistemplomban
megtartotta külön hangversenyét is, a nótás kedvû fiúkat
Buzás Norman és Sztojka Attila
kísérte zongorán.
m. e.
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A 4093-dik fellépés
Békéscsabán a világhírû Bartók Vonósnégyes

avaly ünnepelte 50 éves
jubileumát a kétszeres
Kossuth-díj mellett még számos hazai és nemzetközi elismerés birtokosa és a Financial
Times kritikusa által a világ
legjobb 5-6 együttese közé
sorolt Bartók Vonósnégyes.
A kamarakoncerteken ritkán tapasztalható imponáló
közönséglétszám igazolni látszott a helyszín megválasztását, mely szerint a hangversenyükre a hasonló zenei
eseményektôl eltérôen ezúttal nem a Vigadóban, hanem
a Jókai Színház nagytermében került sor. Ugyanakkor,
amennyiben elfogadjuk az állítást, mely szerint a kamaramuzsika egy intim mûfaj, akkor ez különösen igaz a vonósnégyesek esetében, hiszen a mondanivaló akkor jön
át, akkor élvezheti igazán a
közönség az elôadás minden
rezdülését, ha annak való-

T

Trianon elôzményei
és következményei (6. rész)

1941. június 22-én a német
nyomás következtében belesodródtunk a háborúba, mely
több évig tartott, és értelmetlen véráldozatokkal járt. A
magyar katonának semmi keresnivalója sem volt szovjet
területen, nem a Donnál kellett „védeni” a magyar határokat. A front egyre közeledett,
és augusztus végén, a román
átállás után hazánk ismét
hadszíntér lett. Október 15én, a többi német szövetséges kiugrását követôen Horthy is megpróbálta menteni a
menthetôt: kiáltványban jelentette be a fegyverszünetet.
A kapkodva, megfelelô elôkészület nélkül történt bejelentés „eredménye” Szálasi
nyilasainak hatalomátvétele,
akik természetesen a „végsô
gyôzelemig” folytatták a harcot. Miközben már Budapest-
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nél dörögtek a fegyverek,
1945. január 20-án Moszkvában megkötötték a szövetségesek és Magyarország közötti fegyverszüneti egyezményt.
A trianoni kérdés rendezésének utolsó mozzanata az
1947. február 10-én megkötött újabb párizsi „békeszerzôdés” volt. Ez visszaállította
a ’38-as határokat Ausztria,
Románia és Jugoszlávia között, s nekünk a „pozsonyi
hídfô” miatt három községet
(körülbelül 67 négyzetkilométernyi területet), Horvátjárfalut, Oroszvárt és Dunacsúnyt
át kellett engednünk nekik.
Ezzel lezárult a Trianonnal
kapcsolatos idôszak, hiszen
az újabb, még keményebb
békediktátum valóban érvénytelenítette elôírásait.
Dr. Budur Lajos

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

ISKOLARENDSZERÛ (NAPPALI-LEVELEZÔ) KÉPZÉS
Nyílt nap: 2009. január 29., csütörtök 10.00
2009. március 9., hétfô 10.00
2009. április 6., hétfô 10.00
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2009. március. 31
Pótfelvételi: 2009. augusztus–szeptember
Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser
• Idegenforgalmi szakmenedzser
• Idegenvezetô
• Utazásügyintézô
• Pincér (sommelier- és
• Protokoll-ügyintézô
mixerképzés is!)
Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Kis- és középvállalkozási menedzser • Üzletviteli szakmenedzser
• Marketing- és reklámügyintézô
• Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô
Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô
Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô
• Gyermekgondozó-nevelô
• Pedagógiai asszisztens
• Gyógypedagógiai asszisztens
Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor
• Újságíró II
Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott,
ingyenes képzés, diákigazolvány, családi pótlék.
Egyéni tanrend lehetséges!
ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA!

