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Aközgyûlésen ismét napi-
rendre került az Árpád

fürdô ügye. A strandot még
2001-ben kezdték felújítani
a Széchenyi-tervbôl, majd –
mint arról lapunk is beszámolt
– tavaly októberben a testület
a fürdô átvételérôl döntött. Az
akkori szándék szerint a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt.-nek idén
január elsején kellett volna át-
adnia az objektumot. Az átvé-
telre ekkor azonban nem volt
mód, mert az illetékes miniszté-
riumtól csak több hónappal ké-
sôbb érkezett meg a jóváhagyó
nyilatkozat, a leltárral történô át-
vételre így csak 2009. április 30-
án került sor. A megállapodás
alapján, amennyiben a fürdô át-
adása csak 2009. január elsejét
követôen valósulna meg, az át-
vevô köteles az átadás idô-
pontjáig jelentkezô veszteséget
megtéríteni az átadónak.

A lakossági és a 20 köbmé-
ter/óránál kisebb kapacitású
nem lakossági fogyasztók
számára az új szabályozás
csak abban az esetben je-
lent változást, ha azt ôk ma-
guk kezdeményezik. Tekint-
ve, hogy számukra nincs kö-

telezô elôírás, folyamatosan
igénybe vehetik az egyete-
mes szolgáltatás által garan-
tált stabil és biztonságos ellá-
tást, de a jövôben dönthetnek
úgy is, hogy kilépnek a sza-
badpiacra.

Igencsak emlékezetes lehet
mindazok számára a Ma-

gyarország–Görögország férfi
kézilabda Európa-bajnoki se-
lejtezô mérkôzés, akik június
18-án kilátogattak a csabai

sportcsarnokba, hiszen fan-
tasztikus hangulatban, telt ház
elôtt, nagyszerû játékkal gyô-
zött a magyar válogatott a gö-
rögök ellen. Szigeti Csaba, a
polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztá-
lyának sportcsoportvezetôje
nem kis érdemeket szerzett a
szervezésben, bár szabadko-
zik e téren: mint mondja, mind-
ez nem jöhetett volna létre a
városvezetôk bizalma és segít-
sége, valamint az aktív szere-
pet vállaló szervezôbizottsági
tagok és önkéntesek köz-
remûködése nélkül… Szigeti
Csabát, a mérkôzés fôszerve-
zôjét arra kértük összegezze,
értékelje a mérkôzést.
– Honnan származott az öt-

let, és milyen elôzményei vol-
tak a mérkôzésnek?

– A találkozót hosszas elô-
készítôi és szervezôi munka
elôzte meg. Ha elôzményeket
keresünk, akkor vissza kell
mennünk a 2004-es nôi kézi-
labda Európa-bajnokságig,

hiszen akkor indult a nemze-
tek közötti mérkôzések soro-
zata Békéscsabán. Az Eb-t
megelôzôen, de mindenkép-
pen ahhoz kapcsolódva ren-
deztük ugyancsak 2004-ben

a Magyarország–Ukrajna nôi
kézilabda-mérkôzést. A kö-
vetkezô esztendôben a Ma-
gyarország–Macedónia férfi
kézilabda Eb-selejtezônek,
majd a Karácsony Kupának
adtunk otthont, mely a Viseg-
rádi Négyek (Szlovákia, Cseh-
ország, Lengyelország és Ma-
gyarország) férfi kézilabda-
csapatainak négyes tornája
volt. De említhetném a férfi és
a nôi vízilabda-válogatottak
meccseit is, hiszen 2006-ban
az azóta háromszoros olim-
piai bajnok férfi pólósainkat,
2007-ben pedig a világbajno-
ki címet akkor védô nôi vízi-
labdásainkat láthattuk vendé-
gül. Elôbbiek a románokkal,
utóbbiak pedig az olimpiai
bajnok olaszokkal mérkôztek.
A tavalyi év ugyan kimaradt,
de feltett szándékunk volt,
hogy folytatódjon a válogatott
mérkôzések sorozata, s ez az
idén, a magyar–görög meg-
rendezésével teljesült is.

T izennégy város közül ki-
lenc – köztük Békéscsa-

ba – van még versenyben az
Agóra multifunkcionális kö-
zösségi központok létrehozá-
sára kiírt pályázaton. Szente
Béla ésHerczeg Tamás képvi-
selôk arról tájékoztatták la-
punkat, hogy városunk egy
nagy lépéssel közelebb került
a megvalósításhoz: a máso-
dik fordulóra beadott pályáza-
tunkat befogadták.

Mint arról beszámoltunk, az
elsô fordulóban 1,7 milliárdos
támogatásra javasolták és
részletes kidolgozásra alkal-
masnak ítélték Békéscsaba
pályázatát. A támogatáskeze-
lôvel kialakított útvonalterv (a
projekt lebonyolításának me-
netrendje) alapján elkészült a
második fordulós dokumentá-

ció; ezt májusban nyújtotta be
az önkormányzat, és most be-
fogadták. A pályázatról elô-
reláthatólag a nyáron szüle-
tik döntés, és amennyiben ez
számunkra kedvezô lesz,
szeptemberben szerzôdést
köthet a város a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséggel. Ebben
az esetben 250 milliós önerô-
vel, 1,7 milliárdos uniós támo-
gatással várhatóan 2010 feb-
ruárjában elkezdôdhet és 2011
nyarán fejezôdik be a Békés-
csabai Kulturális Központ kia-
lakítása az ifjúsági ház he-
lyén. Kockázati tényezôt jelent,
hogy milyen százalékban tá-
mogatják a pályázatot, és
hogy ki viseli az áfaemelés ter-
heit, amely egy ekkora beruhá-
zásnál plusz százmillió forint.

Július elsejétôl húsz száza-
lékról huszonöt százalékra

emelkedett az általános for-
galmi adó kulcsa, kivéve a
tej- és kenyérféleségeket,
amelyek után tizennyolc szá-
zalékot adózunk. A változást
a mindennapi bevásárlások-
nál, a tankolásnál a pénztár-
cánkon érezzük, többet fize-
tünk a szolgáltatásokért, és
szinte új költségvetést kell ké-

szítenünk, ha költözésben
gondolkodunk vagy építkez-
ni szeretnénk. Az áfaemelést
természetesen az önkor-
mányzat is erôsen megérzi.
Hogy mit jelent ez Békéscsa-
bán, arról dr. Ferenczi Attila, a
városfejlesztési, környezetvé-
delmi és mezôgazdasági bi-
zottság elnöke számolt be la-
punknak.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Közüzemi helyett egyetemes szolgáltatás – dióhéjban ez a
változás lényege, amely a július 1-jétôl hatályos új gáztör-
vény rendelkezései alapján formálja át a hazai gázpiacot.
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Mindenkinek fáj az áfa

LAPUNK LEGKÖZELEBBI SZÁMA
AUGUSZTUS 13-ÁN JELENIK MEG.

Agóra: kidolgozásra
alkalmas projekt

FOLYTATÁS A 9. OLDALON�

Sok szempontból siker
amagyar–görögmérkôzés

FOLYTATÁS A 12. OLDALON�

Váltás elôtt a gázpiac

➠ kínai egészségmasszázs,
akupresszúra

➠ svédmasszázs, frissítés
➠ speciális fogyasztóprogram
➠ méregtelenítés
➠ dohányzásról való leszokás

megkönnyítése
➠ moxibuszció, köpölyözés
➠ kínai hagyományos orvoslás

és gyógyszerészet
➠ akupunktúra (tûszúrás)

➠ belgyógyászati,
nôgyógyászati, gyermek-
és bénulásos betegségek
természetes gyógyítása

➠ fejfájás, csigolyasérülés,
nyak-, derék-, kar- és lábfájás
gyógyítása

➠ depressziós, stresszes
tünetek enyhítése,
idegrendszeri problémák
gyógyítása

Erôsítés, egészségvédelem, fáradtság kiküszöbölése,
fiatalság megôrzése, az élet hosszabbítása!
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A Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon az alábbi
ÁLLÁSHELYEKET
HIRDETI MEG

a 2009/2010-es tanévre:
1.magyar szakos tanári állás,
2. angol szakos tanári állás,
3. általános iskolai tanító állás.

A részletekrôl tájékozódhatnak
a www.kszk.gov.hu honlapon.

Sajtótájékoztató keretei kö-
zött adott hangot aggá-

lyainak Takács Péter (MDF)
képviselô a Békéscsabai Civil
Szervezetek Szövetsége által
szervezett 15 napos helyi tré-
ning kapcsán, amelyben 250
csabai álláskeresô vett részt
közel 64 millió forintos uniós
forrás felhasználásával.
Vantara Gyula írásos vála-

szából kiderül, hogy a képzést
elvégzett békéscsabai lakosok
közül azóta 15-20 fô vesz részt
közmunkaprogramban, a tré-
ning célja pedig a résztvevôk

önértékelésének, önbizalmá-
nak erôsítése, ami elônyt je-
lenthet az elhelyezkedésben.
Az uniós pályázat célja nem az
volt, hogy munkahelyhez jut-
tassa a résztvevôket, hanem
az, hogy az alacsony képzett-
ségû, hátrányos helyzetben
lévô álláskeresôk számára
helyben nyújthassanak mun-
kaerô-piaci szolgáltatásokat.

Tekintve, hogy a tréning
költségét teljes egészében az
unió finanszírozta, a projekt
megvalósítása nem igényelt
önkormányzati önerôt.

Huszonegy év után le-
mondott tisztségeirôl és

kilépett az MDF-bôl Takács Pé-
ter, a Békés megyei és békés-
csabai szervezet vezetôje, aki-
hez csatlakozott több helyi po-
litikus. Takács Péter elmondta:
– Döntésünk egy nagyon ne-
héz és hosszadalmas folyamat
eredménye. A helyi szerveze-
tek képviselôi az elmúlt évek-
ben folyamatosan jelezték a
felsô vezetésnek, hogy eltér-
nek a párt születésekor meg-
fogalmazott alapelvektôl, és

mindeddig bíztak abban, hogy
képesek befolyásolni az MDF
döntéshozó szerveit. Mi nem
tudunk azonosulni aDávid Ibo-
lya pártelnök által képviselt új
irányvonallal, azért csak a kilé-
pés lehetôsége maradt.

A leköszönô megyei elnök
pártja színeiben önkormány-
zati képviselô is a megyeszék-
helyen, de mandátumának
sorsára vonatkozóan egyelôre
azt mondta: „Várjuk meg a bé-
késcsabai közgyûlés követke-
zô ülését!” K. K. P.

Anyári szünet elôtti utolsó
közgyûlésen úgy tûnhe-

tett, hogy a Városházi Esték
felköltözött a díszterembe. A
mindenáron való szereplés
hátterében azonban egyebek
mellett a július elsejétôl beve-
zetett áfaemelés áll – kezdte
közgyûlés utáni tájékoztatóját
Vantara Gyula.

A Körös Volán Zrt. támoga-
tása kapcsán a polgármester
megjegyezte, hogy a szerzô-
dés szerint a cég helyi veszte-
ségeit a városnak kell állnia.
Egy dologgal azonban nem
számol a szerzôdés, mégpe-
dig azzal, hogy a tanuló- és
nyugdíjasbérletek állami ki-
egészítését évekkel ezelôtt be-
fagyasztották. A képviselô-tes-
tület kiegészítésként huszon-
ötmilliós támogatást szavazott
meg a Volánnak, de Vantara
Gyula hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat nem hajlandó
az állam helyett jótállni.

A polgármester beszélt a
szociális csomagról, amely-
nek részét képezi, hogy a böl-
csôdei férôhelyeket 2011-ig
hatvannal bôvítik, Mezôme-
gyeren pedig, az egykori isko-
la helyén ötven férôhelyes idô-
sek otthona építését tervezik.
A közgyûlés elfogadta a szo-
ciális válságkezelési koncep-
ció cselekvési tervét, amely a
foglalkoztatás, lakhatás, segé-
lyezés terén írja le az aktuális
teendôket. Idén összesen öt-

millió forinttal támogatják az
önkormányzati tulajdonú üzle-
tek bérleti díját is, amennyiben
alapszolgáltatást nyújt az ott
tevékenykedô vállalkozó – ez
a bérlônek mintegy harminc-
százalékos díjcsökkenést je-
lent. Vantara Gyula megemlí-
tette, hogy azonnali hatállyal
felmondták a kórház energia-
szolgáltatójával, a NÁDEM-
mel 2004-ben kötött szerzô-
dést, mert a szakértôi vizsgálat
során kiderült, hogy ez évi 86
milliós veszteséget jelent a
kórháznak.

–Borbíró Zoltánmódszeré-
vel (pénzért információk vá-
sárlása – a szerzô) lehet vitat-
kozni, de a céllal, a közélet
tisztaságának megóvásával
a magam részérôl egyetértek
– mondta Vantara Gyula. A
közgyûlésen Baji Lajos tizen-
kilenc kérdést intézett a pol-
gármesterhez a közte és dr.
BenedekMária volt jegyzô kö-
zött megkötött kölcsönszer-
zôdéssel kapcsolatban. A
polgármester hangsúlyozta,
hogy ebben az esetben ma-
gánjogi szerzôdésrôl van szó,
és „tekintettel arra, hogy a két
fél nem hozta nyilvánosságra,
valószínûleg nem tisztessé-
ges úton, titkosszolgálati mód-
szerekkel szerezte meg azt a
baloldal. Az ilyenfajta lejára-
tás, megfélemlítés, hitelrontás
elítélendô.”

M. E.

– 2004-ben a NÁDEM Ener-
giatermelô Szolgáltató Kft.-vel
véleményünk szerint egy
olyan szerzôdés köttetett,
amely nem a város érdekeit
szolgálja. A cél az lett volna,
hogy a kórház energiaköltsé-
gei tíz százalékkal csökkenje-
nek, ennek ellenére a kezdeti
136 millió forint helyett már
255 milliót fizet a kórház –
kezdte dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz közgyûlés utáni tájékoz-
tatóját. Mint azt Hanó Miklós
alpolgármesterrel elmondták,
az óriási árkülönbözet mögött
nem látnak olyan tényleges
teljesítést, amely a nyolcvan-
százalékos emelkedést indo-
kolná. Több alkalommal kez-
deményeztek szerzôdésmó-
dosítást, de a szolgáltató eb-

ben nem volt partner. Szakér-
tôk szerint a 2016-ig fennálló
szerzôdés életben maradásá-
val mintegy 350–600 milliós
kár érhetné a kórházat, most,
amikor egyébként is pénzt
vonnak ki az egészségügy-
bôl. Úgy vélték, ez a veszte-

ség nem viselhetô, ezért a
közgyûlés felmondta a szer-
zôdést.

A városatyák a félreértések
elkerülése végett hangsúlyoz-
ták, hogy a belváros rehabili-
tációs programjában már
nincs benne a Szent István
téri aluljáró építése, ezt a ter-
vet több mint egy éve elvetet-
ték. Amíg a közlekedési kon-
cepció el nem készül, a tér-
rendezést csillapított forga-
lom és sebességkorlátozás
mellett szeretnék megvalósí-
tani. Beszéltek a csatornázás
mérnöktenderérôl is, amely-
nél a háromfôs döntôbizott-
ságba csak egy tagot dele-
gálhatott a város. A bizottság
szerint nem teljesen megala-
pozott döntés alapján zártak

ki két pályázót, de szabad ke-
zet adtak a városnak a tekin-
tetben, hogy lefolytatják-e a
bírálatot a kizártaknál, vagy
új pályázatot írnak ki. Mint
mondták, a PIU szakértôi sze-
rint az új közbeszerzési tör-
vény miatt is célszerûbb új
pályázatot kiírni, amelynél a
bírálóbizottság már öttagú
lesz, és ebbôl csak egy tagot
delegál majd a minisztérium,
a többit a város adhatja. Hanó
Miklós megjegyezte, hogy
az elôzô körben pályázókat
felszólították hiánypótlásra,
azonban az érintettek ennek
nem tettek eleget. Hozzátette
azt is, hogy szigorúan szak-
mai alapon próbálják a beru-
házást levezénylô mérnököt
megtalálni. Mikóczy E.

Nyolcvankét napirendi
pontot tárgyaltunk leg-

utóbb. Örülünk, hogy ôsztôl
újból négyhetente lesz köz-
gyûlés, úgy látszik, a polgár-
mester is rájött arra, hogy hat
hét alatt átláthatatlanul sok
anyag gyûlik össze – kezdte
az MSZP közgyûlés utáni tájé-
koztatójátMiklós Attila.
Baji Lajos szerint a város-

vezetés folyamatosan azt
kommunikálja, hogy az ön-
kormányzat jól dolgozik, de
tôlük független okok miatt
nem érnek el eredményeket.
Mint mondta, ez egyáltalán
nem így van, hiszen például a
szennyvízberuházás eseté-
ben az önkormányzat mér-
nöktendert lezáró határozatát

megtámadták. A közbeszer-
zési döntôbizottság kimondta,
hogy törvénysértô volt a bent
maradt pályázatok érvénytele-
nítése. Az új eljárással megint
idôt veszít az önkormányzat,
és csúszik a csatornázás. A
képviselô megjegyezte, hogy
a Fidesz az Esélynél két jó pá-
lyázó közül sem tudta kivá-
lasztani az intézményvezetôt,
az Agóránál pedig szakmai in-
dok nélkül döntött a mûvelô-
dési házak sürgôs integrálá-
sáról. Úgy vélte, a jobboldal
néhány tagja is érzi az ano-
máliákat, azonban a félelem
és a részérdekek egyelôre
összekovácsolják a frakciót.

Baji Lajos felhívta a figyel-
met arra, hogy a polgármes-

terhez intézett tizenkilenc kér-
désébôl az elsô a következô:
„Polgármester úr, kapott-e há-
rommillió forint összegû köl-
csönt dr. Benedek Mária volt
jegyzôtôl?” A többi kérdésére
csak akkor kért választ, ha ez

igaz. Tóth Károly szerint a vá-
rosházáról rendszeresen va-
lós és nem valós tartalmú in-
formációk jutnak ki, ezekre ôk
rákérdeznek. Borbíró Zoltán
levelével kapcsolatban meg-
jegyezte, hogy a pénzért való
információszerzés nem alkal-
mas módszer a közélet tiszta-
ságának megôrzésére. Mint
mondta, hónapokkal ezelôtt
felvetették, hogy biztonsági
szabályzatra lenne szükség a
városházán, mert nem tartják
nyilván, hogy például a pénte-
ken délutáni és a hétfô regge-
li idôszak között ôrzés-védés,
takarítás címén ki és mikor jár
benn az irodákban, ahol eset-
leg iratok, pályázatok lehet-
nek az asztalokon. m. e.

