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Élsportolók
a díszteremben

alk gitármuzsika és terített asztalok fogadták a
városháza dísztermében Békéscsaba idei legeredményesebb sportolóit, edzôit és
sportvezetôit december hetedikén.
A város vezetôinek asztalánál foglalt helyet az est díszvendége, Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó, aki kétéves korától tizenhat éves koráig Békéscsabán élt, itt kezdte sportpályafutását, és 1972ben, Münchenben megszerezte Magyarország százegyedik olimpiai aranyérmét.
Tiszteletére a díszteremben
levetítettek róla egy rövidfilmet, és kiállították relikviáit,
amelyek között ott volt a leendô békéscsabai sportmúzeumnak felajánlott serleg is.
Gedó György személyesen adta át jókívánságait a
békéscsabai sportolóknak,
majd Vantara Gyula szólt a
megjelentekhez. Mint mondta, Békéscsaba vezetése elkötelezte magát a sport mellett.
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Hit, remény, szeretet, öröm

Advent van. Az adventi koszorún november huszonkilencedikén gyújtottuk meg az elsô
gyertyát, azóta vasárnaponként eggyel-eggyel többet a
hit, a remény, a szeretet és az
öröm jegyében.
Advent elsô vasárnapján a
város karácsonyfájánál a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey

Oszkár Utcai Óvoda gyermekeinek, majd Hajtman Ildikónak a mûsora, végül a Trefort
Ágoston Fiúkórus segített ráhangolódni az ünnepre.
A Szent László iskola diákjai a maguk sütötte mézeskaláccsal kínálták a jelenlevôket, és pár gyönyörû pillanatra boldogság költözött a lel-

kekbe ezen a békés gyertyagyújtáson.
– Az ünnep nyugalmát és
meghittségét magunknak kell
kialakítanunk, körülöttünk harmóniát és békességet teremtve, miközben felkészülünk a
nagy napra, a Megváltó születésére. Itt az alkalom, hogy
megnyissuk szívünket az
örömre, a másik iránti szeretetre. A városháza elôtt felállított fenyôfa és Békéscsaba
ünnepi díszei hozzájárulnak a
készülôdés öröméhez, és jelzik, hogy itt egy közösség,
egy nagy család él, itt szeretik
egymást és a várost az emberek – mondta Vantara Gyula
polgármester.
Akkor felgyulladtak az ünnep fényei, és azóta minden
este segítenek, hogy kicsit
megálljunk és meghittségben
várakozzunk.
M. E.

Minden kedves olvasónknak békés, áldott karácsonyt kívánunk!
Lapunk legközelebbi száma 2010. január 14-én jelenik meg.
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Befektetôbarát település

ékéscsaba – négy másik
településsel együtt – különdíjat vehetett át a Befektetôbarát Településekért Programban nyújtott kiváló teljesítménye elismeréseként. A
program célja, hogy az önkormányzatok szakemberei
egyéni segítséget kapjanak
ahhoz, hogyan fejleszthetik
településüket versenyképes
befektetési helyszínné.
A program 2009 februárjában indult 44 önkormányzat
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részvételével, közülük 21 készített befektetés-ösztönzô
stratégiát, 31 település pedig
közös honlapot hozott létre
befektetési kínálatuk bemutatására.
A stratégiák elkészítéséhez
és a közös marketing létrehozásához egy többlépcsôs képzési folyamat során jutottak el
a települések, munkájukat a
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség
szakemberei segítették. A kép-

Kolbászparádé
a Lencsésin

isznóvágás nélkül is sikerült felidézni az András-napi hagyományos disznótorok hangulatát az idén
másodszor megrendezett Lencsési kolbászparádén.
A József Attila-lakótelepi
településrészi önkormányzat
és a Lencsési Közösségi Ház
közös szervezésében megvalósuló program részeként hatszáz adag székelykáposztát
fôztek meg és osztottak ki a
Féja Géza téren fölállított hatalmas, 160 négyzetméteres
sátorban, miközben a Lencsési Közösségi Ház falai között a városrész legelszántabb kolbászgyúró csapatai
mérték össze tudásukat. Az
összesen kilenc négyfôs csapat kiélezett versenyébôl végül a Lencsési Kertbarát Kör
gárdája került ki gyôztesen, a
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dobogó második és harmadik fokán pedig a Lencsési
Közösségi Ház és a Szabó
Pál Téri Általános Iskola csapata végzett. A hagyományos
és egyben izgalmas ételkínálat mellett természetesen szórakoztató események is színesítették a parádét: a nagyjából hat-hétszáz résztvevô
Nagy Szilvia operettslágerekbôl álló mûsora után a Melody Együttes hangulatos melódiáit élvezhette. Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház
vezetôje, a program egyik
szervezôje kérdésünkre válaszolva elégedettségét fejezte
ki az idei kolbászparádé kapcsán, s hozzátette: – Mindent
elkövetünk annak érdekében,
hogy jövôre is sor kerülhessen a rendezvényre.
Kárász-Kiss

zési szemináriumokon a települések többek között megismerhették azokat a rendkívül
összetett döntési szempontokat, amelyeket a befektetôk a
befektetési helyszín kiválasztása során figyelembe vesznek,
és összegyûjtötték azokat a
helyi adottságokat, amelyekre
alapozva felkelthetik a külföldi
befektetôk érdeklôdését térségük iránt.
A Befektetôbarát Településekért Program zárásakor

Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
Mester Zoltán, az NFGM szakállamtitkára és Kilián Csaba,
az ITD Hungary befektetési
igazgatója összegezte a
program eredményeit. A Befektetôbarát Településekért
Programban való sikeres
részvételért a negyvennégy
önkormányzat oklevelet kapott, és jogosult a „Befektetôbarát” minôsítô jelzô és logó
használatára.

Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:

– bútor ajtófrontok, munkalapok, szerelvények,
kiegészítõk kereskedelme

– Szaktanácsadás, bútorlapok méretre szabása,
ABS-é
élzárása, munkalapok konfekcionálása.

Bútorgyártás lakosságnak, közületeknek.
Étkezõgarnitúrák.

Békéscsaba, Berényi út 103/1. Tel.: (66) 454-239.

Kedves békéscsabaiak! Tisztelt újságolvasók!
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hogy közeledik az áldott ünnep összetéveszthetetlen varázsával, úgy lesz egyre hidegebb az idô, csattogtatja fogait a tél.
Lelkünkben a melegség azonban egyre inkább szétárad, kiteljesedik. Várjuk az év legszebb, legszeretetteljesebb örömnapját.
Az egész éves feladatok, a mindennapok rohanását követôen
lassítani kell. Fel kell készíteni szívünket, lelkünket a közelgô karácsonyra. Az ünnepet megelôzô forgatagban, amikor sietünk, lökdösôdünk, hogy beszerezzük a még hiányzó ajándékot, a pontyot a
szentesti vacsorához, álljunk meg egy pillanatra! Csodálkozzunk
rá az utcán, a vásárokon terjengô sült gesztenye és forralt bor illatára, a fényfüzérrel díszített városra! Mosolyogjunk rá a velünk
szemben sietôre, ezzel is arra késztetve ôt, hogy visszamosolyogjon.
Álljunk meg egy pillanatra, és törekedjünk a szeretteinkkel
való együttlétre! A közös készülôdés még emlékezetesebbé teszi az
ünnepet. A közösen elkészített mézeskalács íze egész más lesz, illata örök élményt ad gyermekeinknek, amit ôk is továbbadhatnak eljövendô unokáinknak.
Álljunk meg egy pillanatra, és vegyük észre, hogy a szent karácsony nem csak egy ünnep; annál sokkal több, sokkal inkább
érzés. A szeretet, az emlékezés, az együttlét élménye – ez az érzés
különbözteti meg a hétköznapoktól. Meggyújtjuk a gyertyákat,
emlékezünk azokra, akik már nincsenek velünk.
Álljunk meg egy pillanatra, és éljük át teljes szívvel az ünnepet! A szeretet óráiból ôrizzünk meg morzsákat az eljövendô év
hétköznapjaira, azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest varázsoljunk.
Álljunk meg egy pillanatra, és érezzük át, hogy az egymás felé
fordulás, a figyelem és a törôdés a legfontosabb ajándék! Megelégedéssel tölt el mindnyájunkat, ha úgy érezzük, hogy tettünk egymásért valamit. Ez adja meg az ünnep igazi fényét.
Álljunk meg egy pillanatra, és jegyezzük meg, hogy aki nem
csak önmagáért él, az az ember egész évben ajándékként árasztja szét belsô békéjét, melegét családja, szerettei, ismerôsei és tágabb közössége körében.
Áldott, békés karácsonyt kívánok Békéscsaba polgárainak!
Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere
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Sajtótájékoztatók