sággal részesévé válhat. Ehhez a különösen jó akusztikai
feltételek elengedhetetlenek.
Másképp úgy az elôadónak,
mint a közönségnek kell egy
kis idô, amíg ráhangolódik a
zenére és azt feltétel nélkül
befogadni képes.
Ez okozhatta, hogy az elôadás minden kvalitása ellenére volt valami hiányérzetem
Haydn G-moll vonósnégyese
alatt, mely igazán akkor tudatosult bennem, amikor Mozart
G-dúr kvartettje elkezdôdött.
Már a differenciált ritmikájú
elsô tétel elbûvölt, a menüett
hangerôellentétei hol humort,
hol drámaiságot sugároztak.
A lassú tétel nemes dallamossága éppen látszólagos eszköztelensége révén vált megrázó erejûvé, a fúgaszerû zárótétel briliáns volt.
Szünet után Debussy op.
10-es és egyben egyetlen vonósnégyesét hallhattuk. A mû

története a kezdeti negatív fogadtatástól a késôbbi népszerûségig mintegy bizonyítja a kritikák igazának viszonylagosságát ugyanúgy, mint a
remekmûvek örökérvényûségét. Átütô elôadás részeszesei lehettünk, melyben megvalósult a szerzô azon szándéka is, mely szerint zenekari
effektusokat vár el a négy vonós hangszertôl. A második
tétel pizzicatói mandolinzenekarra emlékeztettek, a lassú
tétel szimfonikus zenekart
idézô zenei látomás, Monet
kései remekmûvei színorgiájának zenei megfogalmazásaként szólt.
Az együttesnek ez volt a
4093-dik fellépése. Hogy ebbôl hány volt Békés megyében, arról nem szól a statisztika, de reményeink szerint
még sokszor hallhatjuk a Bartók Vonósnégyes kiváló muzsikusait.
Farkas Pál

Új vezetô a bankmûveleti
központ élén

2009. január elejétôl Lasetzky
Frigyes (képünkön) a Budapest Bank békéscsabai bankmûveleti központjának új vezetôje. A központot 2006-os
megnyitása óta vezetô Tamás
Pétert üzletátalakítási és minôségi vezetôvé léptették elô,
aki visszatér a bank budapesti központjába.

APRÓ H IRD ETÉS
INGATLAN

AKCIÓ! Felújított családi ház Jaminában – szerkezetkész, különálló lakásként is használható bôvítéssel –
eladó. Telefon.: 30/538-8833.
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen 50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tárolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.
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, háromszobás, téglablokkos, 3. emeleti,
egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 20/543-2010.
Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó. Békéscsabai csere is érdekel.
Telefon: 70/587-4857.

JÁRMÛ

2007-es Skoda Superb Style eladó.
Telefon: 30/538-8833.
2001-es Ford Focus elsô tulajdonostól eladó (négyajtós, klíma, szervizkönyv). Tel: 30/445-4463.
250-es MZ ETZ motorkerékpár eladó.
Tel.: 70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó
eladó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny-, szalagfüggöny-készítés, javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. Tel.: 70/212-6776.
Festés, mázolás, homlokzatfestés,
tapétázás stb. 30 éves tapasztalattal.
Marik István kisiparos. Békéscsaba,
Tavasz u. 83. Telefon: 30/275-7263
OKJ-s személy- és vagyonôri tanfolyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Automata mosógépek, háztartási gépek javítása. Telefon: 30/304-4622,
66/454-561.
Egyéni konzultáció mentálhigiénés
szakemberrel. Tel.: 30/3700-881.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Tel.: 20/935-8173, Péter
József.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel.
Telefon: 20/567-6521.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.
Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése.
Telefon: 20/432-6098.
Számítógépek javítása, tanácsadás.
Tel.: 70/228-6377.

OKTATÁS
Középiskolai angoltanár korrepetálást és nyelvvizsga-felkészítést vállal.
Tel.: 30/497-9830.
Angol nyelvvizsgákra felkészítés.
30/527-7078.
Angolnyelv-oktatás, kezdôknek is!
Tel.: 30/345-9237.
Matematikából korrepetálás, felkészítés. Tel.: 70/228-6377.
Ingyenes átképzés diplomásoknak,
érettségizetteknek. A betanulás idejére 200 000 Ft alapjövedelem. Tel.:
30/843-0496.
Történelembôl emelt szintû és középfokú érettségire felkészítés. Tel.:
70/332-9116.