A veszteség nem viselhetô tovább
Fidesz: Kármentés miatt bontottak szerzôdést

Óvjukmeg
a közélet tisztaságát!

Tóth biztonsági szabályzatot sürget

Képviselôi aggályok
Folyamatosan zajlanak a

csatornázás és szenny-
víztisztítás elôkészítô munkái.
Az elmúlt hetek történéseirôl
dióhéjban Sztankó Ilona PIU-
vezetô számolt be lapunknak.

– A csatorna kivitelezésé-
nek ajánlati felhívása a napok-
ban jelenik meg az Európai
Unió hivatalos lapjában. A
szennyvíztisztító telep kivitele-
zésével és a nyilvánosság biz-
tosításával kapcsolatos aján-
lati dokumentációt minôség-
biztosítás és jóváhagyás vé-
gett továbbította a város a
közremûködô szervezetnek;
ha rábólintanak, itt is elindul-
hat a közbeszerzési eljárás. A
mérnöki feladatok ellátására
kiírt közbeszerzési eljárást a
közgyûlés eredménytelennek
nyilvánította, ezzel kapcsolat-
ban két pályázó kért jogorvos-
latot. A Közbeszerzések Taná-

csa Közbeszerzési Döntôbi-
zottság osztotta a panaszo-
sok álláspontját, és megsem-
misítette azt a döntést, amely-
lyel a város lezárta az eljárást.
Ezt követôen a bírálóbizottság
vitatta meg az ügyet, és arra
jutottak, hogy a közbeszerzé-
si eljárást lezáró döntés jog-
szerû volt. Ez a bizottság kifej-
tette, hogy Békéscsabának
két lehetôsége van: vagy újra-
értékeli a beérkezett ajánlato-
kat, vagy új közbeszerzési el-
járást ír ki a mérnöki feladatok
ellátására. Az elônyök és hát-
rányok mérlegelésével két bi-
zottság és a közgyûlés is úgy
döntött, hogy új közbeszerzé-
si eljárást indítanak. Ennek le-
folytatásához az eddigi ta-
pasztalatok és az új közbe-
szerzési törvény figyelembe-
vételével elkészült a felhívás
és a dokumentáció.

Kiléptek az MDF-bôl

Zajlik az elôkészítés
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Máthé Ildikó és Laurinyecz András, Mézes Mónika (Lökösháza) és
Stír Mihály (Lökösháza), Németh Nikolett (Újkígyós) és Kvasz András
Zoltán (Békéscsaba), Leszkó Georgina (Újkígyós) és Gajdács Krisz-
tián (Újkígyós), Boros Mariann és Mezei Csaba, Buganu Valentina és
Zsilák Péter, Lality Éva (Kétsoprony) és dr. Jámbor Attila (Békéscsa-
ba), Baranyai Tímea (Budapest) és Sferle Mihály (Békéscsaba), Gá-
los Andrea (Zalaegerszeg) és Kelemen Károly (Békéscsaba), Bartó
Nóra (Mezôberény) és Szabó Árpád (Mezôberény), Kiszely Brigitta
(Szabadkígyós) és Szabó Gábor (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Petrovszki István és Perdi Andrea fia Áron, Gila Csaba és Veibli Re-
náta Mónika fia Gábor József, Szabó István és Csupor Judit fia Milán,
Vaszkó Attila Mátyás és Schlett Ilona leánya Jázmin Mira, Bócsik And-
rás és Gajdos Emese leánya Lili Amira, Kvasz János és Szász Móni-
ka fia Patrik Bálint, Gyuricza Tamás és Czebe Tímea fia István, Bohák
János és Boros Anikó fia Balázs, Kis János és Provosinszki Zsu-
zsanna leánya Jázmin, Kutyik Attila György és Méhes Krisztina fia Hu-
nor, Sánta Szilveszter és Tóth Renáta leánya Anna Dorottya (Lökös-
háza), Szencsenkov Csaba és Borbély Anita fia Boldizsár (Újkígyós),
Plavecz János és Sonkoly Anita fia Máté (Mezôberény), Bereczki Já-
nos és Bereczki Márta Erika leánya Márta (Mezôberény), Viczián Ist-
ván és Püski Ildikó fia Norbert (Kamut), Szabó Norbert és Jakab Tün-
de leánya Adrienn Patrícia, Korcsok Zoltán és Bánáti Beáta Ágnes fia
Bence Ottó, Stanciu Ioan Robert és Horváth Éva fia Dominik Róbert.

HALÁLESETEK
Szücs Istvánné Nagy Mária (1938, Mezôberény), Szalai Barna Mihály
(1942, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Jégkorszak 3. – A dínók hajnala (szinkr. am. anim.) KN
Excsajok szelleme (amerikai vígjáték) 12 év
Rockhajó (angol vígjáték) 16 év
Transformers: A bukottak bosszúja (szinkr. am. sci-fi akc.) 12
A hullám (német dráma) 12 év

Engedj be! (svéd horror) 16 év
Esti mesék (szinkr. amerikai vígjáték) KN

Harry Potter és a félvér herceg (szinkr. angol.–am. fant.) 12 év
Jégkorszak 3. – A dínók hajnala (szinkr. am. animációs) KN
Az utolsó ház balra (amerikai horror) 18 év
Rockhajó (angol vígjáték) 16 év
Lorna csendje (belga–angol–francia–olasz dráma) 16 év
Gomorra (olasz–francia dráma) 16 év
Volt (szinkr. amerikai animációs) 12 év

Július 16–22.

Július 23–29.

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

2009. július 21., (kedd) 8.00-16.00 - Nagyterem
„Gazdálkodj okosan!” – kedvezményes cipôvásár

VAKÁCIÓZZ VELÜNK:

SAKKTÁBOR, napközis
2009. július 20–24., ifiház (infó: Herczeg Tamás)

Az Éntôl a KÖZÖSségig – rendhagyó közéleti tábor
2009. július 20–24. (infó: Zsótér Mária)

BÉKÉS MEGYEI SZÍNJÁTSZÓ ÉS BÁBOS TÁBOR
2009. augusztus 3–8. (infó: Somogyvári Csilla)

KIÁLLÍTÁSOK:

IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA:
Csabai Szalon – helyi képzômûvészek kiállítása,
megvásárolható képekkel. Megtekinthetô: augusztus 29-ig

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ idôszaki kiállítása augusztus 31-ig:
Jakuba János (1909–1974) békéscsabai Munkácsy-díjas
festômûvész kamarakiállítása

A békéscsabai Tourinform-iroda nyári nyitva tartása:
június 15-tôl augusztus 31-ig
– hétfôtôl péntekig: 8.00–17.00,
– szombaton: 9.00–14.00,
– vasárnap: zárva
Országos rendezvényekre, fesztiválokra, nyári színházi
elôadásokra jegyértékesítés

…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban
a Juventus Rádióval!

SÖRAKCIÓ!
Borsodi, Soproni 0,5 l 195 Ft

Elôre bejelentet
baráti-családi rendezvényekhez

ingyen zsíroskenyér
hagymával!

Elefánt
Sörözô

Nyitva tartás: naponta 7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények, dartsklub.

Kéthetente csütörtökön a kultúra jegyében blues,
népzenei és egyéb koncertek.

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

elefantsorozo@vipmail.hu Telefon: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

KONFERENCIA | ESKÜVÔ | CATERING | KULTURÁLIS PROGRAMOK

Terembérleti lehetôség!

Szolgáltatásaink:

❚300 fôs dekoratív nagyterem,
❚teljes körû rendezvényszervezés,
❚catering-vendéglátás,
❚dekoráció, koktél service

Információs iroda:
Csaba Center 3. emelet
Telefon: +36 30 577 87 59
www.phaedra.fm
E-mail: resetar@t-online.hu

A fürdô költségeinek elszámo-
lása a polgármesteri hivatal,
valamint a késôbbi üzemelte-
tô, a Békéscsaba Vagyonke-
zelô Zrt. folyamatos ellenôrzé-
se mellett történt meg. Az áp-
rilis 30-áig – négy hónapra –
számított veszteség a Vízmû-
vek Zrt. által készített kimu-
tatás szerint meghaladja az
57 millió forintot. Az elôterjesz-
tés az év elsô négy hónapjára
46 042 000 forint veszteség
megtérítését javasolja, amely
az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében tervezett, az
Árpád fürdô mûködtetési tá-
mogatása elôirányzat terhére
számolható el.

Jelenleg is tart a fürdô terü-
letén található két termálkút
mûszaki vizsgálata. A szakér-
tôi jelentés alapján (melyet
HanóMiklós csak a közgyûlés
napján kapott kézhez) az elô-
terjesztésben az olvasható,

hogy „a vizsgálatok addig
nem végezhetôk el, amíg a
kutakban feltárt akadályok
nem kerülnek eltávolításra”.
Mivel ez a probléma nem má-
jus 1-je után keletkezett, az
elôterjesztô további egyezte-
téseket tart szükségesnek a
Vízmûvek Zrt.-vel a hiba elhá-
rítása, valamint a költségek vi-
selése érdekében.

A már említett tavalyi köz-
gyûlési határozat tartalmazza
azt a döntést is, miszerint az
Árpád fürdô önkormányzati
tulajdonba kerül, s egyidejû-
leg a Békéscsaba Vagyonke-
zelô Zrt. veszi át üzemeltetés-
re. Az elôterjesztéssel kap-
csolatbanMiklós Attilamódo-
sító javaslata nem kapott
többséget, így az eredeti ha-
tározati javaslatot szavazták
meg a képviselôk 16 támoga-
tó és hat ellenzô voks mellett
azzal, hogy a 3. ponttal egé-
szítik azt ki. V. A.

Segítôk jutalma
a rendôrségen

A Békés Megyei Rendôr-fôka-
pitányság vezetôje köszöne-
tet mondott annak a három
személynek a segítô köz-
remûködésért, akik hozzájá-
rultak a közelmúltban Békés-
csabán történt emberölés el-
követôjének gyors kézre kerí-
tésében.

A MÁV két telekgerendási
munkatársát, valamintMatus-
ka Pál szakosztályvezetôt –
aki a békéscsabai repülôtér-
rôl sárkányrepülôvel segítette
a felderítést – jutalomban ré-
szesítette a fôkapitány. A ju-
talmak ünnepélyes átadásán
dr. Kis Péter rendôr alezredes,
bûnügyi igazgató, dr. Hajdú
Antal rendôr ezredes, a bé-
késcsabai kapitányság veze-
tôje és Krnács Béla alezredes,
a humánigazgatási szolgálat
vezetôje mondtak köszönetet
az elismerésben részesültek
együttmûködéséért.

Az elismeréseket a fôkapi-
tány megbízásából dr. Kis Pé-
ter rendôr alezredes adta át.

Az utóbbi évek idôjárása fo-
lyamatosan figyelmeztet min-
ket arra, hogy a termelés biz-
tonságának megteremtése el-
odázhatatlan – mondta Jakab
István Magosz-elnök annak
kapcsán, hogy a Berényi úton
szociális bolt megnyitásán
vett részt. – Európa fejlettebb
országaiban ezt már megtet-

ték, s a következô magyar
kormány sem várhat tovább.
Víztározó rendszereket kell ki-
alakítani, muszáj megteremte-
ni az öntözés feltételeit. Minô-
ségi árut így lehet majd csak
termelni, amelyeket aztán
ilyen üzletekben akarunk ked-
vezô áron értékesíteni, mint
amilyen ez a csabai. F. J.

AAAAkkkkaaaarrrr     ÖÖÖÖnnnn    ssssppppóóóórrrroooollllnnnniiii     ffffûûûûttttéééésssssssszzzzáááámmmmlllláááájjjjáááánnnn????
A MEGOLDÁS: 
magas fûtôértékû 
BIOBRIKETT – szalmából –
most AKCIÓS áron kapható!
Érdeklôdni: 06-20/59-40-201
www.biobrikett.net

Június huszonhatodikát ká-
bítószer-ellenes világnap-

pá nyilvánította az ENSZ
1987-ben. A Békéscsabai Ká-
bítószerügyi Egyeztetô Fó-
rum és tagszervezetei – ame-
lyek folyamatosan azon mun-
kálkodnak, hogy minél több
fiatalt érjenek el, segítsenek,
ha arra van szükség, és „szer-
telen” alternatívákat kínálja-
nak fel – számos rendezvény-
nyel várták ezen a napon a
fiatalokat és az érdeklôdôket.

A Kemény Gábor Szakkö-
zépiskola Gitárklubja Jaminá-
ban, a Lencsési lakótelepen,
a Szigligeti utcai játszótéren
és a Korzó téren lépett fel,
ahol a nézelôdôk kortárs se-
gítôkkel is beszélgethettek. A
Szigligeti utcai játszótéren, a
családi nap keretében a na-
gyobbak kosárversenyen és

egészségügyi tanácsadáso-
kon vettek részt, a kicsiket pe-
dig a szirénázó rendôrautók
bemutatója nyûgözte le. Sike-
res volt a Csaba Rádió vetél-
kedôje, a Beolon pedig kér-
désekre válaszoltak a kortárs
segítôk. Az Erzsébethelyi Ál-
talános Iskola tornaterme az
esti órákban népesült be,
ugyanis a Békéscsabai Fiata-
lokat Támogató Egyesület éj-
szakai focira hívta az érdeklô-
dôket. A kábítószer-ellenes vi-
lágnapot követô hétvégén a
Mi-Értünk Egyesület megerô-
sített bulisegéllyel volt jelen a
város több szórakozóhelyén.

A téren, a fiatalok mögött
állt egy kedves, halk szavú,
mindig rendezett, mosolygós,
negyvenes édesanya. Nem
derült ki, hogy gyermeke mi-
ért nyúlt a drogokhoz. M.E.

Csaknem 12 ezer, a létmi-
nimum közelében élô

kisnyugdíjas és hátrányos
helyzetû gyermek vehetett át
fejenként 5 kg lisztet és 1 kg
kristálycukrot Békéscsabán
a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvány segélyprogramjá-
nak köszönhetôen. A Mezô-

gazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal 2009. évben Békés-
csaba település segélyezô
partnereként a Baptista Sze-
retetszolgálat Alapítványt je-
lölte ki, amely a program lebo-
nyolításával a Magyar Vörös-
kereszt Békés Megyei Szerve-
zetét bízta meg. A segélyakció

adminisztratív költségeit –
mintegy 600 ezer forintot – a
békéscsabai önkormányzat
biztosította, amelynek egy ré-
szét Fodor Lajos képviselô
(Fidesz–MPSZ) helyi kis- és
középvállalkozásoktól gyûjtöt-
te össze. A rászorulók a pol-
gármesteri hivatal szociálpoli-
tikai osztálya, a gyermek- és if-
júságvédelmi csoport, a csa-
ládsegítô szolgálat, a kistérsé-
gi egyesített szociális intéz-
mény adatbázisából lettek ki-
választva. A lakosság kiértesí-
tését a családsegítô szolgálat
végezte, amelynek munkatár-
sai az osztásban is komoly
szerepet vállaltak. Az élelmi-
szerosztás elsô napján Vanta-
ra Gyula polgármester találko-
zott a Magyar Vöröskereszt
Békés megyei vezetôivel, akik
felvázolták a segélyosztás
pontos menetét. A rászorulók
segítése nem zárul le a júniusi
akcióval.

Kábítószer-ellenes világnap

Közel hatezer rászoruló család kapott adományt

Lisztet és cukrot osztottak

Szociális bolt nyílt

Önkormányzati 
tulajdonban a fürdô

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

Az Égáz-Dégáz Zrt. július 1-jé-
tôl továbbra is egyetemes
szolgáltatóként biztosítja a
már megszokott szolgáltatá-
sokat, ami az ügyfelek részé-
rôl semmilyen adminisztrá-
ciós többletfeladattal nem jár.
Emellett a szabadpiaci ener-
giavásárlást választó ügyfe-
lekre is gondolnak piacképes
ajánlatok folyamatos kidolgo-
zásával – tudtuk meg Iván-
csics Sándortól, az Égáz-Dé-
gáz Zrt. ügyfélszolgálati igaz-
gatójától. 

A nagyfogyasztókra vi-
szont komoly változások vár-
nak, hiszen a törvény értelmé-
ben a 100 köbméter/óránál
nagyobb kapacitást igénylôk
július 1-jétôl csak a szabadpi-
acról szerezhetik be energia-
szükségleteiket, míg a 20–
100 köbméter/óra közötti ka-
pacitás-lekötésû fogyasztók –
iskolák, óvodák, önkormány-

zatok – 2010. június 30-ig vá-
laszthatnak az egyetemes és
szabadpiaci szolgáltatások
közül, majd számukra is köte-
lezôvé válik a szabadpiaci ki-
lépés.

Az önkormányzatok szá-
mára kulcsfontosságú kérdés
a hatékony és energiatakaré-
kos rendszerek mûködtetése,
valamint a változásokhoz tör-
ténô mielôbbi és minél taka-
rékosabb alkalmazkodás, az
Égáz-Dégáz Zrt. ezért tartott
önkormányzati fórumot Bé-
késcsabán nemrégiben. Iván-
csics Sándor kérdésünkre el-
mondta: a találkozó nem az
utolsó olyan alkalom volt,
amelynek keretei között szak-
értôk tájékoztatják az önkor-
mányzatok képviselôit lehetô-
ségeikrôl, hanem egy várha-
tóan szorosabb együttmûkö-
dést eredményezô fórumso-
rozat elsô állomása. 

K. K. P.

Békéscsaba és a finnor-
szági Mikkeli 1981 óta

fennálló testvérvárosi kapcso-
lata egyre aktívabb. Ennek
eredményeként jött létre a
Finn–Magyar Baráti Társaság,
amely mindkét városban fo-
lyamatosan új tagokkal bôvül,
akik kölcsönösen megismer-
hetik egymás nyelvét, kultúrá-
ját, egyre szorosabbra fûzve a
baráti szálakat.