CSABAI MÉRLEG

Óvatos és takarékos a költségvetés

központi költségvetés
tele van bizonytalanságokkal, szakszerûtlen, és a
túlélésre játszik. Kénytelenek
vagyunk ebbôl kiindulni, de
a város költségvetési koncepciója pontos tervezési alapadatokon nyugszik, jól kontrollálható, óvatos és takarékos – mondta Vantara Gyula
a közgyûlés utáni tájékoztatóján.
A polgármester kiemelte,
hogy Békéscsaba egész éves
költségvetést tervez, amelyben jelentôs tartalékokat képez, tekintettel arra, hogy
2010 közepén várhatóan új
költségvetése lesz az országnak. Mûködésre jövôre sem
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vesz fel hitelt a város, a megkezdett fejlesztések folytatódnak, viszont áttekintik a pályázatokat, és azokat valósítják meg, amelyek támogatottsága ötven százalék feletti.
A Kórház utcai volt sörházból
tehát most nem lesz panzió, ennek a támogatottsága
ugyanis alacsonyabb. Vantara Gyula megjegyezte, hogy
a mi költségvetésünkben is
vannak bizonytalanságok,
mert az állam visszavonul például a tûzoltóság, a közösségi közlekedés és a kórház finanszírozásából, de nem tudni, hogy pontosan milyen mértékben. Hangsúlyozta, hogy
Békéscsabának nem lesz töb-

bé olyan esélye a fejlôdésre,
mint a 2007–2013-as uniós
költségvetés kapcsán, cél tehát ennek a lehetôségnek a
maximális kihasználása, különben „visszacsúszhatunk
az alföldi poros kisváros kategóriába”.
A polgármester beszélt arról is, hogy az önkormányzat
igyekszik minden segítséget
megadni a rászorulóknak. A
lakásfenntartási támogatás, a
segélyek, a szociális lakások,
az adósságkezelési szolgáltatás, a tûzifaakció, a szociális
étkeztetés és a tervezett szociális bolt mellett jelenleg
újabb lehetôségekre pályázik
a város. Az Ôr utcában, a szo-

ciális bolt szomszédságában
lévô épületrészben tízszázalékos önerôvel egy szociális
konyhát és népkonyhát szeretnének kialakítani ötvenmilliós támogatással, valamint
szociális foglalkoztatót fogyatékkal élô és demens emberek részére.
Egy tönkrement ruházati
üzlet nyolcmilliós árukészletét
– a behajtóval együttmûködve
– kétmillióért vásárolta meg az
önkormányzat, ebbôl pedig
öt-ötezer forint értékben karácsonyi csomagot – például
téli ruhanemût, cipôt, ágynemût, törülközôt – kapnak a
rászorulók.
Mikóczy Erika

A szabad demokraták szerint

ékéscsaba 2010-es költségvetési koncepciójának
a lényege a stratégiai irányok,
kitörési pontok megjelölése
lett volna, de errôl nincsen
szó. A koncepció legfôbb erénye, hogy biztosítja a város
mûködését, azonban nem lép
elôre a munkahelyteremtésben, a fejlesztések forrása legnagyobb részben a kötvény, a
város pedig nagymértékben
eladósodik – mondta Vámos
József (SZDSZ).
A képviselô említést tett arról, hogy készült egy táblázat,
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amely a kötvény tôke- és kamatterheit mutatja 2028-ig,
ebbôl jól látható, milyen óriási
törlesztôrészletekkel kell számolnunk. Meglátása szerint a
hitel vagy a kötvényforrás akkor kifizetôdô, ha gazdaságélénkítésre fordítják és az
profittôkeként visszaszivárog.
Aggodalommal figyeli, hogy
olyan „látvány- és komfortfejlesztésekre” megy el a pénz,
mint az Agóra vagy a belváros
revitalizációja, így pedig nem
lesz fedezet a visszafizetésre.
A kamatcsereügyletet – mely-

nek során a város öt banktól
kap ajánlatot – az elsô olyan
felelôs lépésnek nevezte,
amely számol az óriási kamatterhek csökkentésével.
Vámos József megjegyezte, egyetért azzal, hogy a reformátusok országszerte, így
városunkban is, emléktáblát
állítsanak Kálvin Jánosnak,
azonban szomorúan vette tudomásul, hogy jelzéseik ellenére helyesírási hiba van a
tábla szövegében. Végül beszélt arról, hogy a Fidesz arra
szólítja fel a kormányt, ne en-

gedje a gáz és az áram árának
emelését, és ne növelje a vonatjegyek, buszjegyek árát. A
képviselô kijelentette: helyben
öt-tíz százalékkal emeli az árakat a fideszes városvezetés,
akkor pedig a nagypolitikában nem illene ennek az ellenkezôjével kampányolni. Mint
mondta, felelôs gondolkodásra és magatartásra van szükség, ha nem fejezik be „ezt a
populista, az embereket táborokra osztó politikát”, az súlyos következménnyel járhat.
m. e.

Tóth Károly: Koncentráljunk Békéscsabára!

A közgyûlésben Békéscsaba
ügyeit kell megoldanunk, azt
javaslom tehát a többségnek,
ne hivatkozzon mindig az országos dolgokra. Mindenfajta
kormány készített már költségvetést, amelyekhez igazodnunk kellett, de eddig azt
néztük, hogy az adott körülmények között mit tudunk
tenni, és nem a „gonosz kormányról” szóltak negyedórás
beszédek – kezdte az MSZP
tájékoztatóját Tóth Károly.
A képviselô szerint a Békéscsaba kötvényeit kezelô
cég sikerdíját – mintegy nyolcvanmillió forintot – megtakaríthatta volna a város, és akkor nem kellene csökkenteni
a civilek, az egyházak, a kultúra és a sport támogatását.

Úgy gondolja, ellentmondásosak azok a megnyilvánulások, amelyek egyszer a kormányt szidják, máskor pedig
arról szólnak, hogy most
soha nem látott mennyiségû
pályázati pénz kerül Békéscsabára. Baji Lajos a költségvetési koncepció kapcsán
megjegyezte, hogy a Fidesz
óriási hiányról beszél, miközben a szeptemberben benyújtott központi költségvetés tárgyalása során mintegy
százötven módosító indítványt fogadott be a kormány,
ezért idejétmúlt és hangulatkeltô azokat az adatokat alapul venni. Hozzátette, hogy a
normatívák csökkennek, de
az intézmények támogatásért
folyamodhatnak, és ha inno-

vatívak, jobb helyzetbe kerülhetnek. Mint mondta, bár nem
történtek látványos munkahelyteremtô fejlesztések, az
Invitel-pénz és a kötvényforrás fogy, és késôbb szembe
kell nézni a törlesztéssel is.