EGYÉB
Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált eredménnyel. Érdeklôdni:
30/967-3447.

HIRDESSEN LAPUNKBAN!
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Lemondott
a jegyzô

Kedves Vásárlónk!
2008. december elsejétôl a Körös–Maros Biofarm Kft. Békéscsabán
is megkezdte az ellenôrzött minôségû friss biotej értékesítését.
A hatóságok által engedélyezett kivitelû mozgóbolt Békéscsabán az
alábbi helyeken és idôpontokban árusít:
Hétfô és csütörtök:
09.00–09.45 Bartók B. út–Batthyány u.-sarok
10.00–10.45 Jamina – Vásárhelyi P. utcai piac
11.10–12.00 Mezômegyer – mûvelôdési ház elôtt
12.15–13.00 Gerla – víztoronynál
Szerda és szombat:
15.30–16.15 Fényes – benzinkút mögött
16.30–17.15 Ôr u. 11.
17.30–18.15 Lencsési ltp. – Szabó Pál téri domb mellett
18.30–19.00 Fényes – vasúti átjárónál
Péntek
15.00–15.50
16.15–17.15

Áchim ltp. – Mokry utcai gyógyszertárnál
Lencsési ltp. – Fövenyes utcai játszótérnél

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a kedvezményes 150 Ft/l bevezetô áron.
(Akciós árunk 2009. február elsejéig érvényes!)

5 liter feletti megrendelés esetén
a biotej díjmentes házhoz szállítását is vállaljuk.
Megrendeléseiket leadhatják a www.biotej.hu
weboldalon vagy a 06-30/659-7282-es
telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévô Békéscsaba, Dózsa Gy. út 7. szám alatti

ifjúsági garzonház
I. emelet 15., I. emelet 20. szám alatti lakóegységeiben
történô elhelyezésre
Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja
a késôbbi saját tulajdonú lakás megvásárlásához
szükséges anyagi háttér megteremtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán való letelepedése
érdekében.

A Dózsa György úti ifjúsági garzonház kétszintes,
a garzonlakások átlagos alapterülete 31 m2, mely
a következô helyiségekbôl áll: egy szoba, elôszoba, konyha, fürdôszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek:
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához
és a saját tulajdonú lakás késôbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, keresô tevékenységgel;
– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó) megtakarítási öszszegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötését és annak a
szerzôdésben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;
– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a
70 000 Ft/lakóegység óvadék megfizetését;
– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól
származó befogadó-nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.

A pályázat elbírálásánál elônyben részesülnek
azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban
laknak,
– a felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek,
– a készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy
építési telekkel rendelkezôk.
Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton való részvételre
azok a házaspárok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül, vagy a pályázat elbírálásának idôpontjában

lakóházzal, lakással rendelkeztek, illetve saját
tulajdonukban lévô lakásban vagy fôbérlôként
önkormányzati tulajdonú bérlakásban laknak.
Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre szólhat –, amely a bérleti szerzôdésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meghosszabbítható
úgy, hogy a bérlô (házaspár/élettárs) a beköltözéstôl számított maximum 51 hónapig lakhat az
ingatlanban. A lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg.
– Az ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony fennállása esetén a
bérlô lakbére 5088 Ft lakóegységenként, mely
összeg évente – a szerzôdések megújításakor –
felülvizsgálatra kerül;
– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakóegységébe a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzôdés megkötése után született gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 26. 12.00 óra. (A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba
megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya (Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. fszt. 21-es iroda). A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetô vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu honlapról is.
A határidôre beérkezett pályázatok elbírálásának idôpontja: 2009. február.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban
értesítjük.

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.
Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal
szociálpolitikai osztályán kérhetô (telefonszám:
452-252/4022-es mellék).

BÉKÉSCSABA ANNO...