Nemrégiben városunkban
jártak a társaság finn tagjai, aki-
ket Vantara Gyula köszöntött a
városháza dísztermében. A

polgármester rövid elôadást
tartott a csabai látnivalókról,
kulturális és gasztronómiai ren-
dezvényeinkrôl és a települé-
sen mûködô sikeres vállalkozá-
sokról, majd átadta a város
ajándékát Jorma Vuorinennek,
a baráti társaság elnökének.

Vantara Gyula kiemelte a
finn–magyar együttmûködés
gazdasági, kulturális jelentô-
ségét, és mindkét fél szorgal-
mazta a kapcsolatok erôsíté-
sét az oktatás területén is. A
látogatás egy közösen elköl-
tött ebéddel ért véget.

Három éve telepedett
meg Békéscsabán a

Budapest Bank Nyrt. Bank mû -
veleti Központja. A jó együtt-
mûködés és az összefogás
példaértékû, így a partnerek-
kel – a városvezetéssel, a
munkaügyi központtal, a re-
gionális képzô központtal –
soha nem látott fejlesztést va-
lósítottak meg városunkban.

Nemrégiben már a 600.
munkavállalót, Balázs Katalin
élelmiszer-technológus mér-
nököt, pedagógust, gyedrôl
visszatérô kétgyermekes csa-
ládanyát üdvözölhettük a
bank mûveleti központ Munká-
csy-termében. A köszöntést
megelôzô média-kerekasztal-
beszélgetésen Lasetzky Fri-
gyes, a békéscsabai bank -
mûveleti központ vezetôje mu-
tatta be Sean Morrisseyt, a
bank vezérigazgatóját, aki igen
pozitívan nyilatkozott az itt dol-
gozók motiváltságáról. Mint el-

mondta, hosszú távra tervez-
nek, a bank stabilan mûködik.
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere sikertörténet-
nek, „zászlóshajónak” nevezte
a központ mûködését a vál-
sággal sújtott gazdasági és
közéletben, s nem csupán a
cég gazdasági tevékenységét
emelte ki, de elismeréssel szólt
városszépészeti és sporttámo-

gatási tevékenységükrôl is. A
bank és a város között létrejött
212 millió forintos keretszerzô-
dés eredetileg öt évig érvé-
nyes, de ezt idôszakosan
meghosszabbítják.

A képzési támogatásban is
segítô kezet nyújtott a város-
vezetés: egy fôre 200 ezer fo-
rintnyi munkahelyteremtô tá-
mogatás jutott. A képzésekrôl

a Dél-alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ igazgatója, dr.
Nagy Ágnes, a Békéscsabai
Regionális Képzô Központ ré-
szérôl pedig Beszédes Attilá-
né számolt be. Kérdésekre vá-
laszolva a jelenlévôk elmond-
ták, hogy mintegy hatezer ön-
életrajz érkezett az illetékes in-
tézményekhez, és hogy az
eredeti elképzelések alapján
2009 végére 700 munkaválla-
lót foglalkoztattak volna. A fi-
zetésekre irányuló kérdésre
reagálva Lasetzky Frigyes
azok régiós versenyképessé-
gérôl tájékoztatott. Sean Mor-
rissey hangsúlyozta, hogy ál-
maikról nem tettek le. Álmá-
hoz Vantara Gyula is csatlako-
zott, aki pohárköszöntôjében
humorosan arra emelte poha-
rát, hogy egykoron a Békés-
csaba Bankban üdvözölhet-
jük majd a budapesti bank -
mûveleti központot.

V. A.

– Az ötszázalékos áfaemelés
a mûködési és fenntartási kia-
dások területén ebben az év-
ben 100 milliós költséget je-
lent a városnak, a beruházá-
sok pedig 50-80 millió forinttal
kerülhetnek többe. 2010-ben,
ha csak a mostani adatokat
vesszük alapul, a beruházá-
soknál 300-350 millió plusz-
költségrôl beszélhetünk az
áfaemelés miatt, de ez az ösz-
szeg minden további nyertes
pályázattal nô. Az öt százalék
kimondva nem tûnik soknak,
azonban ha több száz milliós
vagy milliárdos nagyság-
rendû beruházásról beszé-
lünk, óriási összegekrôl lehet
szó, a belváros rehabilitációs
programjánál például száz-
millió forintot jelent. A szolgál-

tatói díjak növekedését nem
tudja átvállalni a város, így
mindenkinek többet kell fizet-
nie a menetjegyért, a parkolá-
sért, a vízért vagy a szemét-
szállításért.

Dr. Ferenczi Attila szerint
az emberek terheit már nem
szabad tovább növelni, ezért
élesen elutasítja az ingatlan -
adó és a vagyonadó beveze-
tését. Mint mondta, a telepü-
lések mûködését, fejlôdését
nagymértékben nehezíti az
áfaemelés, ráadásul újabb,
120 milliárdos elvonásról be-
szél a kormányzat, nem tudni,
ez mennyiben érinti Békés-
csabát. Aggályosnak tartja
azt is, hogy az iparûzési adót
ezután az APEH szedi be, és
az állam osztja vissza.

Mikóczy Erika

A jövôben megvalósuló tu-
risztikai fejlesztések se-

gítése érdekében 32 szerve-
zet és magánszemély részvé-
telével alakult meg az a turisz-
tikai egyesület Békéscsabán,
amelyrôl – és a kiemelt pályá-
zatokról – turisztikai fórum ke-
retében számoltak be az érin-
tettek az ifiházban.

A fórumot Szente Béla, az
Ifjúsági Ház és Általános Tár-
saskör igazgatója nyitotta
meg. A csabai kiemelt pályá-
zatokat Opauszki Zoltán kabi-
netfônök ismertette, aki rész-
letesen szólt a Kalandparkról
és érintôlegesen a belvárosi
rehabilitációs elképzelések-
rôl. Szente Béla az Agóra-pá-
lyázatot ismertette. Cziczeriné
Ráduly Éva városmarketing-
referens elmondta, hogy 274
ezer forint volt a 2008-as ide-
genforgalmi adóbevétel. 

A közgyûlés 100-ról 200 fo-
rintra emelte az adót, így az
idei elsô negyedéves bevétel
elérte a 207 000 forintot. Ér-
dekvédelmi kerekasztal ösz-
szehívását tervezik, mely az
önkormányzati oldal, a mú-
zeumi, a szállásadó, az ide-
genforgalmi vállalkozásokat,
a nonprofit egyesületeket,
rendezvényszervezôket hoz-
ná össze a pályázati és az
idegenforgalmi lehetôségek
jobb kiaknázása érdekében. 

A Békéscsaba Turisztikai
Egyesület megalakulása mér -
földkô az uniós és hazai tá-
mogatást élvezô pályázatok
megvalósítása terén. Az el-
nök Szigeti Henrietta (volt
Tourinform-iroda vezetô), a
két alelnök Váradi Zoltán
(Expo Team Kft.) és Szente
Béla lett.

Vándor Andrea

Mindenkinek fáj az áfa
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Korszakváltás elôtt 
a gázpiac

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Finn látogatók

Hároméves a Budapest Bank bankmûveleti központja

A hatszázadik munkavállaló

A turisztikai egyesület 
megalakulása mérföldkô

A dél-alföldi légimentéshez kapcsolódóan a békéscsabai
kórháznál is megtörtént a helikopter-leszálló mûszaki át -
adása

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: 66/52-00-72, 

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás: Perfekt!

Az alábbi tanfolyamainkra
várjuk jelentkezését:

- munkavédelmi technikus (9. 4.)
- ellenôrzés- és minôségbiztosítási munkatárs
- valutapénztáros (9. 4.)
- tb- és bérügyi szakelôadó (9. 15.)
- bérügyintézô (9. 15.)
- adótanácsadó
- ingatlanközvetítô (9. 25.)
- pénzügyi-számviteli ügyintézô
- független biztosításközvetítô (8. 28.)
- számítástechnikai szoftverüzemeltetô

HIRDESSEN LAPUNKBAN!
WWW.TOTHPRODUKCIO.HU
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Kedves békéscsabai polgárok!

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala meghirdeti a 

„Virágos Békéscsabáért” 
virágosítási, parkosítási és környezetszépítô versenyt!

Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatá-
sa mindenkire jó hatással van. Az országos jelentôségû „Virá-
gos Magyarországért” környezetszépítô versenyhez kapcso-
lódóan a verseny célja a települési virágfelületek növelése a la-
kosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a
környezetkultúra fejlesztése, illetve a lakosság szemléletfor-
málása és ezáltal a rendszeres közterület-gondozási hozzáál-
lás javítása.

Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak, – ingatlan elôtti közterület
– társasház, – családi ház;
– virágos intézmény, gazdasági társaság, vállalkozás.

A versenyre jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni, ame-
lyet 2009. július 31-én (pénteken) 15 óráig írásos formában
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala Vá-
rosüzemeltetési Osztályára, vagy elektronikusan a vira-
gos@bekescsaba.hu e-mail címre kell eljuttatni. A jelentke-
zési lap átvehetô a városüzemeltetési osztályon vagy letölt-
hetô a www.bekescsaba.hu honlapról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pályázni kívánt terület-
rôl készített 3 db (10x15 cm nagyságú vagy jpeg formátumú,
minimum 300 kByte méretû) fotót, amelyekbôl az eredmény-
hirdetés után fotókiállítást rendezünk. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô verseny.
Az elbírálásnál különös figyelmet fordítunk az ingatlan elôtti nö-
vénykiültetés városképi megjelenésére, kialakítására, a növé-
nyek mennyiségére, kiültetésére, gondozottságára és esztéti-
kai hatására, a nevezett ingatlan környékének tisztaságára,
gyommentesítésére, az ingatlan elôtti közterületek ápoltságá-
ra. A pályázatok kiértékelésére bizottság alakul, a bírálat au-
gusztusban várható elôzetes értesítés nélkül. A verseny leg-
jobbjait kategóriánként értékes díjakkal (I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 30 000 Ft, III. helyezett: 20 000 Ft pénzjutalom) és
emléktáblával jutalmazzuk. A versenyzôk elismerésként kö-
szönôlevelet kapnak. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2009. októberében, az
ôszi virágvásárhoz kapcsolódóan kerül sor, amelyrôl a pályá-
zók külön értesítést kapnak.
Minden pályázónak sok sikert és virágos Békéscsabát kívánok!

Vantara Gyula polgármester

Beérkezési idô: ................ Beérkezési sorszám: ..............

JELENTKEZÉSI LAP 
a „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô versenyre

Jelentkezô neve: ....................................................................

Lakcíme: ................................................................................

Nevezett terület címe: ............................................................

Telefonszáma:........................................................................

Nevezési kategória:

❏ virágos balkon és ablak; ❏ ingatlan elôtti közterület

❏ társasház, ❏ családi ház;

❏ virágos intézmény, gazdasági társaság, vállalkozás.

A „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô versenyre je-
lentkezô kijelentem, hogy a felhívásban leírtakat elfogadom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a benevezett területrôl a pályázat
mellékleteként készített képeket fotókiállításon és a város
honlapján, a www.bekescsaba.hu oldalon a szervezôk a nyil-
vánosság számára bemutassák.

❏ Igen ❏ Nem

Figyelem! A jelentkezési lapot 2009. július 31-én (pénte-
ken) 15 óráig Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala Városüzemeltetési Osztályára, illetve a vira-
gos@bekescsaba.hu e-mail címre lehet eljuttatni.  

.........................................................
aláírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda
PÁLYÁZATOT HIRDET 1 fô 

ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁS
betöltésére 2009. szeptember 1-jétôl.

Feltétel: fôiskolai óvodapedagógusi végzettség.
Elônyt jelent: szakdiploma (mozgásfejlesztô vagy fejlesztô-
pedagógusi szakvizsga).
A pályázat beadásának határideje: 2009. július 31.
Az elbírálás ideje: 2009. augusztus 15.

A pályázatot az alábbi címre kell beadni:
Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda, Békéscsaba, Tábor u. 4., 

e-mail: kazinczyovi@t-online.hu.

Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja a késôbbi sa-
ját tulajdonú lakás megvásárlásához szükséges anyagi hát-
tér megteremtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán való
letelepedése érdekében.

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

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyeré-
sére azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be
pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és a saját tulaj-

donú lakás késôbbi megszerzéséhez szükséges anyagi hát-
térrel, keresô tevékenységgel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz házaspáronként
20 000 Ft/hó) megtakarítási összegû, 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/lakó-
egység óvadék megfizetését;

– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó be-
fogadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alap-
ján történik. A pályázat elbírálásánál elônyben részesülnek
azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, és tény-

legesen a bejelentett lakásban laknak;
– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek;
– készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építési telekkel

rendelkeznek.

Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pá-
lyázaton való részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül vagy a pályá-

zat elbírálásának idôpontjában lakóházzal, lakással rendel-
keztek, illetve saját tulajdonukban lévô lakásban vagy fôbérlô-
ként 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 ingat -
lanban;

– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után sem-
milyen indokkal nem hosszabbítható meg;

– az ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérle-
ti jogviszony fennállása esetén a bérlô lakbére 5342 Ft lakó-
egységenként, mely összeg évente – a szerzôdések megújítá-
sakor – felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakó-
egységébe a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzôdés megköté-
se után született gyermek kivételével más személyt nem fo-
gadhat be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 27. 12 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: a polgármesteri hivatal szo-
ciálpolitikai osztálya, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., fszt.
21-es iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt
igényelhetô.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölt-
hetô.

A határidôre beérkezett pályázatok elbírálásának idôpontja:
2009. szeptember.

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 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhetô (telefon-
szám: 452-252/4022-es mellék).

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkár-
sági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportja Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) számú rendele-
te alapján az alábbi felhívást teszi közzé:

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz -
gyûlésének Elismerése kitüntetés október 23-án, nemze-
ti ünnepünkön kerül átadásra.

Az elismerés kimagasló teljesítményért adományozható,
magánszemélyeknek vagy közösségeknek egyaránt, akik
Békéscsabán hosszú ideje – legalább 10 éve – rendszere-
sen kiemelkedô munkát végeztek az élet bármely területén,
vagy egy jelentôs cselekedettel (tevékenységgel) a város jó
hírnevét öregbítették.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– a közgyûlés bizottságai;
– a jegyzô;
– az önkormányzati intézmények vezetôi;
– a városban mûködô öntevékeny csoportok, alkotó és

mûvészeti közösségek, civil szervezetek;
– egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy 

alkotás részletes ismertetését, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult,melyrôl mi-

nôsített többségû határozattal dönt. A javaslatok értékelé-
sét az elismerni kívánt tevékenység szerint illetékes köz -
gyûlési bizottság végzi.

A javaslatokat augusztus 15-ig kell megküldeni Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkársági
Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportja cí-
mére (Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet, 117. iroda).

Bôvebb információ kérhetô a fenti címen, 
a laszloj@bekescsaba.hu e-mail címen vagy 

a 452-252/1181-es telefonmelléken.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A békéscsabai Arany János Középiskolai

Tehetséggondozó Kollégium PÁLYÁZATOT HIRDET
GAZDASÁGI VEZETÔ ÁLLÁS

betöltésére.

A pályázat beadásának határideje: 2009. július 28.

Feltételek: fôiskolai végzettség, gazdálkodási szak, mérleg-
képes könyvelô, államháztartás szak.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: 5600 Békés-
csaba, Lencsési út 136. 
Az állás betöltésének ideje: 2009. augusztus 1. 

Információ Mekisné Szilágyi Mária igazgatótól kérhetô a 06-
20/554-5979-es telefonszámon. 

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 
PÁLYÁZATOT HIRDET egy fô 

IGAZGATÓHELYETTES-TANÍTÓ 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton (5600 Békés-
csaba, Haán Lajos u. 2-4.), a 676/2009 azonosító szám feltün-
tetésével.
További információ a www.kszk.gov.hu közigállás menüpont -
ja alatt található.

Vegetáció

Vegetáció címû szobrát adományozta Jana Kozusková,
a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem professzora a

békéscsabai Szlovák Kultúra Házának. Az alkotást ünne-
pélyes keretek között adták át a ház udvarán. A fából fara-
gott, két részbôl álló mûalkotás a kötegyáni alkotótáborban
született. A szoboravatón Lászik Mihály, a Csabai Szlová-
kok Szervezetének elnöke és Ungvári Mihály, a kötegyáni
Körös Art vezetôje mondtak köszönetet az alkotónak.

V. A.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô Békéscsaba, Dózsa György út
7. szám alatti ifjúsági garzonház I. emelet 8. szám alatti lakóegységében történô elhelyezésre

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 
PÁLYÁZATOT HIRDET egy fô 

BELSÔ ELLENÔRI munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. augusztus 14.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton (5600 Békés-
csaba, Haán Lajos u. 2-4.), a 677/2009 azonosító szám feltün-
tetésével.
További információ a www.kszk.gov.hu közigállás menüpont -
ja alatt található.

Szeretettel várunk minden 6 és 16 éves kor közötti fiatalt,
akit érdekel a sakk és kíváncsi a játék fortélyaira, melyeket
egy nemzetközi mester vezetésével sajátíthattok el.
A tábor 2009. július 20. és július 24. között lesz az ifi-
házban. A délelôtti foglalkozások fél kilenckor kezdôdnek,
melyeket délután – mindennap négy óráig – szabadidôs prog-
ramok követnek (jó idô esetén strandolás).
A részvételi díj (benne a tízórai, meleg ebéd, a strandbelé-
pôk höz és a versenyajándékok díjához való hozzájárulás) az öt
napra mindössze 3300 forint.
Jelentkezni az ifjúsági ház portáján vagy a 66/449-222-es tele-
fonszámon lehet.