Miklós Attila úgy vélte, mivel
mintegy tíz hónapot csúszik az
Agóra-program, nem származna gond abból, ha fél évvel elcsúsztatnák a közmûvelôdési
intézmények racionalizálását.
Megjegyezte azt is, idôszerû
lenne összehangolni, milyen
stratégia és koncepció mentén
mûködnek majd mûvelôdési
intézményeink. A képviselô végül elmondta, választ vár a polgármestertôl arra, szokványos
eljárásnak tekinthetô-e, hogy a
polgármesteri hivatal egy politikai hetilap, a Heti Válasz rendezvényére invitálta az intézményekben dolgozókat, és
más politikai hetilap, például a
168 óra esetében is felvállalná-e a propagandát.
M. E.
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Fontos a kiszámíthatóság
és a biztonság

Költségvetési koncepciónk
meghatározása kapcsán élesen kiviláglott, hogy a központi költségvetés kiszámíthatatlan, veszélyes elemeket

tartalmaz. Ugyanakkor „kôbe
vésték”, hogy mennyit kívánnak elvonni az önkormányzatoktól és a lakosságtól, Békéscsabán ez akár egy-másfél milliárd forintot is jelenthet
– mondta dr. Ferenczi Attila a
Fidesz tájékoztatóján.
A képviselô és Hanó Miklós
alpolgármester szerint a kormány nem beszél az áfaemelés hatásairól, a kórházakat
sújtó intézkedésekrôl, a közösségi közlekedés vagy a
szociális ágazat normatívájának csökkentésérôl – minden
felelôsséget az önkormányzatokra szeretne hárítani. Hiába akarja azonban „népnyúzásra” kényszeríteni a várost,
Békéscsaba továbbra sem
vezet be új adókat. Jövôre is
biztosítani kívánják az intézmények mûködését, a kötelezettségek teljesítését, a megkezdett beruházások végigvitelét, a kötvényforrást pedig

csak fejlesztési célokra használják fel. Biztonságos, tartható, kiszámítható költségvetést terveznek 2010-re. Folytatják a helyi vállalkozásokat
segítô programot, és gondoskodnak a rászorulókról is. A
korábbi támogatási formák
mellett jövô évtôl átvállalja a
város a hetven éven felüliek
szemétdíjának egyharmadát.
Hanó Miklós hangsúlyozta,
hogy Békéscsaba vagyona
jelentôsen nôtt, négy és fél
milliárdos önerôvel huszonkétmilliárdos fejlesztést hoztak ide jórészt a pályázatok
révén, amelyek elkészítéséért
köszönetet mondott a hivatal
apparátusának. Dr. Ferenczi
Attila hozzátette, hogy a pénzeket – amelyek legnagyobb
része uniós forrás – nem kapta, hanem elnyerte a város.
Beszélt arról is, hogy javaslata alapján a jövôben az energiamegtakarítással spórolt
pénzt újabb energiamegtakarítást eredményezô beruházásokra használja fel a város.
Végül a Körös Volánnal kapcsolatban a képviselôk elmondták, hogy a cég maximálisan partner volt, ezért Békéscsabán alig emelkedik a
nyugdíjas- és a tanulóbérletek ára, a menetrendet pedig
a lakossági igényeknek megfelelôen módosítják. Januártól bevezetik a hatvanperces
jegyet, amely egy órán belül
bármelyik helyi járaton igénybe vehetô, Fényesig pedig
helyi bérlettel is utazhatunk
majd.
Mikóczy

Az Európai Nyelvoktatás Alapítvány által fenntartott

ILS Szakközép- és
Felnôttképzô Iskola
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván
valamennyi kedves dolgozójának, jelenlegi és volt diákjának,
valamint minden együttmûködô partnerének, támogatójának.
Vezetôség

Mi a környezeti címkézés?
Az üzletekben kapható fogyasztási cikkek csomagolásán számos jel, embléma, címke, logo található.
A vásárlók gyakran nem ismerik ezek jelentését, általában figyelmen kívül hagyják ezeket. Választásukat általában az ár, és a márkanév befolyásolja legjobban. Pedig van olyan jel, ami a termék
kedvezô környezeti tulajdonságaira utal. Ha ezt veszi a vásárló, választásával hozzájárul környezetünk
megóvásához.
A környezeti címkézés célja a környezetünk szempontból kedvezôbb termékek/szolgáltatások pozitív
megkülönböztetése, a vásárlók hiteles tájékoztatása a környezetvédelmi szempontból kedvezôbb
termékekrôl, és biztosítani a vásárlók számára a környezetet kímélô választás lehetôségét. A fogyasztók
választása a gyártókat környezetbarát termékek kifejlesztésére, gyártására, piacra hozására ösztönzi.
Környezeti címkével jelölhetô az a termék, amely
- jó használati értékkel rendelkezik, vagyis jó minôségû, és
- életciklusa több szakaszában jelentôs környezeti elônnyel rendelkezik
a piacon lévô átlagos termékekhez képest.
A címkézô rendszerben való részvétel önkéntes, hitelességét biztosítja, hogy a minôsítési követelményeket szakemberekbôl és az érintett felekbôl álló bizottság határozza meg. Független szervezet tanúsítja,
hogy az adott termék/szolgáltatás megfelel a követelményeknek.
Hazánkban leggyakrabban a magyar nemzeti „Környezetbarát Termék” és az Európai Unió „Virág”
ökocímkéjével találkozhatunk.

Esküvô, esküvô, esküvô!!!
300 fôs dekoratív nagyterem, Békéscsaba belvárosában
■

Az egyszerû hagyományos lakodalmaktól az exkluzív esküvôi partikig ■
■ Vendéglátás – helyben készült hagyományos és különleges ételek ■

Telefon:

Az Európai Unió ökocímkéje a „Virág”

A magyar nemzeti környezeti címke

66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

„Álomesküvô, álomnászút” nyereményjáték
Kérje ajánlatunkat az info@phaedra.fm címen vagy
a +36 30 577 87 59-es telefonszámon!
Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József. Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Terjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206.

Bõvebb tájékoztatás: http://www.kornyezetbarat-termek.hu, illetve
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., 1027 Budapest Lipthay u. 5. Tel: 336-1156

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
ÚMFT Infovonal 06 40 638 638
nfu@meh.hu www.nfu.hu

Kedvezményezett: Környezetbarát
Termék Nonprofit Kft.
1027 Budapest, Lipthay u. 5.Telefon: 06-1-336-1156
Kornyezetbarat.termek@t-online.hu
http://www.kornyezetbarat-termek.hu

„Komplex népszerûsítõ kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és
elismertségének növelése érdekében” (azonosító jel: KEOP-6.1.0/B-2008-0025)

Város és vidéke

CSABAI MÉRLEG

Járdafelújítások
közmegelégedésre

közgyûlés még 2007ben hatéves járdafelújítási programról határozott,
eszerint évente kétszázmillió
forintot fordít a város a közigazgatási területén lévô járdák átépítésére és felújítására.
Tavaly hatvannégy szakaszon közel huszonkétezer
négyzetméter járda átépítését
végezték el a kivitelezôk – utcánként a megfelelô mûszaki
megoldásokat alkalmazva.
Általános vélemény szerint a
munkálatok során a cégek, a
mûszaki ellenôrök és az önkormányzat jól és rugalma-

A

san tudtak együttmûködni a
lakossággal, s végeredményben mindenki elégedett volt,
amikor határidôben elkészültek a járdák.
Aki nyitott szemmel jár-kel
a városban, az tudja, hogy az
idei járdafelújítások szeptemberben kezdôdtek el, és több
helyszínen már az új burkolatnak örülhetnek a lakók. A tervek szerint hatvanegy helyen
összesen mintegy huszonnégyezer négyzetméter felújítás készül el december végéig – remélhetôleg mindanynyiunk megelégedésére.

„Láthatóságot” hozott a Mikulás

A Békéscsabai Városi Polgárôrség és dr. Ferenczi Attila, a
József Attila-lakótelepi részönkormányzat vezetôje december másodikán balesetmegelôzési akciót tartott a
Lencsési lakótelep és a belváros közötti, Corvin utcai kerékpárúton.
Mint azt Bugyinszki Tamástól, a polgárôrség elnökétôl
megtudtuk, a kétórás akció
során a világítás nélkül biciklizôket állították meg, akiknek
ezúttal nem kellett büntetéstôl
tartaniuk. A kerékpárosoknak
közlekedési ismeretekbôl tettek fel kérdéseket, és aki helyesen válaszolt, az személyesen a Mikulástól kaphatott
láthatósági mellényt vagy kerékpárvillogót, valamint egy
kis csomagot. A kérdezôk
nem voltak túl szigorúak, ha
kellett, mentôkérdést tettek

fel, hogy senki se távozzon
üres kézzel, így aztán az este
során húsz láthatósági mellényt, hetven ajándékcsomagot és száz kerékpárvillogót
osztottak ki.