Dr. Benedek Mária 2009. január 6-án benyújtotta lemondását. A lemondás a jegyzô
asszony független döntése,
olyan jogi kategória, amit a
közgyûlés tudomásul vesz. A
lemondás elfogadásával a
jegyzôvel szemben folyamatban lévô, illetve ellene megindított fegyelmi eljárásokat a
törvény megszüntetni rendeli –
jelentette be Vantara Gyula polgármester a január 7-én tartott
rendkívüli közgyûlés zárt ülése
után. Mint elmondta, a távozó
jegyzônek elôírt juttatások járnak, mint a szabadságmegváltás, a ruházati költségtérítés és
a cafetéria idôarányos része
vagy a 13. havi juttatás. A közgyûlés egyetlen pontot illetôen
méltányosságot gyakorolt, eltekintett egy nyelvvizsga-felkészítés tandíjának visszafizetésétôl. A polgármester sajnálattal vette tudomásul dr. Benedek Mária döntését, de úgy
vélte, hogy talán ez a legjobb
megoldás a képviselôk és a
jegyzô közt kialakult bizalmatlanság kezelésére.
Az önkormányzat pályázatot ír ki a poszt betöltésére, az
új jegyzô kinevezéséig a hivatalt az aljegyzô vezeti.
M. E.
*
Tudomásul vettem a testület álláspontját és közös megegyezésen alapuló lemondással távozom. Úgy érzem, hogy munkám során szabályosan jártam el. Dr. Benedek Mária

Amíg az elsô vonat befutott
Csabára…(III. rész)

A megindult vasútépítés erôs
mozgolódást idézett elô Csaba határában. Az idegenbôl
jött munkavezetôk és munkások mellett a csabaiak is kaptak kubikos és egyéb munkát.
A községi szénáskert helyére tervezték a vasúti indóházat,
az újat a közlegelôbôl hasították ki. Az idegen munkások részére deszkából barakkokat
építettek az épülô indóház mellé, majd egy kisebb vályogépületet is emeltek. A vendégfogadót 3-4 szobával, borivóházzal csak késôbb, 1862-ben
építették fel. A Kakas nevet
kapta és viselte 1883-ig. Beliczey fôispán javaslatára – Sztraka Ernô terve szerint – felépült a
vasúti szálló, mely az Arany Kakas nevet kapta. A község által
felajánlott 500 ezer téglából
csak a felét tudták legyártani.
Lassan gyártotta a téglát a közbirtokosság egyetlen téglaégetôje, Tyukodi György téglamester. Végül, ha késve is, de mégiscsak legyártásra került az
egész mennyiség.

Annyi áldozat és emberfeletti küzdelem után elkészült
és a forgalomnak átadhatták
a cs. kir. Tiszavidéki Vasutat.
1858. október 25-én, forró,
meleg ôszi napon robogott
be Csabára az elsô személyvonat. A község apraja-nagyja kint tolongott az indóház
elôtt. Volt is mit bámulni a
prüszkölô „ördögmasinán”
és a cifra egyenruhás német
vasutasokon.
Az elsô alkalommal megengedték, hogy a legközelebbi – kétegyházi – állomásig és
vissza mindenki ingyen utazhatott. Rohant is, aki nem félt,
de sokan az idôsebbek közül
semmiért sem ültek volna fel
a „masinára”, a kifelé nyíló oldalajtós kocsikba.
150 éve befutott az elsô vonat Csabára, amely hamarosan vasúti csomópont lett,
bekapcsolódott az országos
vasúti vérkeringésbe. Meghozta Csabának a felemelkedés lehetôségét.
Gécs Béla

KÖZLEMÉNY

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
módosítja településrendezési tervét.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló LXXVIII. tv. (továbbiakban: ÉTV) 9. § (2.) bekezdés
a) pontjában elôírtak alapján ezúton biztosítja az
érintett természetes személyek, jogi személyek és
jogi személyiség nélküli szervezetek számára az
elôzetes véleményalkotási lehetôséget. Ennek
megfelelôen kérjük, hogy észrevételeiket az ÉTVben biztosított elôzetes véleményalkotási idôn belül
(legkésôbb 2009. január 25.) juttassák el a polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).