EGYHETES SAKKTÁBOR AZ IFIHÁZBAN
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1. melléklet
Szilárd települési hulladék szállítása és elhelyezése közszolgáltatás díjai 2009. július 1-jétôl

Szolgáltatás Díjak

Nettó Bruttó
(25% áfát tartalmaz)

Lakossági szemétszállítás

1. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 315 Ft/ürítés 394 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 341 Ft/ürítés 426 Ft/ürítés

2. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 630 Ft/ürítés 788 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 682 Ft/ürítés 853 Ft/ürítés

3. 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 2887 Ft/ürítés 3609 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 3125 Ft/ürítés 3906 Ft/ürítés

4. Zsákos hulladékgyûjtés (zsák + hulladékelszállítás) 315 Ft/ürítés 394 Ft/ürítés

5. 5 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer  
a szolgáltató edényzetébôl, szükség szerinti mosással 11 963 Ft/ürítés 14 954 Ft/ürítés

Közületi hulladékszállítás

7. 110 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 588 Ft/ürítés 735 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 703 Ft/ürítés 879 Ft/ürítés

8. 120 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 588 Ft/ürítés 735 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 724 Ft/ürítés 905 Ft/ürítés

9. 240 l-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 749 Ft/ürítés 936 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 926 Ft/ürítés 1158 Ft/ürítés

10. 1,1 m3-es hulladékgyûjtô edényzet:
– a megrendelô edényzetébôl 2246 Ft/ürítés 2808 Ft/ürítés
– a szolgáltató edényzetébôl 2806 Ft/ürítés 3508 Ft/ürítés

11. 5 m3-es konténer szolgáltatási díja 4928 Ft/ürítés 6160 Ft/ürítés
Edényhasználati díj 3436 Ft/hó/db 4295  Ft/hó/db

12. Edényzettel nem rendelkezô közületek (kisvállalkozók) 
hulladékszállítási díja 641 Ft/ürítés 801 Ft/ürítés

Hulladékelhelyezés és -kezelés

13. Törmelék 473 Ft/t 591 Ft/t

14. Nyesedék, lom 473 Ft/t 591 Ft/t

15. Lakosság által beszállított nyesedék, lom 418 Ft/t 523 Ft/t

16. Kommunális hulladék 6291 Ft/t 7864 Ft/t

17. Lakosság által beszállított kommunális hulladék 6008 Ft/t 7510 Ft/t

18. Termelési hulladék 7544 Ft/t 9430 Ft/t

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

2. melléklet
Folyékony települési hulladék szállítása és elhelyezése közszolgáltatás díjai 2009. július 1-jétôl

Szolgáltatás Díjak

Nettó Bruttó
(25% áfát tartalmaz)

1. Szállítási és elhelyezési díj:

a) lakossági megrendelésnél, a szennyvízcsatornával nem rendelkezô területrôl történô szállítás esetén 833 Ft/m3 1041 Ft/m3

b) lakossági megrendelésnél, a szennyvízcsatornával rendelkezô területrôl történô szállítás esetén 954 Ft/m3 1193 Ft/m3

c) egyéb megrendelés esetén 1047 Ft/m3 1309 Ft/m3

2. Kerti WC tisztítása, szállítás 4871 Ft/db 6089 Ft/db

3. Lakossági állattartásból származó híg trágya:
– elhelyezési díj 1000 Ft/m3 1250 Ft/m3

– szállítási díj 842 Ft/m3 1053 Ft/m3

3. melléklet
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén
2009. július 1-jétôl

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

Szilárd és olajtüzelésû Gáztüzelésû
Nettó díj Bruttó díj Nettó díj Bruttó díj

(25% áfát tartalmaz) (25% áfát tartalmaz)

1. Egyedi kémény (60 kW-nál 983 Ft/db/év 1229 Ft/db/év 854 Ft/db/év 1 068 Ft/db/év
kisebb összteljesítményû)

2. Csô a csôben turbó kémény – – 6596 Ft/db/év 8245 Ft/db/év
(4 évente, nyomásveszteség-mérés)

3. Csô a csôben turbó kémény – – 5021 Ft/db/év 6276 Ft/db/év
(évente, égéstermék-összetétel mérése)

4. Egyesített falú gyûjtôkémény 708 Ft/szint/év 885 Ft/szint/év 658 Ft/szint/év 823 Ft/szint/év

5. LAS gyûjtôkémény – – 1071 Ft/ber./év 1339 Ft/ber./év
(csatlakozóberendezésenként)

6. Mellékcsatornás gyûjtôkémény 1433 Ft/szint/év 1791 Ft/szint/év 1304 Ft/szint/év 1630 Ft/szint/év
(szintenként)

7. Egyedi tartalékkémény 725 Ft/db/év 906 Ft/db/év – –

8. Egyesített falú tartalék gyûjtôkémény 692 Ft/szint/év 865 Ft/szint/év – –
(szintenként)

9. Központi üzemi kémény 150 Ft/fm/eset 188 Ft/fm/eset 150 Ft/fm/eset 188 Ft/fm/eset
(60 kW-nál nagyobb összteljesítményû)

10. Gyárjellegû kémény 292 Ft/fm/eset 365 Ft/fm/eset 292 Ft/fm/eset 365 Ft/fm/eset
(4096 cm2-nél nagyobb)

11. Kéményégetés 2125 Ft/eset 2656 Ft/eset – –

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

A megrendelésre végzett kéményseprô-ipari szolgáltatások díjai Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén 2009. július 1-jétôl

Kéménytípus Megrendelt kéménytisztítási, kéményellenôrzési, 
kéményvizsgálati tevékenységek díjtételei

Kéménytisztítás, Szilárd- és olajtüzelés Gáztüzelés esetén
kéményellenôrzés esetén Végleges Elôzetes

Nettó díj Bruttó díj Nettó díj Bruttó díj Nettó díj Bruttó díj Nettó díj Bruttó díj
(25% áfát (25% áfát (25% áfát (25% áfát
tartalmaz) tartalmaz) tartalmaz) tartalmaz)

1. Egyedi kémény 383 Ft/db 479 Ft/db 1292 Ft/db 1615 Ft/db 2579 Ft/db 3224 Ft/db 1292 Ft/db 1615 Ft/db

2. Egyedi tartalékkémény – – 1625 Ft/db 2031 Ft/db – – – –

3. Csô a csôben turbó kémény – – – – 6596 Ft/eset 8245 Ft/eset – –
(nyomásveszteség-mérés)

4. LAS gyûjtôkémény – – – – 3946 Ft/eset 4933 Ft/eset – –
(égéstermék-összetétel mérése)

5. Egyesített falú 258 Ft/szint 323 Ft/szint 3858 Ft/db 4823 Ft/db 6433 Ft/db 8041 Ft/db 3858 Ft/db 4823 Ft/db
gyûjtôkémény

6. Egyesített falú gyûjtô, – – 4450 Ft/db 5563 Ft/db – – – –
tartalék

7. Mellékcsatornás 579 Ft/szint 724 Ft/szint 7729 Ft/db 9661 Ft/db 7729 Ft/db 9661 Ft/db 7729 Ft/db 9661 Ft/db
gyûjtôkémény

8. Mellékcsatornás – – 3858 Ft/db 4823 Ft/db – – – –
gyûjtô, tartalék

9. Üdülôk kéményei 1221 Ft/db 1526 Ft/db 1625 Ft/db 2031 Ft/db 3600 Ft/db 4500 Ft/db 1625 Ft/db 2031 Ft/db

10. Központi üzemi 150 Ft/fm 188 Ft/fm 3858 Ft/db 4823 Ft/db 6433 Ft/db 8041 Ft/db 3858 Ft/db 4823 Ft/db

11. Gyárjellegû 258 Ft/fm 323 Ft/fm 258 Ft/fm 323 Ft/fm 383 Ft/fm 479 Ft/fm 258 Ft/fm 323 Ft/fm

12. Gázkazánok égéstermék- – – – – 3946 Ft/eset 4933 Ft/eset – –
összetétel-mérése 

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

4. melléklet
A nem Békéscsabáról származó hulladékok Békéscsabai Hulladékkezelô-mûben történô elhelyezésének 
szabályozásáról

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

A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék Békéscsabai Hulladékkezelô-mûben történô elhelyezésének 2009. évi legalacsonyabb díja:
6500 Ft/tonna + 25% áfa =  8125 Ft/tonna.

A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék a lerakás elôírt dokumentálása mellett helyezhetô el; az önkormányzat képviselôje és az általa
megbízott mûszaki ellenôr jogosult a beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának ellenôrzésére. A nem Békéscsabáról származó hulla-
dék elhelyezésérôl – a hulladékkezelô-mûben kiállított mérési jegyzôkönyvön túl – külön nyilvántartást kell vezetni településenkénti bontásban; a tárgy-
évben elhelyezett hulladék mennyiségérôl az üzemeltetô minden év december 15-ig köteles az önkormányzatot tájékoztatni.

Az egyes települések beszállítási igényérôl az üzemeltetô folyamatosan a beszállítás megkezdése elôtt köteles az önkormányzatot tájékoztatni.

Az üzemeltetônek a beszállítások elôtt az érintett önkormányzat nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy a település önkormányzati rendeletében, köz-
szolgáltatási, illetve egyéb szerzôdéseiben elôírt feltételekkel a Békéscsabára történô szállítás nem ellentétes. 

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosí-
tott jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztaság fenntartásáról és az
egyes közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. ren-
delet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következô rendeletet alkotja 

1. §

A rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mel-
lékletei lépnek:

2. §

A rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 

Záradék: E rendelet a belsô piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Ta-
nács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. Kihirdetve a városháza hir-
detôtábláján történt kifüggesztéssel 2009. június 29-én. 

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 
25/2009. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 

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



7CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 26/2009. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete a FIZETÔ-PARKOLÓHELYEKmûködésének
és igénybevételének rendjérôl szóló 52/2006. (VII. 6.)

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

2. §

A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2009. július hó 1. napján lép hatályba.
Záradék: Kihirdetve a városháza hirdetôtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2009. június 29-én.   Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô”

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
polgármester jegyzô

1. sz. melléklet
VÁRAKOZÁSI DÍJAK

(A díjak az áfát tartalmazzák)

1. Parkolószelvény díja:

I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

Személygépkocsi, motor 155 Ft/óra 110 Ft/óra  
Autóbusz, tehergépkocsi 440 Ft/óra 345 Ft/óra  
Napi jegy A mindenkori óradíj 

5 órára esô értéke.  

2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete:

I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

Elsô személygépkocsi ingyenes ingyenes  
A második, a harmadik 2500 Ft/év 2500 Ft/év
és további gépkocsi 
Ingyenes használatot 650 Ft/alkalom 650 Ft/alkalom
biztosító bérletjegy 
önköltségi ára   

3. Bérletek díja (személygépkocsi és motorkerékpár):

I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

33% mérsékletû lakossági 3200 Ft/hó 2300 Ft/hó  
33% mérsékletû közületi 5950 Ft/hó 4300 Ft/hó  
Teljes árú lakossági 4800 Ft/hó 3600 Ft/hó
Teljes árú közületi 8900 Ft/hó 6500 Ft/hó

4. Kezelési költség:

I. parkolási II. parkolási
övezet övezet

F1 felszólító levél 1470 Ft 1470 Ft
F2 felszólító levél 2730 Ft 2730 Ft
Bérletcsere 650 Ft 650 Ft
Parkolójegy utólagos bemutatása:

Elsô alkalommal ingyenes ingyenes
Második alaklommal ingyenes ingyenes
Harmadik alkalommal 620 Ft 650 Ft  

2. sz. melléklet
PÓTDÍJAK:

(A pótdíj egy órai várakozási díjat tartalmaz, amelynek áfatar-
talma 25%.)

Pótdíj

1.1  8 naptári napon belüli befizetés esetén:    
Személygépkocsi, motorkerékpár: 2 210 Ft   
Autóbusz, tehergépkocsi: 4 020 Ft  

1.2  8 naptári napon túli befizetés esetén:    
Személygépkocsi, motorkerékpár: 4 420 Ft   
Autóbusz, tehergépkocsi: 8 040 Ft  

2.  Emelt pótdíj
2.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:    
Személygépkocsi, motorkerékpár: 4 420 Ft   
Autóbusz, tehergépkocsi: 8 040 Ft  

2.2  8 naptári napon túli befizetés esetén:    
Személygépkocsi, motorkerékpár: 8 840 Ft  
Autóbusz, tehergépkocsi: 16 080 Ft  

3. Pótdíjbehajtás

3.1 Amennyiben a pótdíj a „második felszólító levél (F2)”-ben
megjelölt fizetési határidôben sem kerül megfizetésre és az
üzemeltetô a pótdíjat bírósági úton érvényesíti, úgy a pótdíj
összege az 1.1 pont szerinti alap pótdíj négyszerese.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 19/2009. (VI. 29.) önkormányzati
rendelete a helyi autóbusz-közlekedési díjak 

megállapításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tör-
vény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a helyi autóbusz-közlekedés díjairól a követ-
kezô rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város
közigazgatási területén közlekedô, a Körös Volán Autóbusz-
közlekedési Zrt. által menetrend szerint üzemeltetett vala -
mennyi helyi közlekedésû autóbuszt igénybe vevô utasra.

Hatósági ármegállapítás

2. §
(1) A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. által Békéscsaba

közigazgatási határán belül végzett helyi autóbusz-közleke-
dés viteldíjai, mint legmagasabb hatósági árak a következôk:

Menetjegy 200 Ft  
Menetjegy autóbuszon megváltva 250 Ft  
Egyvonalas bérlet  3 585 Ft  
Egyvonalas félhavi bérlet 2 365 Ft  
Összvonalas bérlet 4 900 Ft  
Összvonalas félhavi bérlet 3 235 Ft  
Vonalcsoportos bérlet 4 420 Ft
Felmutató részére érvényes bérlet 14 675 Ft 
Éves összvonalas bérlet 55 860 Ft  
Tanuló/nyugdíjas bérlet 1 415 Ft  
(2) A viteldíjak az áfát tartalmazzák.

3. §
A 2. § (1) bekezdésben rögzített árak a Körös Volán Autóbusz-
közlekedési Zrt. által kidolgozott és közzétett utazási feltételek
szerinti utazásra jogosítanak.

4. §
Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg
a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló
49/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyzô

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévô Békéscsaba, Erzsébet lakópark
54. szám alatti lakóházban történô elhelyezésre

A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fo-
gyasztásmérôkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a követ-
kezô helyiségekbôl állnak: kettô szoba, elôszoba, nappali ét-
kezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, valamint fedett tor-
nác. A lakóházat kerítéssel határolt kert övezi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnye-
résére – életkortól és családi állapottól függetlenül – azok
nyújthatják be pályázatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek vagy a

házaspár (élettárs) egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai
lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a bejelentett lakásban
laknak;

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

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

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyen-
ként) a bérleti szerzôdés megkötése elôtt 150 000 Ft óvadék
megfizetését a bérleti szerzôdés megszûnésekor esetlege-
sen felmerülô karbantartási költségek fedezetére;

– szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó be-
fogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

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

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben törté-
nô elhelyezésre, illetve a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve azt megelôzô

5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az
1/4-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélvezettel ter-
helt résztulajdont;

– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve
a Békéscsaba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás bér-
lôjét, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alat-
ti ifjúsági garzonház bérlôjét;

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

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK:
– Az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat útján kiválasz-

tott bérlôjével kötött bérleti szerzôdés határozott idôre – egy
évre – szólhat, amelynek megújítását a határozott idô lejártát
megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô. A szerzôdés meg-
hosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a
bérlô a beköltözéstôl számított 8 évig lakhat az ingatlanban;

– a bérleti szerzôdés 8 év után semmilyen indokkal nem hosz-
szabbítható meg;

– a lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô együt -
tesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal kötött
szerzôdés, amely bérlôtársi szerzôdésnek minôsül.

– A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lak-
bért fizetni. A költségalapon meghatározott lakbérû (költ-
ségelvû) lakóház bérleti díja a lakás célú állami támogatá-
sokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alap-
ján került megállapításra. A lakbér mértéke a pályázat köz-
zétételekor 467 Ft/m2/hó. A bérlô köteles havonta bruttó
28 020 Ft lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér összegét éven-
te felülvizsgálja. A bérlô a lakóházhoz tartozó kertet térítés
nélkül jogosult használni.

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

– A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése által elfogadott
elbírálási szempontrendszer alkalmazásával – Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 27. 12 óra

A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: a polgármesteri hivatal szo-
ciálpolitikai osztálya, Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
földszint 21-es iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a
szociálpolitikai osztályon igényelhetô.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is le-
tölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2009. szeptember.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, va-
lamint:

– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés,
– a közjegyzô elôtti nyilatkozattétel határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán kérhetô. 
Telefonszám: 452-252/4022-es mellék.

ÉRTESÍTÉS

Az Esély Pedagógiai Központ, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési
Tanácsadó az alábbi idôpontokban tart nyári ügyeletet dél-
elôtt 9.00–12.00 óráig:

Esély Pedagógiai Központ Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálata: 2009. július 22., augusztus 5., augusztus 18.
(helye: Korai Gondozó Központ – Pásztor utcai bölcsôde
és Esély Pedagógiai Központ – Vandháti út. 3.) 

Nevelési Tanácsadó: 2009. július 29., augusztus 5., augusz-
tus 12., augusztus 18. (helye: Szabó Pál Téri Általános Is-
kola. Július 22-én az ügyelet az Esély Pedagógia Központ-
ban lesz – Vandháti út. 3.)

Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi és
Rehabilitációs Bizottság: 2009. július 22., augusztus 5.,
augusztus 18. (helye: Vandháti út. 3.)   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
az Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanács-
adó (Békéscsaba, Vandháti út 3. sz.) 

INTÉZMÉNYVEZETÔI ÁLLÁSRA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁST ÍR KI.

A pályázat közzétételének idôpontja a KSZK honlapon:
2009. július 27.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 26.
napja. 

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (5600 Békéscsaba Szent Ist-
ván tér 7.). 

A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu és a
www.kszk.gov honlapon olvasható.

Családi nap Jaminában
Augusztus 9-én, vasárnap 15–21 óráig ismét családi napot

rendez Jaminában dr. Fábián Ágnes, Hirka Tamás 
és Kutyej Pál, a körzet három önkormányzati képviselôje.

A rendezvényre, amelynek fôvédnöke Vantara Gyula polgár-
mester, a Veress Péter utca és a Tavasz utca sarkánál, a Nyúl
büfé elôtti parkban kerül sor, ahol a jaminaiakat zenés mûsor és
tombola várja. A délután folyamán 250-300 adag babgulyást
osztanak ki a jelenlevôknek, és arról is gondoskodnak, hogy
azt legyen mivel leöblíteni. 