Korszerû sportpálya
izenegy városi sportpálya
korszerûsítése valósult
meg az idén összesen 93 millió forintból – tudtuk meg Vantara Gyula polgármestertôl. –
A város sportéletének támogatása, valamint az egészséges életmód helyi feltételeinek biztosítása fontos feladata az önkormányzatnak. Szeretnénk Békéscsabát egészségesebb várossá tenni. A tömegsportrendezvények, futóversenyek és egyéb sportesemények rendszeres támogatása mellett a tavaly megkezdett és az idei évre befejezett
sportpályafejlesztések is ezt a
célt szolgálják, kiegészülve
egy konkrétan egészségmegôrzésre irányuló, preventív
célzattal – fogalmazott a város
elsô embere.
A közelmúltban felújított
extrémsport-pálya után most a
volt SZTK területén lévô két
pálya egyikén fejezôdött be a

T

Díszburkolat készül a Kazinczy-lakótelepi üzletsor elôtt

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kánya Tünde és Restye Norbert, Rákóczi Erika (Újkígyós) és Sajben
Árpád Gábor (Gerendás), Szaniszlai Julianna és Nadobán László.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szekerczés Zsolt és dr. Papp Andrea leánya Alexandra, Kollár Tibor
és Popol Edit fia Milán, Fekete István és Simon Enikô leánya Adrienn,
Fülöp Zoltán és Szabó Katalin fia Gábor (Köröstarcsa), Juhos Zsolt
és Szebegyinszki Edit Katalin fia Zsolt, Ledzényi János és Binder Kitti
fia János Botond, Kis Ferenc és Bacsa Anett fia Dominik Ferenc,
Meszjár Attila László és Kis Ágnes fia Koppány Attila, Farkas Zsolt és
Náfrádi Ildikó leánya Zsófia (Csanádapáca).

SZÜLETÉSEK

Kurilla József (1954), Kvasz György (1929), Krnács Olga (1967, Mezôberény), Balog Imréné Darvasi Irisztina (1925, Mezôberény), Somogyi Ferenc (1937, Mezôberény), Vitális György (1958, Kondoros),
Gyeraj János (1929, Mezôberény).

HALÁLESETEK

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

korszerûsítés. Az aszfaltozási
munkálatokat követôen a pálya mûanyag burkolatot kapott, megújult a világítás, két új
kosárlabdapalánkot telepítettek, labdafogó kerítést és hálót
helyeztek el a pálya körül.
Az önkormányzat korábban tizenkilencmillió forintot
különített el a létesítmény felújítására, de a régi „közgé”pályáról átszerelt eszközök
értékét is számba véve közel
harmincmilliós fejlesztésrôl
beszélhetünk. A fejlesztés
második ütemében egy olyan
mini sportcentrum jöhet létre,
ahol a zárt teremben történô
sportolás mellett két másik
pálya is használható az idôjárástól függetlenül, egész évben. A felújítás az evangélikus
gimnázium sportcsarnokának
megépítése után folytatódhat
majd, amit szintén támogat az
önkormányzat.
K. K. P.

Sí-Sport-TurisztikaGyermeksport
Csaba Center I. em.

–20%

Arena melegítô
20 990 Ft helyett

9900 Ft

Arena köntös
20 990 Ft helyett

17 990 Ft

Arena törülközô
2990 Ft helyett

1990 Ft

Sísisak

–20%

kedvezménnyel

Az akció az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik,
és 2009. december 14-tôl december 24-ig, illetve a készlet erejéig tart!

látszani kell az utakon. Az akció anyagi hátterét a településrészi önkormányzat és dr.
Ferenczi Attila képviselô biztosította.
M. E.

Elhunyt Szilvásy Ferenc
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mély fájdalommal értesült arról a szomorú tényrôl, hogy hatvanhét
éves korában elhunyt Szilvásy
Ferenc képviselô.
Szilvásy Ferenc 1994-tôl
volt tagja a közgyûlésnek,
1998–2002 között gazdasági
ügyekért felelôs alpolgármesterként vett részt a munkában.
Egy szorgalmas, becsületes
embert veszített el halálával a
város.
Békéscsaba önkormányzata osztozik a család gyászában.
Emlékét tisztelettel megôrizzük.
Vantara Gyula,
Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere

Kiállítás a teázóban

Krajcsovszki Tamás képeibôl nyílt kiállítás december tizennegyedikén a Lótusz teázóban (Kinizsi utca 7–9.). A tárlat január
közepéig tekinthetô meg.

2009. december 18., péntek, 18.00 óra – ifiház, nagyterem
A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar évzáró hangversenye

GONDOLJON
A KARÁCSONYRA!
kedvezménnyel

Az akcióval a szervezôk
arra hívták fel a kerékpárosok
figyelmet, hogy a sötét, ködös
téli reggeleken, estéken különösen fontos, de máskor sem
hanyagolható el, hogy látni és

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

Sport2000 szakbolt

TÉLIKABÁTVÁSÁR
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2009. december 21., hétfô, 19.00 óra – ifiház, nagyterem
A CSABAI SZÍNISTÚDIÓ KARÁCSONYI KONCERTJE
2009. december 19., szombat, 10.00 óra – Munkácsy-emlékház
ALKOTÓ NÔK KÖRE

December 17–23.
Avatar (szinkronizált amerikai sci-fi) BA
Arthur: Maltazár bosszúja (szinkr. francia animáció) BA
Alkonyat – Újhold (amerikai fantasy) 12 év
Poligamy (romantikus magyar vígjáték) 12 év
Megtört ölelések (spanyol dráma) 12 év

December 24.
A hercegnô és a béka (szinkr. amerikai animációs) KN
Avatar (szinkronizált amerikai sci-fi) BA
Arthur: Maltazár bosszúja (szinkr. francia animáció) BA

December 25–30.
A hercegnô és a béka (szinkr. amerikai animációs) KN
Egyszerûen bonyolult (szinkr. am. rom. vígjáték) 12 év
Alvin és a mókusok 2. (szinkr. amerikai animációs) BA
Avatar (szinkr. amerikai sci-fi) BA
Arthur: Maltazár bosszúja (szinkr. francia animáció) BA
Továbbállók (amerikai–angol vígjáték) 16 év
Poligamy (romantikus magyar vígjáték) 12 év

2009. december 19., szombat, 20.00 óra – nagyterem
30Y KONCERT
2009. december 22., kedd – ifiház
A Bajza Utcai Fitness klub karácsonyi mûsora
2010. január 9., szombat, 20.00 óra – ifiház
GUZSALYAS táncház
2010. január 15., péntek, 19.00 óra – ifiház
Füst- és alkoholmentes buli
2010. január 16., szombat, 08.00 órától – ifiház
E-kormányzati szolgáltatások, e-ügyintézés képzés
1 napos, 5 órás, INGYENES! Info: Hamar Csaba, ifiház
KIÁLLÍTÁSOK:
Munkácsy Mihály Emlékház idôszaki kiállítása:
BARTÓK ÉVA Munkácsy-díjas textiltervezô iparmûvész kiállítása
Megnyitó: 2009. december 17., csütörtök, 11.00 óra
Megtekinthetô: 2010. január 20-ig
IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA:
MONZINGER EDIT absztrakt festményeinek kiállítása
Megtekinthetô: 2010. január 20-ig
…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban
a Juventus Rádióval

Áldott szép karácsonyt és békés, boldog új esztendôt kívánunk:
az ifiház dolgozói
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Munka, egészség, környezet

Egy hét az egészség
jegyében

CSABAI MÉRLEG

Fenntartható fejlôdés
Zöldkonferencia a Natúrpark egyesületnél

zemléletformáló kezdeményezések, kapcsolatépítési és együttmûködési lehetôségek keresése és biztosítása, valamint tapasztalatcsere – ezen fôbb célok mentén szervezett rendhagyó
konferenciát városunkban a
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület.
A Békés Megyei Önkormányzat támogatásával megrendezett konferencia elsôsorban a megyében tevékenykedô, turizmussal, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek és a környezô önkormányzatok képviselôinek
szólt, de ahogy azt Bonyhádiné Pásztor Enikôtôl, a rendezvény szakmai felelôsétôl
megtudtuk, egyre tágabb kör
kapcsolódik a fenntartható
fejlôdés alapelveit követô kezdeményezésekhez, ez pedig
elsôsorban a hagyományos