I. A módosítási eljárásba bevont területek
1. Északi Ipartelep, Balassa utca útkorrekciója,
2. parkolóház-építési lehetôség biztosítása a városközpontban,
3. az Élôvíz-csatornától északra fekvô egyes mezôgazdasági övezetek kertvárosias övezetté minôsítése,
4. az Ómaszta dûlô–Gyulai út melletti kertvárosias
lakóteleksor kisvárosias építési övezetté minôsítése,
5. a Lencsési úti ifjúsági park létrehozása érdekében mezôgazdasági terület közparkká minôsítése,
6. a város gyûjtôúthálózatának módosítása a
Szent István térnél,
7. parkolóház- és parkolóépítési lehetôség biztosítása a Kossuth tér mellett,
8. közterületek vasútfejlesztéshez kapcsolódó szabályozása, valamint a fôúthálózat vasútfejlesztéshez kapcsolódó módosítása,
9. a fürjesi feltáróút kialakítása,
10. Fényes, Magyar utca – nyomvonal-módosítás,
11. Mezômegyer, Szeder utca – közparkövezet módosítása,
12. parkerdôterület bôvítése tervezett lakóterület
megszüntetésével,
13. a repülôtér fejlesztése a Dobozi út felé,
14. utca nyomvonal korrigálása a Földmûves utca
és a Dobozi út között,
15. a Réthy Pál kórház melletti területek átminôsítése lakóterületté,
16. új utca kijelölése a várost elkerülô 47. sz. fôközlekedési út mellett,
17. a HÉSZ jogharmonizációs vizsgálata és módosítása,
18. utca szabályozási szélességének csökkentése
a Mester utcában,
19. övezeti besorolás módosítása a Kenderföldeken,

20. utca szabályozási szélességének csökkentése
a Dobozi úton,
21. bányaterület bôvítése a gyulai és a szabadkígyósi közigazgatási határ mellett.
II. A módosítás indoka
A településrendezési eszközök 2008. március hónapban történt közgyûlési elfogadása óta felmerülô fejlesztési elképzelések beillesztése a településrendezési tervbe, valamint az idôközben bekövetkezett jogszabályi változások miatti jogszabály-harmonizáció megteremtése.
III. A módosítás célja
A 2008. szeptember hónapjában életbe lépett jogszabályváltozások miatt a jogharmonizáció érdekében Békéscsaba megyei jogú város helyi építési
szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálata és a hatályos szabályozási terv felülvizsgálatát
követôen az egyes szabályozási elemek pontosítása, illetve a vasútfejlesztés során felmerülô új közlekedési szabályozások átvezetése.
IV. A módosítás várható hatása
A településrendezési eszközök módosításával Békéscsaba megyei jogú város a fejlesztési igényekhez igazodóan megfelelô módon tudja szabályozni
a közigazgatási határain belüli területeket, jobban
tudja biztosítani az egymást zavaró területfelhasználások övezetei szétválasztását, továbbá egy élhetôbb, mindenki számára elfogadhatóbb, vonzóbb életfeltételeket biztosító város kialakítására
nyílik lehetôség.

Ennek megfelelôen egy jól alkalmazható, aktualizált, hatályos jogszabályi háttérre épülô településrendezési terv jön létre, amely biztosíthatja a kialakult településkarakter hosszú távú megôrzését. Áttekinthetôbb szerkezeti terv, szabályozási terv és
helyi építésügyi szabályzat megalkotására kerülhet sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintett szervezetet, valamint az elôzetes véleményalkotásra felkért szervezeteket, hogy az elôzô pontokban felsorolt módosításokkal kapcsolatos további, városfejlesztési és városrendezési szempontok szerint
megalapozható és támogatható javaslatukat, véleményüket legkésôbb 2009. február 14-ig juttassák
el a polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Városépítészeti Csoportja