A szervezôk mindenkit szeretettel várnak.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy hatályba lépett a krízishelyzetbe
került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.)
kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet), amely
szerint a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság szociális
segélyként egyszeri, vissza nem térítendô támogatást álla-
píthat meg. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja
számára állapítható meg.

A támogatás feltételei:
a) a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tar-

tózkodási hely; 
b) a családban a kérelem benyújtását megelôzô hónapban az

egy fôre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009-ben 57 815 forintot) nem haladta meg;

c) nyugellátást részére nem folyósítanak, és
d) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elôre nem látható ese-

mény következtében a család mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztetô krízishelyzetbe került.

Súlyosan veszélyeztetô krízishelyzetnek minôsül különö-
sen, ha a kérelmezô:
a) a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követôen elvesztette;
b) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest

20%-ot elérô mértékben csökkent;
c) lakás célú kölcsönszerzôdésébôl eredô fizetési kötelezett-

sége a törlesztôrészlet 2008. szeptember havi összegéhez
képest 20%-ot elérô mértékben emelkedett, vagy;

d) egészségi állapota indokolja.

Nem jogosult támogatásra az a személy:
a) akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó ösz-

szegben átmeneti segélyt állapítottak meg;
b) akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás

van folyamatban a kérelem elbírálásának idôpontjáig, vagy
c) aki a kormányrendelet szerinti támogatás megállapítására

irányuló kérelmének benyújtását megelôzô 90 napon belül
átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott
be, kivéve, ha az önkormányzat rendelete szerint átmeneti
segélyre nem jogosult. 

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb öt-
venezer – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállá-
sa esetén legfeljebb százezer – forint.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatvá-
nyon lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztályán 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a
között. A kérelemnyomtatvány Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros honlapjáról, a www.bekescsaba.hu/hivatali ügyintézés/
szociális és egészségügyi ügyek/formanyomtatvány oldalról
letölthetô vagy a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztá-
lyának információs irodájában (Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. fsz. 10. számú iroda) személyesen átvehetô.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének iga-
zolására alkalmas iratokat, valamint a kérelemben megjelölt
krízishelyzetre utaló ok hitelt érdemlô dokumentumait. 

A támogatással kapcsolatos egyéb kérdéseikkel fordulja-
nak a szociálpolitikai osztály munkatársaihoz a 66/523-838 
telefonszámon vagy személyesen a Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17. fsz. 10. számú irodában.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgyûlése által adományozható 
„Békéscsabai Hûségdíj” kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos le -
írását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.)
önk. rendelete szabályozza.

A RENDELET SZERINT:
A kitüntetés adományozható: 
a) Békéscsaba városban az egészségügy, oktatás, közmûve-

lôdés, szociális ellátás területén 25 éve tevékenykedôk;
b) Békéscsaba városban az egészségügy, oktatás, közmûve-

lôdés, szociális ellátás területén 30 éve tevékenykedôk;
c) Békéscsaba városban az egészségügy, oktatás, közmûve-

lôdés, szociális ellátás területén legalább 25 éve tevékeny-
kedôk, és munkájukat befejezôk részére.

A kitüntetés odaítélésének feltétele a szakmai és emberi fedd-
hetetlenség.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-

sének bizottságai,
– a városban mûködô intézmények, illetve azok közösségei;
– szakmai, érdek-képviseleti szervek;
– civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alko-

tás részletes ismertetését, méltatását.

A szociális és/vagy egészségügyi területet érintô javaslatokat
a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára (5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 11–17.), az oktatás és/vagy köz -
mûvelôdés területét érintô javaslatokat a polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelôdési és sportosztályára (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.) 2009. augusztus 15. napjáig kell be-
küldeni.

A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlése dönt.                        

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése által ado-
mányozható „KIVÁLÓ SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT” kitüntetés javaslat-
tételére. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos le-
írását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésé-
nek a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete sza-
bályozza.

A rendelet szerint: a kitüntetés adományozható a szociális ellátásban
a rászorulók segítésében kiemelkedô teljesítményt nyújtó személynek
vagy közösségnek, aki (amely) a Békéscsabán élô nehéz sorsú em-
berekért szûkebb és tágabb környezetében végzett munkájáért kiér-
demelte a megbecsültséget.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága;
– a városban mûködô, a szociális ellátás területén tevékenykedô 

intézmények, illetve azok közösségei;
– civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás rész-

letes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2009. augusztus 15. napjáig kell beküldeni a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai osztályára (5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17.). A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése dönt.

Meghívó
A Csabai Szlovákok Szervezete hosszú évek óta ápolja az
egykori tanyai iskolák tanítóinak emlékét, s 2008-ban a még
élô tanítókkal és hozzátartozóikkal együtt egy könyv megje-
lentetését is segítette. Összegyûjtöttek több mint kétszáz ne-
vet, olyan pedagógusok neveit, akik a széles csabai határban
és a környékbeli iskolákban tanítottak.
Több szervezet és támogató összefogásával most olyan em-
léket szeretnénk nekik állítani, amely megmarad az utókornak.
Csabaszabadi egykori iskolájának falán létesül egy sze-
rény emlékfal, ahová az egykori tanítók nevével ellátott kis-
téglák kerülnek. Ennek az emlékfalnak az avatására kerül sor
2009. július 25-én (szombaton). Az ünnepség kezdete: 16.00
óra, emlékfal-avatás: 19.00 órakor, befejezés: kb. 21.00 órakor.
Az ünnepségre tisztelettel hívjuk és várjuk! 
Srdečne Vás čakáme!

Lászik Mihály, a szervezet elnöke

A felnôttképzô ifiház

ABékéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör ez év
elején két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség által kiírt európai uniós forrásokra. A pályáztató
honlapján már olvasható a döntés, miszerint mindkét pálya-
munkát sikeresnek minôsítették. Így az ifjúsági ház, a város, il-
letve a megye két hátrányos helyzetû települése 100%-ban az
Európai Unió által finanszírozandó lehetôségekhez jutott. Az
intézményi, önkormányzati önerôt nem kívánó két fejlesztés
húsz hónapnyi feladatot ír elô.

A „Program a közmûvelôdési intézményrendszer felnôtt-
képzési kapacitásának bôvítésére Békéscsabán, Battonyán és
Sarkadon” címû pályázat a TÁMOP 3.2.3.-08/1-es kiíráson
99 500 000 forint vissza nem térítendô támogatásban részesül.
Az ifiház Battonya és Sarkad önkormányzatával konzorciumot
alkotva nyerte az összeget a közmûvelôdési intézményekben
a felnôttképzési rendszer kialakítására, illetve felnôttképzési te-
vékenység folytatására.

A programban vállalt fô feladat, hogy a jövô év elejére az ed-
dig fôként mûvelôdést szolgáló intézmények akkreditált felnôtt-
képzési intézményekké váljanak, átvegyenek néhány HEFOP-os
pályázat során kidolgozott képzést, ezeket lakóhelyük igényei-
nek megfelelôen átalakítsák, aktualizálják, és meg is szervezze-
nek, le is bonyolítsanak ilyen képzéseket hátrányos helyzetû cso-
portoknak. (Konzorciumunknál szobaasszony- és bejárónô-,
parkgondozó-, valamint roma polgárôrképzés valósul meg.)

A tervek között található továbbá „digitális írástudás”, „e-üg-
yintézés”, házigondozó-, betegápoló-képzés, kompetencia- és
készségfejlesztô tréning, valamint „Lépések” program a moz-
gássérültek jogi ismereteinek elmélyítése érdekében. Emellett
a hátrányos helyzetû, szakmát tanuló fiatalok számára is ki-
dolgozásra és kipróbálásra kerül egy új tutorálási (azaz ta-
nácsadói, irányítói) módszer, amellyel segítenek az iskolapad-
ban tartani a fiatalokat szakmájuk megszerzéséig.

Az „Építô közösségek a békéscsabai ifjúsági házban” címû
pályázat a TÁMOP 3.2.3.-08/2-es kiíráson 82 126 863 forint
vissza nem térítendô támogatásban részesül. Meghatározó
szempont volt a pályázat elbírálásakor a közmûvelôdés új ki-
hívásaira való reagálás.

Az elképzelések szerint két, korra és elôzetes képzettségre
tekintet nélkül fontos, a huszonegyedik században talán nél-
külözhetetlen tudásterületen történik majd ismeretátadás, ami
elôsegíti a digitális esélyegyenlôség megteremtését és hoz-
zájárul az idegennyelv-ismeret gyarapodásához.

A pályázat kiírói által támasztott lényeges elvárás – mely a
program szerint természetesen meg is valósul – a demokrati-
kus jogok gyakorlását segítô kompetenciák fejlesztése. Ezál-
tal növekedhet az ifjúsági korosztály közéleti aktivitása. Az Eu-
rópai Unió intézményrendszerének és társadalmainak megis-
mertetése és a helyi identitás erôsítése, a hagyományápolás
szintén lényeges eleme a megvalósítandó céloknak.

Az ifjúság iskolán kívüli szabadidôs tevékenységének segí-
tése és a tehetséggondozás terén is jelentkeznek feladatok, és
a mûvelôdés számos területén minden korosztály részére
szükséges nyújtani lehetôségeket. De nemcsak az általános
tájékozottság növelése, hanem a lakosság életvezetési isme-
reteinek gyarapítása is elvárás a projekt sikere érdekében.

Kiemelt feladat a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi in-
tegrációjának ösztönzése és a társadalmi beilleszkedési za-
varokkal küzdô csoportok segítése.

Új elem a létrehozandó új értékek tekintetében a kreatív ipar
területeinek fejlesztése.

Tájékoztatás a krízishelyzetben
nyújtható támogatásokról

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 

2009. augusztus 3-án (intenzív) 16 órakor.
Helyszín: Békéscsaba, ifiház.

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László,

30/938-8981, www.termalautosiskola.hu.
Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

Thermál
AUTÓSISKOLA

BÉKÉSCSABA, 
Bíbic köz 5.
Telefon:

(66) 457 442
(30) 938 8981

Horváth László

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulaj-
donában lévô lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról
szóló 50/2008. (XI. 24.) önk. rendelet módosításáról a következô rende-
letet (a továbbiakban: rendelet) alkotja. 

1. §

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság az értékesíteni,
bontani kívánt, szociális rászorultság alapján bérbe adott bérlakások
bérlôit az év közben megüresedô, szociális rászorultság alapján bér-
be adható lakásokban helyezi el pályázati eljárás alkalmazása nélkül.
A bérleti szerzôdés határozott idôtartamra szól (e rendelet 10. §-ában
foglaltak szerint).”

2. §

A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § Az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság minden év jú-
lius hónapban pályázatot hirdet a szociális alapon bérbe adott önkor-
mányzati lakások bérlôi részére. A pályázatban csak azok a bérlôk ve-
hetnek részt, akiknek lakbér- és közüzemi tartozásuk nincs. A kérel-
mekrôl az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság e rendelet
4. számú mellékletében meghatározott szempontrendszer alapján a
benyújtott pályázatok következtében rendelkezésre álló lakások bér-
beadásáról legkésôbb a szeptemberi ülésén dönt. A bérleti szerzôdés
határozott idôtartamra szól (e rendelet 10. §-ában foglaltak szerint).”

3. §

A rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének bruttó
differenciált mértéke komfortfokozat és lakbérövezet szerint a követ-
kezô (Ft/m2/hó):

Komfortfokozat Lakbérövezet/lakbér (Ft/m2/hó)  

Kiemelt I. övezet II. övezet III. övezet  

Összkomfortos és komfortos 490 307 264 223  
Félkomfortos 380 219 193 165
Komfort nélküli 288 165 143 121
Szükséglakás 143 97 51 25

4. §

A rendelet 32. §-a az alábbi, (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bérlô mentesülhet a lakbérfizetési kötelezettség alól, ha beköl-
tözéskor átvállalja a bérbeadótól a lakás rendeltetésszerû használatra
alkalmas állapotba hozatalát. A mentesség idôtartama arányos a bér-
lô által elvégzett munkák költségével. Az elvégzett munkák költségét a
bérlakásokat üzemeltetô Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. határozza
meg, és azt az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság hagyja
jóvá. A bérbeszámítás alapját a tárgyi lakásra megállapított lakbér ké-
pezi.”

5. §

A rendelet 40. § (l) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérleti jog-
viszony fennállása esetén a bérlô az üzemeltetôt terhelô üzemeltetési
és kezelési kötelezettség teljesítésébôl adódó költségek biztosítására
bruttó 5342 Ft lakbért köteles fizetni. A lakbér mértékét a közgyûlés
minden év március hó 31. napjáig felülvizsgálja.”

6. §

A rendelet 49. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A lakbér mértéke bruttó 467 Ft/m2/hó.”

7. §

Ez a rendelet 2009. július hó 1. napján lép hatályba.
Vantara Gyula sk. Dr. Szvercsák Szilvia sk. 
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
21/2009. (VI. 29.) önk. rendelete a LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE vonatkozó szabályokról szóló

50/2008. (XI. 24.) önk. rendelet módosításáról
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BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG
5600 Békéscsaba, Teleki u. 5. Tel.: 66/446-056

GYORSNYOMDA
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. Tel.: 66/547-600, 30/6868-753

Gyorsnyomda, Békéscsaba, Csaba Center. Tel.: 66/524-653, 30/6868-752

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. 

Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

HIRDETÉSFELVÉTEL

Perfekt Szakközép- és Szakiskola
Azonosító: OM: 102591

Békéscsaba, Kétegyházi út 7.

Érettségizettek részére szeptembertôl 
iskolarendszerû képzésekre várjuk 
a jelentkezôket nappali és esti tagozaton:

• külgazdasági üzletkötô
• jogi asszisztens
• vámügyintézô, jövedéki ügyintézô
• értékpapír-piaci szakügyintézô
• pénzügyi-számviteli ügyintézô
• adóigazgatási szakügyintézô
• telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens
• informatikus
• banki szakügyintézô
• pénzügyi szakügyintézô
• költségvetési gazdálkodási szakügyintézô

További részletek: www.perfekt.hu 
Tel./fax: 66/323-649, 520-072

bekescsaba@perfekt.hu

Havonta általában 60-70 ku-
tya kerül a csabai menhelyre.
A „rekord” 2009-ben egy hó-
nap alatt 93 kutya volt. Saj-
nos a közterületrôl bekerült
kutyáknak csupán 10-15%-a
kerül vissza eredeti gazdájá-
hoz, többségükért nem je-
lentkezik senki. Pedig valaha mindegyiknek volt otthona, de
úgy látszik, a gazdák nem ragaszkodnak úgy a kutyáikhoz,
mint ahogyan a kutyák ragaszkodnak a gazdáikhoz! 

Lompos a nevét szép, bozontos farkáról kapta. A köze-
pes termetû, fiatal német juhász keverék szuka tavaly ôsz-
szel elég rozzant állapotban került a menhelyre. Hogy el-
kóborolt-e otthonról vagy kidobták a város határában, azt
nem tudni, de soványsága arra utalt, hogy több hétig vagy
hónapig csak alkalmi betevô falat jutott neki. Menhelyre ke-
rülése után szépen meghízott, télire hosszú, meleg bundát
növesztett – nagyon helyes, az emberekkel barátságos ku-
tyus lett! Ugatós, jó házôrzô válna belôle egy gondoskodó
gazdinál. A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám
alatt található, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, telefon:
30/322-2776, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

GAZDIKERESÔ

Elek Tibor
monográfiája 

AGion Nándor élet -
mûvének újrakiadá-

sát két évvel ezelôtt elin-
dító Noran Kiadó Gion
Nándor írói világa címmel
jelentette meg Elek Tibor
monográfiáját az egykori
kitûnô vajdasági próza -
íróról. 

Végrehajtója volt idôs, be-
teg barátja végakaratá-

nak. Néhány héttel temetése
után kérette magához az érin-
tetteket, az asszonyt, vagyis az
özvegyet, a gyerekeket. Érke-
zett néhány rokon is, a gyere-
kek hozzátartozói – ugyanis a
gyerekek idôközben felnôttek:
jöttek hozzátartozói kísérôk.

Várakoztak a kis teremben.
A rendelkezô egész életé-

ben – leszámítva rövidebb tá-
vollétét – együtt élt a nôvel és
a gyerekekkel, akik közül egy:
sok-sok éve elhagyta a házat.
A férfi nehezen, de belátta –
évrôl évre emésztve magát –,
felismerte, hogy elégtelen volt
szeretetében a szelídség, tü-
relem, alázat (amit – feltehetô-
leg – a másikról is lehetne
mondani). S az áldozat, hû -
ség, igazságosság – egész
felnôtt életében hibádzottak…
„De nem kell összekeverni
más szavakkal… ezeket” –
mondta. „Én már halálomig
csak kétkedô maradok…
ezek csak az élet szavai…”

Abban az „életben”, mely-
ben e nô s gyerekek mellett
maradt, három következtetés-
re jutott: magára, az asszonyra
nézvést, valamint arra, akit „el-
hagyott” a szeretet fogyatékai-
ban (minthogy csak egyszer

ment utána, többször már
nem). Róla már szóltunk. A nô
maga volt a „megfontolt ke-
gyetlenség…” Az, aki elhagyta
ôt, más hazát-hajlékot kere-
sett, az – kamaszként is már –
„óhajtotta az idegen-szerete-
tet”. A többit most hagyjuk;
hogy némán szerette mind,
noha kifelé – következetesen –
a „kisebbet” támogatta…

Miután köszönte jelenlé -
tük, elôbb egy levelet olva-
sott; címzett ugyan nem volt,
de mindegyik tudta, hogy ki-
nek szól. S megszólítás is –
semmi! Egyetlenegy sor csu-
pán: „Meghalok, és anélkül,
hogy láthatnálak, drágám!”

Miközben nyújtotta a leve-
let, az utolsó széksorból egy
harmincas-negyvenes hölgy
e mel   kedett (fájó sóhajtása be-
vezetôje volt mély s igaz, forró
sírásának). Elsietett keze mel-
lett, a levél mellett, arcát tenye-
rébe temetve…, és így hagyta
el a szobát. Hallatszott a folyo-
sóról, ahogy odakint felzoko-
gott... Mindegyik maradt, csak
ô ment (pedig egyikre se hagy-
tak semmit se): örökösök is,
meg nem is. Mindegyikük fela-
jánlhatta örökrészét másnak.