S

Utolsó elôttiek vagyunk az Európai Unióban az átlagos élettartam vonatkozásában, hat
évvel elmaradva az EU-átlagtól – ezzel szemben elsô helyen állunk a szív- és érrendszeri halálozást, másodikon
a daganatos halálozást illetôen. Van azonban kiút ebbôl
a zsákutcából – fogalmazott
dr. Kovács Zoltán egészségfejlesztési koordinátor a Csaba Centerben, a november
végén megrendezett egészséghét megnyitóján.
A WHO statisztikái azt mutatják, hogy az ország jelenlegi
gazdasági állapota vagy az
egészségügyi rendszerünk
nem indokolja ezeket a negatív
mutatókat. Dr. Kovács Zoltán
szerint az okok szemléletünkben, önpusztító életmódunkban, valamint az egészség környezeti és társadalmi meghatározóiban keresendôk, de civil összefogással, a politika elkötelezettségével és a szakma
egységes fellépésével javulhat
a helyzet. Az önkormányzat – a
Civil Szervezetek Szövetségé-

vel és a népegészségüggyel
közösen – immár nyolcadik alkalommal rendezte meg az
egészséghetet Békéscsabán,
hogy rávilágítson: legfôbb értékünk az egészség. A programok megmutatták, hogyan élhetünk egészségesebben, mit
tehetünk azért, hogy jól legyünk. A különbözô sport-, divat- és táncbemutatók, vetélkedôk mellett információkat
kaptunk többek közt az elsôsegélynyújtásról és a szûrések
fontosságáról. Volt termékbemutató, rajzverseny, életvezetési tanácsadás, vércukorszint-, vérnyomás-, testzsír- és
funkciós állapotfelmérés, de
kóstolhattunk egészséges ételeket is.
Az egészséghét programjaira sokan voltak kíváncsiak.
Egy szûrésrôl szóló elôadás
közben egy negyvenes nô
csendben odaszólt a barátnôjének: „Minden évben járok,
ezért vették észre idôben,
hogy baj van. Te miért nem
mész el végre?”
M. E.

Fortuna Békéscsabát is
kegyeibe fogadta

Kazinczy utcai lottózóra rákacsintott a szerencse: Fortuna olyannyira kegyeibe fogadta mostanában a népszerû kis helyiséget, hogy a közelmúltban több millió forintos nyeremények találtak itt gazdára.
Kellemes légkör, segítôkész alkalmazottak várják az ide
betérôket, de sokan nem is játszani, fogadni jönnek, hanem csak beszélgetni, meginni egy jó forró kávét vagy épp
csak nézelôdni az újságok, magazinok, édességek, ajándéktárgyak között. Ám aki szeretné kipróbálni a Szerencsejáték Zrt. különbözô játékait, arra is lehetôsége van.
Kedves, mosolygós hölgy segít eligazodni a különbözô fogadások útvesztôiben. Itt arra is van idô, hogy elmagyarázzák a játékszabályokat a „szûz kéznek”. Igen népszerû
a hagyományos ötös lottó, a tipp-mix, a totó, a skandináv
lottó és puttó is. Utóbbiról Rucz Noémi, a lottózó vállalkozó üzemeltetôje elmondta, hogy azért népszerû, mert ötpercenként sorsolják a számokat, s a teletexten, interneten
akár otthonról is követhetô a játék, de sokan az üzletben
várják meg a végeredményt. Ezen a játékon kétszer volt
8 + 1-es telitalálatos vendégük, akik másfél-másfél millió
forinttal lettek gazdagabbak. Októberben kétmilliót nyert itt
egy szerencsés játékos a skandináv lottó óránkénti akcióján, novemberben pedig négymilliót vitt haza valaki az ötös
lottón. Higgyék el: érdemes benézni ide!
(X)
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értékeket gondozó (biogazdálkodás, sajtkészítés stb.) civil szervezôdések visszajelzéseibôl érezhetô.
A fenntartható fejlôdés fogalmának lényege a szociális, gazdasági és környezeti
fejlôdés lehetôségeinek biztosítása természeti értékeink
megóvása mellett. A témával
kapcsolatban Zalatnay László
tartott elôadást a Nemzeti
Fenntartható Fejlôdési Tanács képviseletében, a Nulla
Hulladék program részleteit
pedig a Hulladék Munkaszövetség munkatársától, Mozsár
Gabriellától hallhatták az érdeklôdôk.
A szemét nélküli mindennapok, vagyis a Nulla Hulladék program nem egy újszerû technológiai eljárás, hanem egyfajta szemléletmód,
melynek célja, hogy a megtermelt hulladékmennyiséget
csökkentsük, felismerve a

benne rejlô nyersanyagot, felfedezve a hulladékmentes vásárlás és életmód elônyeit és
szépségeit. Ezen szemlélet
gyakorlati vonatkozásai kerültek elôtérbe a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület december 7–8-án és 14–15-én megrendezett HuMusz mûhelyé-

Munkajog mindenkinek (7. rész)
A munkaviszony megszüntetése IV.
A rendkívüli felmondás azt
a célt szolgálja, hogy a felek
bármelyike azonnali hatállyal
megszüntethesse a munkaviszonyt, ha az valamilyen komoly oknál fogva tovább nem
tartható fenn. Egyik ilyen ok a
munkaviszonyból származó
lényeges kötelezettség súlyos megszegése, másik ok
pedig a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevô magatartás. Ilyenek lehetnek
munkavállalói részrôl pl. az
igazolatlan hiányzás, a munka indokolatlan megtagadása, szándékos károkozás, lopás, verekedés a munkahelyen, ittas munkavégzés;
munkáltatói részrôl tipikusan
a munkabér vagy pótlékok
meg nem fizetése, zaklatás,
balesetveszélyes munkakörülmények fenntartása stb. A
rendkívüli felmondást a munkáltatónak, illetve a munka-

vállalónak is meg kell indokolnia. A munkaviszony a közlés
napján megszûnik.
A rendkívüli felmondást az
ennek alapjául szolgáló okról
való tudomásszerzéstôl számított tizenöt napon belül,
legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétôl számított egy
éven belül (bûncselekmény
esetén a büntethetôség elévüléséig) lehet gyakorolni.
Eljárás a munkaviszony
megszûnése, illetve megszüntetése esetén
A munkaviszony megszüntetésekor (megszûnésekor) a
munkavállaló köteles munkakörét átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait,
valamint ki kell adni a jogszabályokban elôírt igazolásokat.
Ha a munkaviszony azonnali
hatállyal szûnik meg (pl. pró-

Szakképzett kutyakozmetikus
és okleveles kutyamasszôr
az Ön kedvencének szolgálatában.

Tel.: 06-20/476-6883

FIAT

baidô alatt vagy közös megegyezéssel vagy rendkívüli
felmondással), a munkáltató
három munkanapon belül,
egyéb esetekben pedig legkésôbb az utolsó munkában
töltött napon köteles a kifizetésrôl és az igazolások kiadásáról gondoskodni.
Amennyiben a munkavállaló nem írásban szünteti meg
a munkaviszonyát vagy rendes felmondása esetén nem
tölti le a felmondási idôt, esetleg nem indokolja meg a
rendkívüli felmondását, akkor
jogellenesen jár el, és köteles
a munkáltató számára a felmondási idôre járó átlagkeresetének megfelelô összeget
(azaz a saját munkabérét)
megfizetni. Ha a munkavállaló a határozott idôtartamú
munkaviszonyát szünteti meg
jogellenesen, ugyanezt a szabályt kell megfelelôen alkalmazni.
Dr. Kálmán Viktor

ben, amely a Hulladék Munkaszövetség Nulla Hulladék
programjának elemeként valósulhatott meg Békéscsabán. A mûhelymunkára nem
csak „zöld” szervezetek képviselôinek a jelentkezését várták a szervezôk.
K. K. P.

Újra vezetô
az Esély Pedagógiai
Központ élén
Közgyûlésen döntött Békéscsaba Megyei Jogú Város Képviselô-testülete: Andrej Évát
nevezték ki az Esély Pedagógiai Központ élére.
A hivatalát november 2-ától
hivatalosan is betöltô intézményvezetô hangsúlyozta: a
közgyûlés döntésével lezárult
egy folyamat, amelyet követôen nem a pedagógusok
nyolcvan vagy éppen húsz
százalékának kell színvonalas
és szabályos munkát végeznie, hanem mindenkinek.
Ahogy fogalmazott: – Az
intézmény minden dolgozójával együttmûködésre törekszem annak érdekében, hogy
minél teljesebb, szakmai értelemben színvonalasabb s
mindenekelôtt szabályosabb
munkát végezhessünk a gyerekek és a szülôk érdekében
egyaránt.
k. k. p.