Minden azé lett, aki távo-
zott. (Rá se hagytak semmit
se.) ZanaZol Zatyko István 

A program útvonaltervét, me-
netrendjét tartani kell, a köz-
beszerzési eljárások az önkor-
mányzat szándékától eltérôen
hosszadalmasabbak lehetnek
a tervezettnél, ebben a tekin-
tetben ez is kockázatot jelent.

Nyertes pályázat esetén az
ifiházban októberben dönte-
nek arról, hová költöznek az
építkezés idején. Jövô év ele-
jéig még a Derkovits sori épü-
letben maradnak, 2010-tôl
azonban programjaikat „szét-
szórják” a városban, közös-
ségeiket pedig biztos helyre
szeretnék vinni, hogy azok
nyugodtan mûködhessenek.
Átmeneti megoldásként szó-
ba került a Szabadság téri
volt leánykollégium épülete,
amelyre minimum száznyolc-
milliót kellene költeni, az And-
rássy úti volt óvoda épülete,
ami mintegy harmincmillióból
hozható rendbe, de a volt sör-

ház (vívógödör), a Szabad-
ság téri volt iskolaépület, a
régi posta emelete és a Tre-
fort kollégiuma is.

Számos feltételnek kell
megfelelni ahhoz, hogy meg-
kapjuk az uniós támogatást,
ezek közül az egyik legfonto-

sabb a meglevô közmûvelô-
dési intézmények racionalizá-
lása, amely az útvonaltervnek
megfelelôen történik. A köz -

gyûlés döntése alapján 2010
januárjától a Lencsési Közös-
ségi Ház, a Békési Úti Közös-
ségi Házak, az Arany János
Mûvelôdési Ház telephely-
ként és nem önálló jogi sze-
mélyként mûködik tovább: az
említett intézményekkel, vala-
mint az Ifjúsági Ház és Általá-
nos Társaskör, a Munkácsy
Mihály Emklékház és a Bé-
késcsabai Tourinform Iroda
összevonásával létrejön a Bé-
késcsabai Kulturális Központ.
Az új központ vezetésével
2010. január 1-jétôl fél évre
Szente Bélát bízták meg, év
elején pedig nyílt pályázatot
írnak ki a központ vezetôi
posztjára.

Ha az új ház 2011 nyarán
elkészül, a Békési út 24. szám
alatti épületet kivonják. A Bé-
kési Úti Közösségi Házak szá-
mos tevékenysége ott marad
a másik két épületben, de le-
hetôség nyílik arra is, hogy a

Derkovits sori központba tele-
pítsenek át programokat és
közösségeket. A Diáktanya if-
júsággal kapcsolatos infor-
mációs szolgálata és a Patent
Diákiroda az új helyen mûkö-
dik tovább, a Kinizsi utcai
épületet szintén kivonják a fel-
adatellátásból. A Lencsési
fiókkönyvtár a József Attila is-
kola épületében kap helyet –
a város egyébként a könyvtá-
ri szolgáltatások terén egy kö-
zéptávú terv kimunkálásán is
gondolkodik.

A Békéscsabai Kulturális
Központban ott lesznek majd
a megszokott tevékenységek
és programok, de legalább
ugyanilyen arányban a kö-
zösségi mûvelôdés új lehetô-
ségei is. Nyertes pályázat
esetén mindez kevesebb ön-
erôbôl, mint amennyibe az if-
júsági ház hôszigetelése és
nyílászáró-cseréje kerülne.

M. E.

Tisztelt képviselô
hölgyek és urak!

Még mindig nagyon sok
utca, tér neve hordozza

a kommunista múlt emlékét
városunkban. (2007-ben már
kértük, hogy változtassák
meg ezen utcák, terek neveit,
ebbôl csak a Rózsa Ferenc
Gimnázium névváltoztatása
valósult meg.) Az országban a
legtöbb önkormányzat igyek-
szik megszabadulni a „véres
múlt” emlékétôl. 

Segítségül felsoroljuk a
névváltoztatásra váró környe-
zetszennyezô utcák, terek ne-
veit: Ligeti Károly utca, 1919-
esek tere, Marx Károly tér, to-
vábbá Asztalos János, Ágos-
ton Péter, Maxim Gorkij, Há-
mán Kató, Lipták András,
Nyisztor Nándor, Padrach La-
jos, Paróczay János, Peter Ji-
lemnicky, Rajk László, Somo-
gyi Béla, Stromfeld Aurél,
Sziklai Sándor, Úttörô utcák.

Bízunk a jobboldali képvi-
selôinkben, hogy a kérésünk-
kel egyetértenek, és elindítják
a névváltoztatás folyamatát. 

Botyánszki György

E lismeréseket adtak át a
békéscsabai Réthy Pál

kórházban azon a Semmel-
weis-napi ünnepségen, amely-
nek ezúttal a Szent István
Egyetem Gazdasági Kara
sportcsarnoka adott otthont.
Az eseményt megtisztelte je-
lenlétével Vantara Gyula, Bé-
késcsaba polgármestere is.
Dr. Becsei László fôigazga-

tó fôorvos beszédében a 2008-
as év legfontosabb változásait
összegezte. Szólt a kórházat
hátrányosan érintô egészség-
ügyi reformról, az ágyszám-
csökkentésrôl, a forráskivonás
és volumenkorlát negatív hatá-
sairól, az orvosok alulfizetett-
ségérôl és társadalmi elismert-
ségük hiányáról. Szerencsére
pozitívumokról, uniós és hazai
pályázatok nyomán megvaló-
suló beruházásokról, új osztá-
lyok kialakításáról is beszélhe-
tett. Vantara Gyula köszönetet
mondott orvosainknak, akik-
nek nem lehet könnyû dolguk
„velünk, makacs csabaiakkal,
akik gyakran csak akkor keres-

sük fel ôket, ha már baj van, és
nem teszünk meg mindent
egészségünkért”.

Ez alkalomból adták át a
„Békéscsaba Egészségügyé-
ért” kitüntetéseket dr. Szom-
bati Márta házi gyermekor-
vosnak és dr. Gömöri Gábor
nyugalmazott szülész-nôgyó -
gyász fôorvosnak. A Réthy
Pál-emlékérem boldog tulaj-
donosa ezúttal dr. Mosonyi
Éva, a kórház higiénés fôor-

vosa lett. Adjunktusi kineve-
zését vehette át dr. Soós Ildikó
(III. belgyógyászat), fôorvosi
kinevezést pedig dr. Papp Ti-
bor (traumatológia), dr. Szabó
Bernadett (központi labor), dr.
Berkesi Erika (I. belgyógyá-
szat) kaptak. A „Kórházért”
emléklapot öten vehették át:
Csatári Erzsébet (ápolási igaz-
gatás), Martin Gáborné (köz-
ponti labor), dr. Szabó Mária
(radiológia), Mármarosiné
Csomor Ágota (III. belgyógyá-
szat), Zleovszkiné Varga Erika
(központi gyógyszertár), vala-
mint az ortopédiai osztály kol-
lektívája. Huszonöten fôigaz-
gatói dicséretben részesültek.

Lapzárta után az Egész-
ségügyi Minisztériumban tün-
tették ki dr. Csikász József
belgyógyász fôorvost, aki az
„Az Egészségügyi Miniszter
Díszoklevelét” vehette át a mi-
nisztertôl. „Egészségügyi Mi-
niszteri Dicséretben” része-
sült Veres Miklósné, a rende-
lôintézet vezetô asszisztense.

Vándor Andrea

Az Elôre maradt a második osztályban, és megkezdte a felkészülést az új idényre

Békéscsabai Kulturális Központ

Agóra: kidolgozásra alkalmas projekt
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Minden és semmi

Semmelweis-napi elismerések

Hitelügyintézés
CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)

Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig!

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Dr. Szombati Márta és dr.
Gömöri Gábor
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlllléésshháázzii  uuttccáánn 72 + 40 nm-es, 5 szobás, köz-
ponti fûtéses, klímás lakás eladó a 4. szinten. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llttpp..--nn  tetôtéri, 90 nm-es, 3 + fél szobás la-
kás két kilépôs erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 63 nm-es, 1 emeleti, 1+ 2
fél szobás, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann nappali + 3 fél szobás, amerikai
konyhás, 4. emeleti, újszerû, erkélyes lakás lifteses házban ela-
dó. ÁÁrr::  1166,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann 3. emeleti, 97 nm-es, 2
szoba + nappalis, klímás lakás eladó. Csere is lehetséges. 
ÁÁrr::  1166,,77  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann 74 nm-es, két és fél szo-
bás, klímás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 1. emeleti, 66 nm nettó alapterüle-
tû, 1 szoba + nappalis lakás erkéllyel, fedett kocsibeállóval ela-
dó. ÁÁrr::  1188,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 83 nm-es, két és
fél szobás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1188,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 116 nm-es, kétszobás, amerikai
konyhás, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1199,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann 110 nm-es, kétszintes, két és fél
szobás, nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoossssuutthh  ttéérreenn földszinti, 88,6 nm-es, új építésû,
két szoba + nappalis lakás amerikai konyhával, erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  2211,,11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoossssuutthh  ttéérreenn 88 nm-es, új építésû, két szoba +
nappalis lakás amerikai konyhával eladó. ÁÁrr::  2211,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoossssuutthh  ttéérreenn földszinti, 87 nm-es, két szoba +
nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  2211,,55  MM  FFtt..
SSzzeeggeeddeenn,,  aa  CCssaapplláárr  BBeenneeddeekk  uuttccáábbaann 1. emeleti, 89 nm-es, há-
romszobás lakás eladó. Két kocsibeálló is tartozik az ingatlan-
hoz. ÁÁrr::  2211,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann, kétszintes társasházban 4
szoba + nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  2222  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  uuttccáábbaann  új építésû, 79 nm-es, há-
romszobás, teraszos, földszinti, egyedi fûtésû lakás eladó. 
ÁÁrr::  2233,,3366  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,,  az Európa házban 3. emeleti, 96
nm-es, 3 szoba + nappalis lakás erkéllyel eladó. Mélygarázs is
tartozik az ingatlanhoz, amelynek + 2,5 M Ft az ára. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 120 nm-es területû, igényes lakás
eladó. ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 2. emeleti, 184 nm-es, két nappa-
lis, 3 + fél szobás, padlófûtéses, klímás lakás eladó. A lakáshoz
fûtött garázs is van. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeemméénnyy  uuttccáánn 65 nm-es, kétszobás, teraszos
családi ház eladó.  Felújításra vár. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,,  1500 nm-es telken 80 nm-es, fsz.
+ tetôteres családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  77,,88 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJáácciinntt  uuttccáábbaann, 1100 nm-es telken 38 nm-es, fsz.
+ tetôteres családi ház eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, két és
fél szobás családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáánn,, 1000 nm-es telken 100 nm-es,
polgári jellegû, háromszobás ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann, 727 nm-es telken100 nm-es, há-
romszobás polgári ház eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 938 nm-es telken 80 nm-es,
2 + fél szobás családi ház eladó. Lakáscsere is lehetséges. 
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHeeggeeddûûss  uuttccáábbaann 90 nm-es, kétszobás, felújított
családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBooccsskkaaii  uuttccáánn 120 nm-es, háromszobás, tera-
szos, jó állapotú, családi ház eladó. ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann 85 nm-es, kétszobás családi
ház eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn, 350 nm-es telken 72 nm-es, egy
+ 2 fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssééppllôô  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken 54 nm-es + 54
nm beépíthetô tetôterû családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AA.. uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es,
hatszobás, polgári típusú családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDoobbooss  II.. uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,, 937 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,8855  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 155 nm-
es családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn  110 nm-es, kétszobás családi ház
eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKáárráásszz  uuttccáábbaann elôkertes, háromszobás, kertes
családi ház eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann,, 7700 nm-es telken 100 nm-es, 1 + 2
fél szobás családi ház eladó. Csereingatlan érdekel. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  MMaaggyyaarr  uuttccáábbóóll  nnyyííllóó  CCssaalláánnooss  uuttccáábbaann,, 850 nm-
es telken 45 nm-es kis ház lakhatási engedéllyel, hozzáépítési
lehetôséggel eladó. ÁÁrr::  1144,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann, 200 nm-es telken tetô-
teres, 75 nm-es családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 84 nm-es, kétszintes, két
szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MMFFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás, felújítandó polgári ház eladó. ÁÁrr  1155,,33  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLAN
KKoonnddoorroossoonn,,  aa  SSzzéénnáássii  úúttoonn, 1000 nm-es telken 50 nm-es, egy-
szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  11,,6655  MM  FFtt..
MMaaggyyaarrbbáánnhheeggyyeesseenn,,  aa  SSáággvváárrii  uuttccáánn 100 nm-es, három szoba
+ nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
DDoommbbiirraattoossoonn,,  aa  HHôôssöökk  úúttjjáánn,,  1480 nm-es telken 85 nm-es, 2 +
fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  22,,55  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáánn,, 1117 nm-es telken 80 nm-es,
háromszobás, komfort nélküli, felújítandó családi ház eladó. 
ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..

VVéésszzttôônn,, aa  VVáárrkkoonnyyii  uuttccáábbaann  kétszobás családi ház (ikerház fele)
eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
VVéésszzttôônn,,  aa  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann,, 950 nm-es telken 70 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55 MM  FFtt..
NNaaggyyéérreenn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáábbaann, 1900 nm-es telken 200 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
AAmmbbrróózzffaallvváánn,,  aa  LLuutthheerr  uuttccáánn,, 1800 nm-es portán 100 nm-es, két-
szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  RRaakkttáárr  ssoorroonn felújításra szoruló, kétszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáánn, 800 nm-es telken 100 nm-es csalá-
di ház két szobával + nappalival eladó. ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáánn, 800 nm-es telken 90 nm-es családi
ház szerkezetkész állapotban eladó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  LLoonnddoonn  uuttccáábbaann,, 381 nm-es telken 70 nm-es, másfél
szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann családi ház két szobával +
nappalival eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  TThhöökkööllyy  uuttccáábbaann,, 1788 nm-es telken 98 nm-
es, kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann 80 nm-es, háromszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  44,,99  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 2000 nm-es telken 120 nm-es, há-
rom szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  55  MM  FFtt..
CCssoorrvváássoonn,, aa  JJóózzsseeff  AA..  uuttccáábbaann 75 nm-es, két és fél szobás csa-
ládi ház eladó.  ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,, aa  HHáámmáánn  KKaattóó  uuttccáábbaann,, 1440 nm-es telken 98 nm-es,
két szoba + nappalis, teraszos családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..

EElleekkeenn,,  aa  DDuuggoovviiccss  uuttccáábbaann eladó egy 960 nm-es telken lévô 100
nm-es családi ház két szobával. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  HHoosssszzúú  uuttccáánn,, 1271 nm-es telken 58 nm-es, két-
szobás, konyha + étkezôs családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,77 MMFFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  uuttccáábbaann,, 1600 nm-es telken 110 nm-es,
kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,, aa  KKooddáállyy  uuttccáábbaann 200 nm-es, háromszobás csa-
ládi ház eladó. Felújítást igényel. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSáámmssoonn  uuttccáábbaann 60 nm-es, kétszobás családi ház el-
adó. ÁÁrr::  66,,11  MM FFtt..
BBéékkééss  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  SSaass  uuttccáábbaann 2 szobás családi ház eladó.
ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 150 nm-es, háromszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
KKoonnddoorroossoonn,,  aa  CCssaabbaaii  úúttoonn,, 1999 nm-es telken háromszobás
családi ház eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
EElleekkeenn,, aa  KKéétteeggyyhháázzii  úúttoonn 3 és fél szobás családi ház üzlethelyi-
séggel eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn 120 nm-es, kétszobás családi ház
eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

TANYA 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,, 1079 nm-es telken 100 nm-es ta-
nya 3 szobával eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFüürrjjeessii  ttaannyyáákkoonn  ELADÓ 160 nm-es, 2 + fél szo-
bás, részben felújított tanya. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
MMeeddggyyeessbbooddzzááss--GGáábboorrtteelleepp  kküülltteerrüülleettéénn,, 7533 nm-es telken 100
nm-es összterületû ingatlan, melyhez + 910 nm-es istálló tarto-
zik, eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es, három-
szobás, félkomfortos tanya eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  kküülltteerrüülleetteenn,, FFeellssôônnyyoommáássoonn három szoba + nap-
palis tanya eladó. ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..

SZÁNTÓ
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaarrssáágg  BB..  uuttccáábbaann eladó egy 9470 nm területû
szántó. Építési teleknek átminôsíthetô. ÁÁrr::  77,,557766  MM  FFtt..

ZÁRTKERT
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAllmmáásskkeerrtteekkbbeenn,,  a Golden utcában ELADÓ 850
nm-es, bekerített kert, rajta fúrott kút és hálózati áram van. Be-
építhetô! ÁÁrr::  550000  eezzeerr  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAllmmáásskkeerrtteekkbbeenn  800 nm-es, körbekerített zárt-
kert fúrott kúttal, szép gyümölcsfákkal, kis szerszámtartó faház-
zal eladó. Kb. 150 m-re van a kövesúttól. ÁÁrr:: 660000  eezzeerr  FFtt..
FFééllhhaallmmoonn 800 nm-es, parkosított zártkert fúrott kúttal, villannyal,
faházzal, tusolóval, hûsölôvel, Danzughoz közel eladó. ÁÁrr::  11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeessttôô  uuttccáábbaann eladó egy 2000 nm-es területû
zárkert. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..