Absztrakt festmények az ifiházban

Monzinger Edit különleges absztrakt festményeibôl nyílt kiállítás az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Art Caffé Galériájában. A tárlatot január huszadikáig tekinthetik meg az érdeklôdôk.

gépjármûvek javítása

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása, cseréje
O lajcsere, kisebb javításo k
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi ú t–Eiffel-toron ytól jobbra 50 m-re)

Telef on: 06- 66/430 -589, 06-3 0/2282- 447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

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

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
P o l yk a r b o n á t • É p ü l e t l a k a t o s m u n k á k

(a Vídia-udvarban)

Hocz és Medvegy Kft.
Bé ké sc sa b a, Ka zi nc zy u. 3 1 /B
Te l. / fa x: 44 2- 3 80 • Mo b il : 0 6- 30 / 60 0- 1 90 0

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

A Tóth Produkció megköszöni a segítséget mindazoknak,
akik a Korzó téri ételosztást támogatták: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Édenkert étterem,
Primôr Duó Kft., Lökösházi Kenyér, Elefánt Sörözô, Kopirex-Ker Kft., Csabai Csípôs Blues Klub, Kelemen László,
Fekete László, Csabai Mérleg, Dupla Kávé Kft.

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
44/2009. (XI. 23.) önk. rendelete
a fizetô-parkolóhelyek mûködésének és igénybevételének rendjérôl
szóló 52/2006. (VII. 6.) önk. rendelet módosításáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 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.) önk. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következô rendeletet
alkotja.

1. §

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

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

Ez a rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba.
Vantara Gyula s. k.
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
jegyzô

1. SZ. MELLÉKLET
VÁRAKOZÁSI DÍJAK
(A díjak az áfát tartalmazzák)
1. Parkolószelvény díja:
I. parkolási
II. parkolási
övezet
övezet
Személygépkocsi, motor
160 Ft/óra
115 Ft/óra
Autóbusz, tehergépkocsi
460 Ft/óra
360 Ft/óra
Napijegy: a mindenkori óradíj 5 órára esô értéke
2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete:
I. parkolási
övezet
Elsô személygépkocsi
ingyenes
A második, harmadik és
2600
további gépkocsi
Ft/év
Ingyenes használatot biztosító 680 Ft/
bérletjegy önköltségi ára
alkalom

II. parkolási
övezet
ingyenes
2600
Ft/év
680 Ft/
alkalom

3. Bérletek díja (személygépkocsi és motorkerékpár):
I. parkolási
II. parkolási
övezet
övezet
33% mérsékletû lakossági
3350 Ft/hó
2400 Ft/hó
6200 Ft/hó
4500 Ft/hó
33% mérsékletû közületi
Teljes árú lakossági
5000 Ft/hó
3600 Ft/hó
Teljes árú közületi
9250 Ft/hó
6710 Ft/hó
4. Kezelési költség:
I. parkolási
övezet
F1 felszólító levél
1540 Ft
F2 felszólító levél
2860 Ft
Bérletcsere
680 Ft
Parkolójegy utólagos bemutatása
Elsô alkalommal
ingyenes
Második alkalommal
ingyenes
Harmadik alkalommal
680 Ft

II. parkolási
övezet
1540 Ft
2860 Ft
680 Ft
ingyenes
ingyenes
680 Ft

2. sz. melléklet
Pótdíjak
(A pótdíj egy órai várakozási díjat tartalmaz,
amelynek áfatartalma 25%)
1. Pótdíj:
1.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár
Autóbusz, tehergépkocsi
1.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár
Autóbusz, tehergépkocsi

2 300 Ft
4 200 Ft
4 600 Ft
8 400 Ft

2. Emelt pótdíj:
2.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár
4 600 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi
8 400 Ft
2.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
Személygépkocsi, motorkerékpár
9 200 Ft
Autóbusz, tehergépkocsi:
16 800 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.

PANKKK-RÁCIÓ

A FRANKÓ PRODUKCIÓS IRODA 2003 óta minden
évben megtartja a mostanra hagyománnyá lett
KARÁCSONYI ÉTEL- ÉS RUHAOSZTÁST.

Amatôr zenekarok tehetségkutató versenye
a békéscsabai ifjúsági házban

Idén december 23-án 13 órától a Munkácsy utcai iroda
elôtt várják a rászorulókat egy finom lencsegulyásra, süteményre és gyümölcsre.

I. FORDULÓ:
II. FORDULÓ:
DÖNTÔ:

2010. JANUÁR 23.
2010. FEBRUÁR 6.
2010. FEBRUÁR 13.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2010. január 8.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
– A zenekar rendelkezhet saját demóval, illetve szerzôi kiadású hangzóanyaggal, de nem rendelkezhet kiadói lemezszerzôdéssel.
– A zenekar székhelye Bács-Kiskun, Békés vagy Csongrád
megye kell legyen.
– Hangzóanyag, zenekari fotó elküldhetô, leadható az ifjúsági háznak (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.).
– Nevezési díj: 4000 Ft/zenekar.
KATEGÓRIÁK:

➦ POP, POP-ROCK, ROCK
➦ PUNK, METÁL
➦ BLUES, JAZZ

◗ A kétszáz adag ételt a FEK éttermében fôzik meg, és szétosztanak majd sok cipôt és ruhát is.
◗ A rendezvény sztárvendége az ismert színész-rendezô, Seregi
Zoltán (Tutajos), a Tüskevár címû film fôszereplôje lesz.
A Frankó Produkciós Iroda várja a felajánlásokat.
Címük: Békéscsaba, Munkácsy u. 5–17.
Telefon: 20/323-9870.
Frankó Produkciós Iroda

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és egyben ügyfeleinket,
hogy 2009. december 1-jétôl a Béthel Alapítvány által
fenntartott GADARA-HÁZ (Dr. Becsey O. u. 2.) és a GADARA-HÁZ II. (Aulich u. 6.) mint pszichiátriai betegek nappali intézményeinek nyitvatartási idejét az ügyfelek igényeinek megfelelôen az alábbiak szerint határoztuk meg:
Régi nyitvatartási rend Új nyitvatartási rend

FÔDÍJ: önálló koncert az ifjúsági házban + élô (sávonkénti)
felvétel a koncertrôl, melybôl demóanyag készül.
TOVÁBBI DÍJAK: hangszervásárlási utalványok, fellépési lehetôségek az ifjúsági ház rendezvényein.
A JELENTKEZÉSI LAP letölthetô a www.ifihaz.hu honlapról, illetve személyesen kérhetô az ifiházban (5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 1.).
FELLÉPÉSI IDÔ: 30 perc (átállással)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ kérhetô a 66/449-222-es vagy a 20/2531029-es telefonszámon, illetve az albertkatalin@ifihaz.hu
e-mail címen.
A változástatás jogát fenntartjuk!

Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

10.00–16.00
10.00–18.00
10.00–18.00
8.00–16.00
8.00–14.00

10.00–18.00
10.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–14.00

SOS Telefonos Lelkisegély-szolgálat
Telefonszám: 06-66/441-300
A nap 24 órájában (a 66-os és 68-as körzetbôl ingyenesen),
valamint interneten a www.sos505.hu honlapról hívható.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének
43/2009. (XI. 23.) önk. rendelete
a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl
szóló 36/2000. (IX. 21.) 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 temetôkrôl
és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló 36/2000. (IX. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban:
rendelet) a következô rendeletet alkotja.
1.§

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

Ez a rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba.
Vantara Gyula s. k.
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
jegyzô

A RENDELET MELLÉKLETE
„MELLÉKLET”
1. Az eltemettetô által fizetendô díjak
Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
Sírbolthely díja:
– 3 személyes
10 670 Ft
– 6 személyes
12 790 Ft
– 9 személyes
13 500 Ft
– sírbolthely újraváltási díja
a sírbolthely díjának
50%-a
Sírhely díja:
– parcella út menti soraiba
– parcella minden más helyén
– szociális gondozottak részére
– gyermeksírhely 6 éves korig
– gyermeksírhely 6–18 éves korig
– sírhely újraváltási díja a sírhely díjának
Urnafülke, urnaföld tárolási díja:
– elsô alkalommal
– újraváltási díj
Holttest hûtési díja:
Sírásás díja:
Egyszeri hulladékszállítási díj:
(pl. koszorúk, elszáradt virág
lerakóhelyen történô elhelyezési díja)