IKERHÁZ 
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzeeppeessii  uuttccáábbaann,, 825 nm-es telken 60 nm-es,
kétszobás ikerházrész eladó. Az ingatlanhoz garázs is tartozik.
ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 362 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás ikerház eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann kétszintes, három és fél szobás iker-
házrész külön bejáratú udvarral, garázzsal, a strand közelében
eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFööllddmmûûvveess  uuttccáábbaann,, 670 nm-es telken 80 nm-es,
földszintes, kétszobás, amerikai konyhás ikerházrész eladó. 
ÁÁrr::  1199,,55  MM FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáábbaann, 380 nm-es telken 150 nm-es,
kétszintes, 3 + 2 fél szoba + 2 nagy nappalis ikerház eladó. 
ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

SORHÁZ/TÁRSASHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, 250 nm-es telken 80 nm-es, két és
fél szobás családi társasház eladó. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken 108 nm-es,
kétszintes, négyszobás családi társasház eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann polgári típusú, 100 nm-es, há-
romszobás társas családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeellssôô  KKöörrööss  ssoorroonn 120 nm-es, tetôtér-beépíté-
ses, négy szoba + amerikai konyhás, klímás, igényes, a Körös-
partra nézô sorház eladó. ÁÁrr::  2266  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss--kköözzbbeenn,, 500 nm-es telken 200 nm-es, hét-
szobás, amerikai konyhás sorház eladó. Csere is lehetséges.
ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..

ÜZLETHELYISÉGEK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn56 nm-es üzlethelyiség vizesblok-
kal, nagy eladótérrel, szociális helyiségekkel eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann 240 nm-es üzlethelyiség mû-
ködési engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel eladó. Az
uniós szabványnak megfelel. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz  kköözzeell, 517 nm-es telken 240 nm-es, tégla-
blokkos ipari ingatlan eladó közmûvekkel, ipari árammal. 
ÁÁrr::  1133,,44  FFtt ++  ááffaa..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann,, frekventált helyen, a Luther utcá-
ban eladó egy 436 nm-es, nagy irodaház. ÁÁrr::  2233  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann eladó egy 200 nm területû iro-
da/üzlethelyiség. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
GGeerrlláánn  eellaaddóó  egy igényes kialakítású tanya, aa RRoosseemmaarriiee  ffaarrmm,,
mely jelenleg panzióként üzemel. Az ára magában foglalja a tel-
jes berendezést, a felszereléseket, az összes gépesítést és a lo-
vakat. ÁÁrr::  7777  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn  eladó egy 320 nm-es területû sport-
létesítmény. ÁÁrr::  8888  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn  eladó egy faipari bt. a tulajdonukban
lévô telephellyel, a társaság gépeivel, berendezéseivel, ipari tech-
nológiákkal. A bt. telephelye 4397 nm, melyen 600 nm-es mûhely,
valamint 120 nm-es kommunális építmény található. ÁÁrr::  110044  MM  FFtt..

GARÁZS
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzaabboollccss  uuttccaaii garázssoron jó állapotban lévô,
17 nm-es, betonozott, elôtetôs garázs eladó. ÁÁrr::  11,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔzziikkee  uuttccáábbaann 18 nm-es, elektromos kapuval
felszerelt, jó állapotban lévô garázs eladó. ÁÁrr::  11,,7755  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TToollnnaaii  uuttccaaii  ggaarráázzssssoorroonn eladó egy jól megköze-
líthetô, 15 nm-es garázs. Villany van. ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 16 nm-es garázs eladó. Saját
villanyórája van, szigetelt, be van polcozva, biztonsági záras (a
Nemzeti Bank bejárója mellett van). ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  bbeellvváárroossáábbaann  új építésû, 17 nm-es, földszinti ga-
rázs eladó. ÁÁrr::  22,,9944  MM  FFtt..

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

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

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555
KKeeccsskkeemméétt,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  55..  ••  TTeell..::  7766//332211--664400

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu A
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Április 30. – július 30.
Corvin Tükör – A kultusz évszázadai
– kiállítás a Munkácsy múzeumban

Június 12. – szeptember 15.
Bábkészítô pályázat és kiállítás 
a Békési Úti Közösségi Házakban

Júliusban és augusztusban
A Munkácsy múzeumban: 
válogatás a zrenjanini mûvésztelep
alkotásaiból 

Augusztus végéig
Scholtz Endre kiállítása 
a megyeháza aulájában

Július 3. – augusztus 30.
A Munkácsy múzeumban: 
grafikák az écskai mûvésztelep
gyûjteményébôl 

Július 17. – augusztus 5.
Nemzetközi Testvérvárosi Mûvész-
telep kiállítása a Jankay-galériában

Július 20–26.
XIX. Nemzetközi és országos 
felnôtt- és ifjúsági népmûvészeti 
táborok a Békés Megyei 
Népmûvészeti Egyesület 
szervezésében

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Nyitva tartás június 15-tôl augusztus 30-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–17.00, szombaton: 9 –14, vasárnap: zárva.

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

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

Az AUT-PONT Alapítvány
színvonalas, újszerû sza-

badidôs és terápiás progra-
mokkal segíti az autizmussal
élô Békés megyei gyermeke-
ket. Az interaktív ritmusmûhely
programsorozat 2008. novem-
ber 1-je és 2009. augusztus
31-e között a kommunikációs
problémákkal küzdô, autiz-
mussal élô fiatalok számára je-
lent segítséget. A program ke-
retében a beszédet nem vagy

alig használó autista fiatalok
és segítô szakemberek között
valódi zenei párbeszéd alakul
ki ritmushangszerpárok hasz-
nálatával. Az interaktív ritmus-
keltés során, az oldott légkör-
ben kommunikációs sikerél-
ményhez jutnak a fiatalok.

A programsorozatot a Mol
„Segíthetek?” gyermekgyó-
gyító programja keretében az
Új Európa Alapítvány támo-
gatja. Köszönjük!

Kultúrpalota 
épül a belvárosban

Színházmûvészeti tan mû -
hely, egy több mint 120 fôs

nézôtérrel rendelkezô kamara-
színház, civil szolgáltató köz-
pont, megyei és országos ren-
dezvények, táborok lebonyolí-
tása – mindez egy épületben,
Békéscsaba szívében, az új
Ibsen palotában.

A mûvészeti, oktatási és
közmûvelôdési központ létre-
hozására a Békés Megyei Ön-
kormányzat 600 millió forintot
nyert a norvég kormány által fi-
nanszírozott Norvég Alapból. A
beruházás összköltsége 700
millió forint, a fennmaradó
részt a megye saját forrásból
biztosítja. A 2006-ban elnyert
támogatás szerzôdését tavaly
szeptemberben írták alá, majd
a közbeszerzési eljárást köve-
tôen a munkaterületet június
24-én adták át a kivitelezônek.
Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke az ünnepé-
lyes megnyitón elmondta: ami-
lyen hosszas munka árán sike-
rült megvalósítani ezt az álmot,
annyira kevés idô maradt a ki-
vitelezésre. Hozzátette, hogy
az új központ segíti majd a me-
gye értékeinek közvetítését a
remélhetôleg egyre szélesedô
nagyközönség felé. Vantara
Gyula polgármester amellett,
hogy sok sikert kívánt Bôdi Já-
nosnak, az Integrál Építô Zrt.
igazgatójának a kivitelezési
munkálatokhoz, örömét fejez-
te ki a beruházás kapcsán,
melynek köszönhetôen a vá-
ros egyik legszebb épülete
újulhat meg kívül-belül, ezzel is
hozzájárulva a városközpont
rehabilitációjához. A palota a
Jókai Színház melletti épület-
ben, a “Közgé” egykori épüle-
tében kerül kialakításra. A
munkálatok 2010 tavaszára fe-
jezôdnek be. 

k. k. p.

MUZSIKUSOK ARCKÉPCSARNOKA

Tanár és mûvész

„Az áttelepülésnek sem anya-
gi, sem szakmai indoka nem
volt, hiszen engem ott megbe-
csültek. Hogy akkor miért jöt-
tünk át? Mert rájöttünk, hogy a
gyermekeink nem tehetik azt,
amire a tudásuk és a tehetsé-
gük révén eleve meghatáro-
zottak. Én azt vallom, hogy
mindenki születik valamilyen
képességgel, egyeseknek
több van, másoknak keve-

sebb, de mindenkiben van va-
lami érték. És az nagyon fon-
tos, hogy olyan társadalom-
ban éljünk, amelyben a ben-
nünk rejlô képesség kibonta-
kozhat.

A váltás annyira fájt, hogy
azt hittem, én már sehol sem
leszek otthon többé. Biztos
voltam benne, hogy onnantól
fogva olyan könnyen veszem
a sátorfámat, mint más a bô-
röndjét… Tévedtem. Békés-

csabára kerültünk a csalá-
dommal, ahol ugyan nem
ment könnyen a beilleszke-
dés, de aztán megkapaszkod-
tunk, mint akác a homokos
földben. Szeretünk itt élni, szá-
munkra Csaba élhetô város,
befogadó emberek lakják. 

Viszont a szakmai elisme-
rést nem volt könnyû kivívni.
Ide tartozhat, hogy sem a po-
zitív, sem a negatív elôítéletet

nem szeretem. Sohasem él-
tem vissza azzal, hogy a
nyolcvanas évek végén oda-
volt a magyar társadalom az
erdélyiekért. Ugyanakkor elô-
fordult, hogy azt gondolták
egyesek: azért, mert odaát
gyenge az élet minôsége,
minden rossz, ami onnan jön. 
Rázga József iskolaigazga-

tó hallott áttelepedési szándé-
komról. Felkeresett Nagyvá-
radon, és rábeszélt, hogy Bé-

késcsabát válasszam. Nekem
már máshol volt helyem, de
tetszett mindaz, amit elmon-
dott. Azóta sem bántam meg,
hogy így döntöttem. Életem
legszebb éveit jelentették,
amíg az intézményben, ahol
tanítottam, igazgatóm lehe-
tett. Mûvészileg és emberileg
is felnéztem rá. 

A szakközépiskolában újjá-
szerveztem a vonószenekart,
amely állandó faladatot adott.
Volt honnan merítenem, mert
Nagyváradon a szakszerveze-
ti kamarazenekart vezettem,
profi zenészekkel dolgoztam.
A csabai diákzenekar a szí-
vemhez nôtt, akkor érzem bol-
dognak magam, ha egykori ta-
nítványom sikerérôl értesülök. 

Pályám során sokat koncer-
teztem, szólóban, zongorakísé-
rôként vagy mint karmester, itt-
hon és külföldön egyaránt. Vol-
tak tehetséges diákjaim, foglal-
koztatott a filharmónia, jártam
külföldön, szerepeltem szólis-
tával Budapesten, egyszóval
nem unatkoztam, ráadásul sze-
rettem, amit csináltam. Nyugdí-
jasként csak egyet  len dolog hi-
ányzik: a zenekar. Továbbra is
azzal foglalkozom, ami érdekel,
de zenekart nem lehet a sem-
mibôl elôhúzni. 

Tulajdonképpen az önkife-
jezés megnyilvánulási formája
az írás is, ezért vetek olykor pa-
pírra kritikát, recenziót. Nekem
fontos, hogy valamilyen formá-
ban kimondhassam azt, ami-
nek a gondolatcsírája megfo-
gant. Az igaz, hogy némely ér-
zésrôl nem lehet másban be-
szélni, csak zenében. De én
akkor is zongoráznék, ha töb-
bé sohasem léphetnék fel.” 
Lejegyezte: Fehér József

Ritmushíd autistáknak

„Muzsikus vagyok, ezen belül elsôsorban tanár, másod-
sorban elôadó. Pedagógusnak születtem, a zenét válasz-
tottam. Negyvenvalahány éves koromig Nagyváradon él-
tem, gyökeret eresztettem ott, az a szülôföldem. Az ember
nem könnyen adja fel, amit addig megszokott…” – vallja
önmagáról Farkas Pál.

BÉKÉSCSABA, 2009. JÚLIUS 16.
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A P R Ó H I R D E T É S
ALBÉRLET

Békéscsabai bútorozott albérlet kiadó
40 000 Ft/hó áron. Tel.: 30/546-4819.

IN GAT LAN
A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.:

30/938-4240.
Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:

30/53-888-33.
Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár:

850 ezer Ft. Tel.: 30/239-1625, tarcsa.
atw.hu.

Az Andrássy út 47. szám alatt, a Csaba
Centerrel szemben tetôtéri lakás eladó
vagy kiadó. Tel.: 30/925-5287.

Garázs kiadó. Békéscsaba, Tulipán u. 8.
Tel.: 30/938-8200.

Békéscsabán, Tulipán u. 10. szám alatt
53 nm-es, egyedi fûtéses lakás eladó
vagy elcserélhetô. Tel.: 30/341-5327.

Kinizsi utcában garzonlakás beépített
bútorokkal eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Ér-
deklôdni: 20/996-4348, 30/479-4628.

Telekgerendáson kétszobás családi ház
garázzsal, melléképülettel eladó. Tel.:
70/611-7585.

Garázs eladó. Cím: Békéscsaba, And-
rássy út 42. Érdeklôdni az alábbi tele-
fonszámon: 30/953-7129.

Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tá-
rolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.

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

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

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti, egye-
di 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:
70/525-7881.

JÁRMÛ
Piaggio Zip 4 ütemû és Peugeot Spee-

dake  50 cm3-es robogó sürgôsen eladó.
Tel.: 70/588-0808.

YAMAHA JOG motor eladó. Irányár: 
60 000 Ft. Tel.: 70/545-3948.

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

SZOLGÁLTATÁS
Fûnyírást, bozótirtást, parlagfûirtást

vállalok. Tel.: 30/366-9699, Petri.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-
tés, javítás részletfizetéssel is. Nyílás -
zárók javítása, cseréje. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

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

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

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tan -
folyamra várunk jelentkezôket. Rész-
letfizetés lehetséges. Hölgyek is jelent-
kezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter József.

Laminált parketta fektetését vállalom.
Tel.: 30/273-3191.

Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.

Egyéni konzultáció mentálhigiénés
szakemberrel. Tel.: 30/3700-881.

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

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Hitelproblémájátmegoldjuk! Telefon:
70/561-2352.

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás, 70/392-0459.
Matematika-pótvizsga, 70/392-0459.
Búvároktatás! Tel.: 30/925-5287, e-mail:

octopusbvse@gmail.com.
Középiskolai angoltanár korrepetálást

és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB
Békéscsabai nôi labdarúgó SC játéko-

sokat keres utánpótlás- és felnôttcsa-
patába. Bencsik Éva, tel.: 30/506-4202.

ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon:
20/255-2011.

Csapra szerelhetô amerikai víztisztító
rendszer eladó. Tel.: 30/336-1831.

Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462

Rokkantkocsi olcsón eladó, ugyanitt
szerszámok is. Tel.: 30/396-2559.

Dohányzásról leszoktatás biorezonan-
ciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.

Gépelést, szövegszerkesztést, szakdol-
gozat-készítést rövid határidôvel válla-
lok. Tel.: 66/410-123 esti órákban.

MUNKA
Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix

+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.   

Szív u. 16. szám alatt irodahelyiség kiadó. Érdeklôdni: 30/958-7055.

Angol-, németnyelv-oktatás. 30/546-4819. ZENTAI.

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

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser 
• Idegenforgalmi szakmenedzser 
• Pincér (sommelier- és mixerképzés is!) 

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Gazdálkodási • Marketing- és reklámügyintézô
menedzserasszisztens • Üzletviteli szakmenedzser 

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô • Gyermekgondozó-nevelô 
• Pedagógiai asszisztens • Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes
képzés, diákigazolvány, családi pótlék. Egyéni tanrend lehetséges!

Felnôttképzés:
Szociális segítô, gyermekgondozó-nevelô, pedagógiai asszisztens, gyógypeda-
gógiai asszisztens, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô, marketing- és
reklámügyintézô, protokoll-ügyintézô, PR-ügyintézô, vendéglátó szakmenedzser,
idegenforgalmi szakmenedzser, pincér (sommelier- és mixerképzés is!), idegen-
vezetô, utazásügyintézô, ECDL vizsgára való felkészítés.
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolya -
mok: angol, német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen.

ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS
(nappali, levelezô, egyéni tanrend) 

PÓTBEIRATKOZÁS: 2009. AUGUSZTUS 17–18. 8 ÓRA

Összesítés szerint a ta -
valyi tízezer nézôvel

szemben az idei kilencezer
annyival kevesebb, ahány
programmal több volt 2008-
ban – mondják az esték fô-
szervezôi, Fodor József és
Szente Béla. Hogy miért volt
kevesebb, közismert: addig
lehet nyújtózkodni, ameddig
a takarónk ér. Tény viszont,
hogy napról napra vastaps ju-
talmazta a szereplô együtte-
seket, és zsúfolásig telt a né-
zôtér, a városházi játszóhely
tizenhét napon át kedvelt ta-
lálkozóhellyé változott. Így
volt június 24-én este is, ami-
kor Musical, musical címmel
vendégek és csabaiak éne-
keltek világsikerû musicalek-
bôl, ünnepelve a Szent Iván-
éji hagyományokat.
Peller Anna, Szente Évi,

Puskás Péter, Sánta László és
Szente Vajk, valamint a Fit-
Dance tánckara és a Csabai
Színistúdió látványos színhá-
zi estét varázsolt a díszud -
varra. Másnap a Kiscsillag
együttes mutatta be, hogyan
is lett „kiscsillagból nagy csil-
lag”, majd a kecskemétiek
hajmeresztô bûnügyi társas-

játéka igazolta a cím jogossá-
gát, hogy: Hajmeresztô.

Már a félidôn túl várta az
idôjárásban is szép estét re-
mélô közönség Dés Lászlót,
zenekarát és a négy kitûnô

színmûvészt: Básti Julit, Udva-
ros Dorottyát, Cserhalmi Györ-
gyöt és Kulka Jánost. A Bere-
ményi Géza rendezte Férfi és
nô címû koncertesten költé-
szet és zene bûvölte el a publi-
kumot ritmusban és lila fény-
ben arról, hogy „mire való az
emberi szó”, hogy „sose lesz
ugye vége”, hogy „nagy uta-
zás az életünk”. Szépséges
este volt, az idei Városházi Es-

ték csúcsrendezvénye. Utána
folytatódtak a színpadi történe-
tek, a nagykovácsi színház
szívvel játszotta Tamási Áron
Énekes madarát, a Vertigo
szlovák színház Tatiana Kusá

És velem mi lesz, édes? címû
komédiáját, Évi tündér (Szente
Évi) is elénekelte a gyerekek-
nek kedvenc dalait, volt Öröm-
zeneest, Abba-feeling, Szôke
András Badár Sándor társasá-
gában adta elô bolondos törté-
neteit, végül az Ízvadászok
fesztiválja kapott két napot a
tánctörténeti záróest elôtt.