14 920 Ft
5 010 Ft
1 420 Ft
ingyenes
3 540 Ft
50%-a
5 690 Ft
7 540 Ft

2 830 Ft
14 630 Ft
2 830 Ft

2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendô díjak
alkalmanként, elhunytanként
Halott- és kellékátvételi díj:
– koporsós temetésnél
6 990 Ft
– halottátvétel kellékek nélkül
5 120 Ft
– kellékátvétel
3 710 Ft
– urna- és kellékátvétel együtt
4 420 Ft
3. Vállalkozásszerûen munkát végzôk
temetôfenntartási hozzájárulási díja
alkalmanként, elhunytanként
(mûköves, kertész, temetkezési
szolgáltató stb.):

420 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Az iratkezelésrôl

A „Taní-tani” Egyesület a napokban mintegy harminc érdeklôdô civil szervezetnek tartott elôadást az egyesületi
iratkezelésrôl. Az elôadásnak a TIT székháza adott otthont,
ahol a civil szervezetek tevékenysége során keletkezô iratok fajtáiról, megôrzésérôl, iktatásáról, kezelésérôl hallottak tartalmas elôadást dr. Jároli József ny. levéltárostól.
Dukát Éva, a „Taní-tani” Egyesület aktivistája
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„Ilyen tavasz csak egy
volt életemben”

Toborzóbeszédverseny
A Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. kulturális irodája toborzóbeszédversenyt hirdet Békés megyei
általános iskolák felsô tagozatosai és középiskolások számára.
A rendezvény idôpontja:
2010. január 22. 10 óra

Hirdetmény a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi összesített adatairól
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által
meghirdetett Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójára 210 pályázat
érkezett.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságát bízta meg a pályázatok elbírálásával, amelynek döntése alapján a következô pályázati elbírálási eredmény született:
1. A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat „A” típusára pályázók közül támogatást nyert 187 fô az alábbi megoszlásban:
– havi 3000 Ft támogatást kap: 9 fô,
– havi 2500 Ft támogatást kap: 14 fô,
– havi 2000 Ft támogatást kap: 164 fô.

Helye: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Információ, nevezés:
• Békés Megyei Ibsen
Nonprofit Kft. kulturális irodája
5600 Békéscsaba,
Kiss Ernô u. 3. sz., pf. 138.
(http://kultura.ibsen.hu),
e-mail: kultura@ibsen.hu
• Munkácsy Mihály Múzeum
(www.munkacsy.hu)

2. A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat „B” típusára pályázók közül támogatást nyert 3 fô, akik
– havi 2000 Ft támogatást kapnak.

3. Elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók: 20 fô.

Minden pályázót külön, írásban is tájékoztatunk a pályázat
eredményérôl.
Minden hallgatónak szép eredményeket kívánunk
tanulmányai folytatásához!

Nevezési határidô:
2010. január 13.

Tájékoztatás a krízishelyzetben nyújtható
támogatás feltételeinek változásairól
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy módosult a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009.
(VI. 24.) kormányrendelet (továbbiakban:
kormányrendelet). A kormányrendelet szerint a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság szociális segélyként egyszeri, vissza
nem térítendô támogatást állapíthat meg. A
támogatás egy alkalommal a család egy
tagja számára állapítható meg.
A támogatás feltételei:
a) a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely,
b) a családban a kérelem benyújtását megelôzô hónapban az egy fôre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009-ben 57 000 Ft) nem haladhatja meg,
c) nyugellátást részére nem folyósítanak, és
d) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elôre
nem látható esemény következtében a
család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetô krízisbe került.
Súlyosan veszélyeztetô krízisnek minôsül
különösen, ha a kérelmezô
a) munkahelyét 2008. szeptember 30-át követôen elvesztette,
b) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérô mértékben
csökkent,
c) lakás célú kölcsönszerzôdés miatti fizetési kötelezettségének törlesztôrészlete a
2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérô mértékben emelkedett,
vagy
d) egészségi állapota indokolja,
e) 2009. november 15-én a lakó- vagy tartózkodási helyeként a kérelemben megjelölt
lakcímen a villamosenergia-ellátásból lakossági fogyasztóként ki van kapcsolva és
az érintett ingatlanon a vezetékesgáz-szolgáltatás nem érhetô el vagy abból 2009.
november 15-én lakossági fogyasztóként
szintén ki van kapcsolva.

Nem jogosult támogatásra az a személy,
a) akinek 2009-ben 15 ezer forintot meghaladó összegben 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,
d) az érintett ingatlan fûtése távhôszolgáltatás igénybevételével biztosított,
e) a villamosenergia-ellátást vagy a vezetékesgáz-szolgáltatást a kérelem benyújtásának idôpontjában az érintett ingatlanban
már visszakapcsolták.
A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén
legfeljebb százezer – forint.
A támogatás megállapítása iránti kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán, formanyomtatványon lehet benyújtani 2010. január 31. napjáig.
A nyomtatvány letölthetô Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapjáról (www.bekescsaba.hu) vagy személyesen átvehetô a
szociálpolitikai osztály információs irodájában (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fsz.
10. iroda).

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
összegének igazolására alkalmas iratokat,
valamint a kérelemben megjelölt krízishelyzetekre utaló ok hitelt érdemlô dokumentumait.
A támogatással kapcsolatos egyéb kérdésekben információ a szociálpolitikai osztályon vagy a 523-838-as telefonszámon kérhetô.

Elköltöztünk a COLOSSEUMBÓL!
Új helyen, megújult, kellemes környezetben vár téged a SPINNING KLUB BÉKÉSCSABA!
Bejelentkezés: 06-30/410-1610
Ha edzés során igényes környezetre vágysz, akkor nálunk a helyed! www.spinningklub.freewb.hu
Egyedi kialakítású spinningteremmel, felújított, igényes öltözôkkel, országos szinten elismert, szakképzett oktatókkal várunk téged!
Oktatóink:
Ábrahám Tímea (Timi) • Harmatiné Czikó Anett (Netti)
Mezei Tamás (Tomi) – az A38 Spinning Team tagja
Róta Annamária (Macu) – az A38 Spinning Team tagja

Spinning Klub Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 7.
Az ANGRO nagykereskedés udvarában

CSABAI MÉRLEG
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
46/2009. (XI. 23.) rendelete a közterület-használat rendjérôl
szóló 39/2005. (XII. 15.) 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 közterület-használat rendjérôl szóló 39/2005. (XII. 15.) önk. rendelet módosításáról
(a továbbiakban: rendelet) a következô rendeletet alkotja.
1. §

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

Ez a rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba.
Vantara Gyula s. k.
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
jegyzô

MELLÉKLET
a) Közterületbe benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, ernyôszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla
területi
kategória