Jövôre a tizennegyedik kö-
vetkezik. Várjuk! Sass Ervin  

Médiások, zenészek
ifjúsági tábora 

az Alma Materben

ASzent István Egyetem
békéscsabai Alma Mater

Hostele adott otthont július 6.
és 11. között a Dél-alföldi Re-
gionális Közmûvelôdési Egye-
sület által megrendezett XIV.
Diákvezetô tábornak, IX.
Diákújságíró és diákrádiós tá-
bornak, valamint a III. Amatôr
zenei diáktábornak, fôként
Békés megyei résztvevôkkel. 

A közel hatvanfôs ifjúsági
tábor résztvevôi az egy hét
során rengeteg gyakorlati ta-
pasztalattal gazdagodhattak,
a médiatábor résztvevôi pél-
dául ellátogattak a Békés Me-
gyei Hírlap és a Csaba Rádió
szerkesztôségébe, de készí-
tettek tábori rádiómûsort és
újságot is. A zenészek három
csoportban fejleszthették tu-
dásukat, amelyrôl lapzártánk
után, a hétvégi koncerten ad-
tak számot. A diák-önkor-
mányzati táborban a speciális
diákvezetôi ismereteken túl a
kultúra, mentálhigiéné, drog -
prevenció területérôl is infor-
mációt kaptak a résztvevôk.
A külön programok mellett
rendkívül népszerûek voltak a
közös rendezvények is.

e.

Békéscsabai mûemléki sé-
tára invitálta a résztvevô-

ket nemrégiben a Békéscsa-
bai Városvédô és Városszépí-
tô Egyesület a Városvédô Es-
ték keretében.

A megjelenteket dr. Cserei
Pál, az egyesület ügyvezetô al-
elnöke köszöntötte a városhá-
za dísztermében, majd váro -
sunk mûemléki helyzetérôl
hallhattak diavetítéssel egybe-
kötött elôadást az érdeklôdôk
Kiss Béla építészmérnök elô -
adásában. Szász Zoltánné, a
Tájak, Korok, Múzeumok Egye -
sü let Békés megyei tagozat-

csoportjának elnöke vezetésé-
vel az érdeklôdôk a gyakorlat-
ban is megismerkedhettek a
megyeszékhely mûemlékei-
vel, építészeti örökségével és
az egyesület tevékenységével.

A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével dr. Simon Mihály
címzetes nyugalmazott fôjegy-
zô, az egyesület elnöke. A séta
résztvevôit a népszerû Dotto
kisvonat szállította a mûemlé-
ki séta során. A városnézést
megvendégelés, baráti be-
szélgetés zárta a városháza
dísztermében.

Vándor Andrea

Fergeteges elôadással ér-
kezett Békéscsabára, a

Városházi Estékre a Vertigo, a
magyarországi szlovákok
színháza. 

A „vertigo” annyit tesz: szé-
dülés, s ami azt illeti, ezt meg
is tapasztalhattuk a világot je-
lentô deszkákon. A Városházi
Esték keretében szédületes
komédiát láthattunk július
elsô napján – a Vertigo ezúttal
Tatiana Kusá A co ja, milácik?,
azaz És velem mi lesz, édes?
címû vígjátékát állította színre
a szarvasi Cervinus Színház-
zal karöltve, remek szerep-
osztásban. Egy 14 éve tartó
házasság unalmas hétköz-
napjaiba csöppenünk, ahol a

feleség a munka és a karrier
építése közben elhanyagolja
férjét, a házimunkát, házastár-
si kötelezettségeit. Ekkor ér-
kezik a Gubík Ágnes alakította
csinos unokahúg, Scarlet Ko-
vácová szociális munkás az
Elhanyagolt Férjek Egyesüle-
tétôl, aki önzetlenül leveszi a
feleség válláról a  kötelezett-
ségeket.

A féltékenység csakhamar
felüti fejét: a helyzetkomikum-
ra építô, remek rendezés, a
fergeteges színészi alakítás
magával ragadta a közönsé-
get. A mûvészek – valameny-
nyien hivatásosak – kifogásta-
lan szlováksággal adták elô a
darabot. Vándor 

Szeretettel tudatjuk a ked-
ves közönséggel, hogy a

15 éve mûködô Munkácsy-
emlékház a „születésnap” al-
kalmából szép márványtáblát
kapott Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatá-
tól, amely annak állít emléket,
hogy ebben a házban vendé-
geskedett gyermekkorában a
nagy magyar festômûvész.

Az avatás a múzeumok éj-
szakáján, 2009. június 21-én,
hajnali 0 óra 30 perckor zajlott
– az esôs idô miatt sajnálato-
san csak szûk körben. Az
aranybetûs szöveget a Mlado-
nyiczky Béla szobrászmûvész
által készített, Munkácsyt ábrá-
zoló bronzérme díszíti. Az ud-

vari homlokzatra került tábla
tervezésében és kivitelezésé-
ben közremûködött Mészáros
Attila szobrászmûvész. 

Mészáros Zsuzsa 

Márványtábla MunkácsynakA Vertigo vígjátéka 

Városvédôk mûemléki
sétája Dottóval

Kilencezren a Városházi Estéken

Szép napok a közönségnek
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– Miért fontos Békéscsaba
számára egy ilyen mérkôzés
megrendezése?

– Tudni kell, hogy igen
nagy a konkurenciaharc a vá-
rosok között egy-egy ilyen
mérkôzés megrendezéséért.

Úgy gondolom, már önmagá-
ban is érdem és eredmény,
hogy a rendezési jogot végül
Békéscsaba nyerte el. Sok
dolgot említhetnék, hogy mi-
ért is jó, ha mi vagyunk a házi-
gazdák, de csak néhányat

emelnék ki: A városmarketing
tekintetében mindenképpen
lényeges. Az élô televíziós és
rádiós közvetítés mellett az
országos lapok is tudósítot-
tak, gyakran említették azok-
ban a napokban a város ne-
vét. Emellett a csabai lakosok

számára is szép élményt
nyújtottunk, hisz „helybe hoz-
tuk” a sztárokat. A fiatalok, a
gyerekek így nemcsak a té-
vén keresztül találkozhattak a
kiváló sportemberekkel, ha-
nem személyesen is: aligha

véletlen, hogy valóságos kö-
zelharc dúlt a jegyekért, s kí-
gyózó sorok álltak a mérkô-
zés után az autogramokért…
– Számíthatunk-e a közeljö-

vôben hasonló sporttörténeti
csemegékre?

– Folyamatosan egyezte-
tünk, tárgyalunk a sportági
szakszövetségekkel. Sajnos a
mi infrastruktúránk nem olyan,
mint más, nálunk gazdagabb
városoké, de azért vannak le-
hetôségeink. A városi sport-
csarnoknak például olyan at-
moszférája van, s a közönség
is annyira kedveli Csabán a ké-
zilabdát, hogy nagyon szeret-
nek idejönni a válogatott csa-
patok. Segíthet az is, hogy ko-
moly szakmai dicséretet kap-
tunk mind az európai, mind pe-
dig a magyar kézilabda-szö-
vetségtôl, és nem csupán a
legutóbbi mérkôzés kapcsán.
Természetesen igye k szünk
más sportágakat is bevonni a
körbe, az Árpád fürdô kiváló le-
hetôséget rejt. Szóval gôzerô-
vel dolgozunk azon, hogy
újabb és újabb, a magyar–gö-
rög mérkôzéshez hasonló él-
ményekkel gazdagítsuk a jö-
vôben a csabaiak életét…

Vándor Andrea

Andrej Éva vagyok, s sze-
retnék néhány gondola-

tot megosztani Önökkel a
Csabai Mérleg legutóbbi szá-
mában megjelent, „Az Esély
vezetôi állására új pályázatot
írnak ki” címû írással kapcso-
latban. 

Én vagyok az a pályázó,
aki ugyan közel húsz évig dol-
goztam az intézményben, de
most külsôsként írtam meg a
vezetôi programomat. 

A cikkben olyan megfogal-
mazás keretében jelenik meg
leírva a nevem, mely névtele-
nül és semmi konkrétumot
nem tartalmazva emberi és
szakmai okokra hivatkozik a
személyemmel szembeni de-
monstráció szervezésérôl. Ez
kimeríti a hitelrontás jogi kate-
góriájának fogalmát – ez ter-
mészetesen azoknak szól,
akik név nélkül fogalmaznak
meg hasonló véleményt nyil-
vános fórumokon. 

Talán joggal várhatom el,
hogy ne a névtelenség álarca
mögött nyilatkozzon a médiá-
nak az, akinek konkrét infor-
mációi vannak az én emberi
és szakmai hiányosságaim-
ról. Nagy segítség lenne szá-
momra hibáim kijavításában,
ha megjelenne nyomtatás-
ban, feketén-fehéren leírva
minden kifogásolnivaló, amit
eddig még konkrétan nem
nevezett meg senki azok kö-
zül, akik ennyire tiltakoznak
Andrej Éva ellen.

Úgy gondolom, hogy a ve-
zetôi pályázat egy nyílt pályá-

zati kiírás volt, melyre bárki
vállalkozhatott. Én ezt megtet-
tem, és nagyon örülök annak,
hogy tisztességgel, becsület-
tel és korrekt módon végigcsi-
náltam a folyamatot mindazok
mellett is, hogy személyemet
folyamatos támadások érték
valós okok nélkül. 

Büszke vagyok továbbá
arra, hogy mindazok az érté-
kek és eszmék, amelyeket
képviselek, másodjára is
ugyanolyan arányban nyerték
el a képviselôk tetszését és
támogatását, mint a másik
pályázó által képviseltek. Kö-
szönöm!

A polgármester urat szeret-
ném idézni zárszóként, aki a
pedagógusnapi köszöntôjé-
ben egy ókori bölcs szavait
idézte, reménykedve abban,
hogy adassék meg minden
gyermeknek, legfôképpen a
sérült gyermeknek és szülei-
nek, hogy ezekkel a tulajdon-
ságokkal rendelkezô pedagó-
gusa, gyógypedagógusa le-
gyen, s melyekkel jómagam
bizton rendelkezem:

„Keress olyan mestert, aki-
nek szelleme világos, tudása
nagy és szíve jó!”
Köszönettel: Andrej Éva

2009. július 6.

BÉKÉSCSABA ANNO…
Nyolcvan éve hunyt el 
az elsô polgármester

Békéscsaba rendezett ta-
nácsú város képviselô-

testületének elsô, alakuló
közgyûlésén, 1918. novem-
ber 26-án határoztak a pol-
gármesteri tisztség végleges
betöltésérôl. A kijelölô vá-
lasztmány egyhangúlag dr.
Berthóty István vármegyei fô-
jegyzôt választotta meg Bé-
késcsaba r. t. város elsô pol-
gármesterének.

Berthóty István tizenegy
évig állt a város élén. Az egy
évtized alatt, e nehéz idôkben
elévülhetetlen érdeme volt,
hogy a nagy alföldi községbôl
Békéscsaba az ország leg-
számottevôbb városává fejlô-
dött. Az 1928. év végével, 35
éves szolgálati idejét betöltve
nyugállományba készült, de a

közgyûlés kérésére hivatalá-
ban maradt, és megkapta a
kormányfôtanácsosi címet.
Fôispáni kinevezése küszö-
bén azonban hirtelen megbe-
tegedett, gyomorátfúródással
a szegedi klinikára szállítot-
ták, de a késôi mûtét nem tud-
ta megmenteni: 1929. július
20-án, 57 éves korában Sze-
geden elhunyt.

A nyolcvan éve eltávozott
dr. Berthóty István emlékére a
Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület július
20-án, hétfôn 15 órakor meg-
emlékezést és koszorúzást
tart a város elsô polgármes-
terének emléktáblájánál, a vá-
rosháza árkádsorán. Emléke-
zô beszédet mond dr. Simon
Mihály ny. fôjegyzô, egyesüle-
ti elnök.

Gécs BélaK ét másféle világ, két éne-
kesnô, két nagy mûvész

találkozik Pataki Éva zenés já-
tékában, kiélezett, mondhatni
szörnyû helyzetekben, ami le-
hetett is, meg nem is. De hát
miért is ne lehetett volna, idô-
ben is összeférnek ezek a
kitûnôen megírt, végletekig
felfokozott helyzetek, hogy
aztán Tege Antal színmûvész
ezúttal mint rendezô szolgálja
a darabot, a szereplôk külö-
nös, gazdag, olykor megért-
hetetlen életének lényegét és
tanulságait. Nincs szükség bi-
zarr ötletekre, elég, ha csak a
szöveg fontos és megkerül-
hetetlen mondatait hangsú-
lyozza, nyilván elsô helyen
színészei játékával. Pataki
Éva darabja ettôl lett elfogad-
ható, idônként megrendítô -
en igaz elôadás. Meg attól,
hogy a játék minden félreve-
zetô mellékszálát megkerülve
Edith Piafról, a szürke kis pá-
rizsi verébrôl, a zseniális éne-
kesnôrôl, az önpusztításba
roskadt emberrôl szóljon. Aki
milliókat tett boldoggá éneké-

vel, csak önmagát nem. Bátor
színész az, aki ilyen szerepre
vállalkozik. Tarsoly Krisztina
bátor is, tehetséges is, akinek
azt is elhiszi a nézô, hogy ki-
csi és szürke veréb, mint éne-
kes színészt pedig viszik a da-
lok, a múlt évszázad üzene-
tei. Mindenki más ôérte van,
Piaf nagy, különös életét kell
hogy kiemelje, és engedje
szállni, röpülni a régi sikerek
nyomában.

Nem könnyû kétrészes kis
zenés játékban összefoglalni,
felmutatni egy ilyen mûvész -
élet rejtélyeit és megrázó pil-
lanatait, Pataki Évának sike-
rült. És sikerül Tarsoly Kriszti-
nának is, aki (hogy Piaf mint
énekes nyilván utánozhatat-
lan) mégis elhozza a stúdió-
színházba ennek a felejthetet-
len, senkihez sem hasonlítha-
tó életnek a titkait, és ámula-
tot a nézônek arról, hogy mi-
ért is „égi mása” a színház a
valóságnak.
Marlene Dietrich, a vala-

hogy mindig ellenpólus sze-
repét Kara Tünde adja, kiis-

merhetetlen vonzalmának tör-
ténete Edith Piafhoz a darab
végéig megfejthetetlen. Vele
vagy ellene, marad az örök
kérdés. Vajon miért? Mesteri
alakítások sorozatát nyújtja
Csomós Lajos, akár a nagy
szerelem, Marcel, a bokszvi-
lágbajnok vagy Theó, a fod-
rász-énekes, netán a rendôr-
felügyelô, impresszárió vagy
amit a szerzô kigondol: min-
den szerepben virtuóz mó-
don természetes, hiteles és
eredeti. Bányai Ágota érti a fel-
adatát, Momone, Piaf féltest-
vére megért a tapsra. Végül: a
zongoránál Gulyás Levente
volt a zenei percek hivatott
megszólaltatója.

„Nem bánok semmit sem”
– énekli Piaf, és Tarsoly elhite-
ti velünk, hogy ilyen volt a vi-
lághírû kis szürke veréb. Az
élet ugyanis produkál hason-
lókat, tragédiákra és örömök-
re. Hírek szerint a következô
színi évadban is mûsorra
tûzik az Edith és Marlene-t.
Azt hiszem, megnézzük újra.

Sass Ervin

Sok szempontból siker a magyar–görög mérkôzés

Bedobták a labdát
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Piaf a Luxembourg-kertben

Szociális
mûhelyeket 

alakítana a Jobbik

Dr. Morvai Krisztina büntetô-
jogász, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom EP-képvi-
selôje és Szegedi Csanád or-
szágos alelnök (szintén brüsz-
szeli utazó) tartottak sajtótájé-
koztatót Békéscsabán a kö-
zelmúltban a párt székházá-
ban, még a választás elôtt. Is-
mertették 56 oldalas „Magyar-
ország a magyaroké” cí mû
programjukat.

Szegedi Csanád kiemelte,
hogy a Jobbik volt az elsô
szervezet, amelyet – mintegy
százötvenezer kopogtatócé-
dula összegyûjtése után – a
választási bizottság felvett a
választási listára. Az országos
alelnök kijelentette: hatalom-
ra kerülésük esetén felülvizs-
gálnák a privatizációs szerzô-
déseket, visszaállítanák a
csendôrséget, a büntethetô-
ség életkori határát pedig 14-
rôl 12 éves korra vinnék le.
Megszüntetnék a segélye-
zést, helyette szociális mûhe-
lyeket alakítanának. 

Morvai Krisztina elmondta,
hogy elsôsorban a mezôgaz-
daságból élôket, a kis- és
középvállalkozói szektort, a
munkavállalókat, a bérbôl és
fizetésbôl élôket kívánják
megszólítani. Megvédenék a
termôföldet a külföldiektôl.
Mint mondta: nem akarunk
palesztinok lenni a saját ha-
zánkban!

V. A.

Utóhang egy pályázathoz

Válasz Andrej Évának
A fent említett cikk egyetlen célja a pontos tudósítás volt
a rendelkezésemre álló információk alapján, ahogy min-
den korábbi és ezt követô esetben is volt és lesz. 

Még a képviselô-testület zárt ülésén meghozott dön-
tés kihirdetése elôtt felkerestem mindkét pályázót, hogy
megismerhessem a kialakult helyzettel kapcsolatos véle-
ményüket, válaszokat azonban senkitôl, így Öntôl sem
kaptam. Ez érthetô, hiszen a testületi határozat kapcsán
korai lett volna bármiféle elôzetes nyilatkozatba bocsát-
kozni az eredmény ismerete nélkül. A már ismert döntés
megszületése után újra próbálkoztam, s csak annyit tud-
tam meg, még egyikük sem döntötte el, hogy újra pá-
lyáznak-e. Véleményem szerint sokkal elônyösebb lett
volna a kihirdetett eredmény ismeretében azonnal és
egyértelmûen véleményt nyilvánítani, Ön ezzel a lehetô-
séggel – vélhetôen nem szándékosan – akkor nem élt. 

Örömteli számomra, hogy végül mégis a közvélemény
elé tárta álláspontját az ügy kapcsán a Csabai Mérleg ha-
sábjain is. Sok sikert kívánok az újabb pályázathoz, ha
úgy dönt, ismét próbálkozik!

Kárász-Kiss Péter