mérték

díjnorma

885
EXTRA Ft/m2/hó
555
I.
Ft/m2/hó
II.
Ft/m2/hó
330
170
III.
Ft/m2/hó
b) Árusító- és egyéb fülke (pavilon)
EXTRA Ft/m2/hó
1 330
885
I.
Ft/m2/hó
665
II.
Ft/m2/hó
III.
Ft/m2/hó
330
c) Az 5. § (7) bekezdésében felsorolt gépjármûvek és ezek vontatmányai
I.
Ft/db/hó 13 855
II.
Ft/db/hó
9 315
III.
Ft/db/hó
6 875
d) Önálló hirdetôberendezés, zászló, molinó hirdetési felületre számítva
2 770
EXTRA Ft/m2/hó
1 105
I.
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
885
II.
III.
Ft/m2/hó
280
IV.
Ft/m2/hó
70
e) Anyagtárolás
200
EXTRA Ft/m2/hó
I.
Ft/m2/hó
130
II.
Ft/m2/hó
100
50
III.
Ft/m2/hó
IV.
Ft/m2/hó
25
f) Kereskedelmi reklámkampányhoz kapcsolódó árubemutatás, promóció
EXTRA Ft/m2/nap 1 440
I.
Ft/m2/nap
440
II.
Ft/m2/nap
170
70
III.
Ft/m2/nap
g) Folyamatos, egyéb árusítási, kereskedelmi tevékenység
7205
EXTRA Ft/m2/hó
I.
Ft/m2/hó
3 880
II.
Ft/m2/hó
1 330
665
III.
Ft/m2/hó
IV.
Ft/m2/hó
280
h) Üzemképtelen jármûvek tárolása
I.
Ft/db/hó 12 195
II.
Ft/db/hó
2 995
III.
Ft/db/hó
555
IV.
Ft/db/hó
355
i/1) Vendéglátó-ipari elôkert igényesen, természetes anyagból, környezetbe illôen kialakítva
440
EXTRA Ft/m2/hó
I.
Ft/m2/hó
280
II.
Ft/m2/hó
170
120
III.
Ft/m2/hó
IV.
Ft/m2/hó
80
i/2) Vendéglátó-ipari elôkert mûanyag székekkel kialakított elôkert esetén
1 440
EXTRA Ft/m2/hó
I.
Ft/m2/hó
775
440
II.
Ft/m2/hó
III.
Ft/m2/hó
220
110
IV.
Ft/m2/hó
j) Üzleti szállítás, göngyölegtárolás
EXTRA Ft/m2/nap
280
130
I.
Ft/m2/nap
100
II.
Ft/m2/nap
III.
Ft/m2/nap
50
k) Kiállítás, vásár
70
I.
Ft/m2/nap
II.
Ft/m2/nap
40
25
III.
Ft/m2/nap
l) Árubemutatás
EXTRA Ft/m2/hó
4 990
2 330
I.
Ft/m2/hó
665
II.
Ft/m2/hó
III.
Ft/m2/hó
170

m) Automaták üzemeltetése
EXTRA Ft/m2/hó
7 315
3 660
Ft/m2/hó
I.
II.
Ft/m2/hó
1 440
1 440
III.
Ft/m2/hó
n) Mutatványos tevékenység és cirkusz
EXTRA Ft/m2/nap
50
40
I.
Ft/m2/nap
II.
Ft/m2/nap
15
10
III.
Ft/m2/nap
ny) Szemétgyûjtô edények elhelyezése
EXTRA Ft/m2/hó
2 330
p) Szórólapok eltakarítási díja egységes
egysé- Ft/db
5
gesen
q/1) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj (részleges útlezárás esetén)
80
EXTRA Ft/m2/nap
65
I.
Ft/m2/nap
II.
Ft/m2/nap
25
III.
Ft/m2/nap
20
10
IV.
Ft/m2/nap
q/2) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj (teljes útlezárás esetén)
EXTRA Ft/m2/nap
120
I.
Ft/m2/nap
110
70
Ft/m2/nap
II.
45
III.
Ft/m2/nap
IV.
Ft/m2/nap
20
r/1 Sport-, kulturális rendezvény esetén fizetendô igénybevételi díj részleges útlezárás esetén
20
EXTRA Ft/m2/nap
15
I.
Ft/m2/nap
II.
Ft/m2/nap
5
III.
Ft/m2/nap
5
5
IV.
Ft/m2/nap
r/2 Sport-, kulturális rendezvény esetén fizetendô igénybevételi díj teljes útlezárás
esetén
25
EXTRA Ft/m2/nap
I.
Ft/m2/nap
20
15
II.
Ft/m2/nap
10
III.
Ft/m2/nap
IV.
Ft/m2/nap
10
s/1) Önkormányzati tulajdonban lévô hirdetôberendezések bérleti díja (közterülethasználati díjjal együtt)
2 995
EXTRA Ft/m2/hó
1 555
I.
Ft/m2/hó
1 215
II.
Ft/m2/hó
s/2) Önkormányzati intézmények hirdetése
945
egysé- Ft/m2/hó
gesen
t) Közfunkciót vesztett közmûvek létesítményei
1885
EXTRA Ft/m2/hó
I.
Ft/m2/hó
775
555
II.
Ft/m2/hó
III.
Ft/m2/hó
330
IV.
Ft/m2/hó
50
u) Hirdetésre használt közmûvek létesítményei, pl. kandeláberen elhelyezett reklám
és hirdetôtábla
1 995
EXTRA Ft/m2/hó
I.
Ft/m2/hó
995
555
II.
Ft/m2/hó
330
III.
Ft/m2/hó
IV.
Ft/m2/hó
50
v) Új közmûvezetékek és berendezéseik
3 660
EXTRA Ft/m2
I.
Ft/m2
2 220
440
II.
Ft/m2
170
III.
Ft/m2
IV.
Ft/m2
90
w) Meglévô közmûvezetékek és berendezéseik
390
EXTRA Ft/m2
220
I.
Ft/m2
50
II.
Ft/m2
III.
Ft/m2
20
10
IV.
Ft/m2

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
41/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról

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, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi autóbusz-közlekedés díjairól a következô rendeletet alkotja.
A RENDELET HATÁLYA
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város
közigazgatási területén közlekedô, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által menetrend szerint üzemeltetett valamennyi helyi közlekedésû autóbuszt igénybe vevô utasra.
HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS
2. §

(1) A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. által Békéscsaba közigazgatási határán belül végzett helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai mint legmagasabb hatósági árak a következôk:
Menetjegy
Menetjegy autóbuszon megváltva
Egyvonalas bérlet
Egyvonalas félhavi bérlet
Összvonalas bérlet

220 Ft
270 Ft
3 900 Ft
2 575 Ft
5 330 Ft

V á r o s i s z i l v e s zt e r
2009.
2009. december 31-én
19 órától hajnalig

szilveszteri utcabál
lesz a Korzó téren
retrodiszkóval, tûzijátékkal

Csabai nagytemplom
és a többi

Az Életfa aulájában nyitották
meg a közelmúltban Sallai Lajos festômûvész kiállítását 20
olaj- és pasztellképet ajánlva
az otthon lakóinak, akik szívesen látják a hozzájuk érkezô
mûvészeket.
Sallai festményei az emlékek világából érkezô képi levelek, közöttük a Csabai
nagytemplom is, mely jellegzetes hangulatával tavaszi
(vagy ôszi) délutánokat idéz,
de lehetne a címe az is, hogy
Napfény a város felett. A pillanat kétségtelenül csabai, a
nagytemplom házak fölé magasodó tornya a város történetét ismerôknek a XIX. század középtáján Csabára érkezô, árva Munkácsy Mihályról
is mesél, aki Lieb Miskaként
látta ugyanezt a tornyot. Sallai
festményei elôszeretettel hozzák az e vidéki táj helyszíneit,

életképeit, sajátos alföldiségét annak is, aki vendég itt, látogatásra érkezô, de azoknak
is, akik megélték ezeket a látványokat, hangulatokat, miként az Életfa lakói valamenynyien.
A kiállított pasztellképek a
legvonzóbbak (Öreg pincesor, Decemberi holtág, A halász, Varjak, Viharos nyári éjszaka, Hétvégi szieszta falun).
Látható, a festô azt tartja legfontosabbnak, hogy amit
megfest, az a „lélek kenyere”
legyen, hozza át a múltból a
kinek-kinek felejthetetlent, az
élet nagy titkait: a reményt, a
barátságot és a szeretetet.
Az Életfa kiállítási sorozatának értékes, ünnepi alkalma a
Sallai-tárlat, és azoknak is,
akik szeretettel és érdeklôdéssel fogadták.
Sass Ervin

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szemétszállítás
rendje az év végi ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:
2009. december 25. (péntek) helyett:
2009. december 27-én (vasárnap),
2010. január 1. (péntek) helyett:
2010. január 3-án (vasárnap) végezzük a szemétszállítást.
A hulladékkezelô-mû az ünnepnapok alatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel: TAPPE Kft.

Összvonalas félhavi bérlet
Vonalcsoportos bérlet
Felmutató részére érvényes bérlet
Éves összvonalas bérlet
Tanuló/nyugdíjas bérlet

(2) A viteldíjak az áfát tartalmazzák.

3 520 Ft
4 790 Ft
15 990 Ft
60 760 Ft
1 475 Ft

A Békéscsabai Központi
Szakképzô Iskola
és Kollégium

Improfesztivál
2010.

tisztelettel meghívja önt és
kedves családját
a 2009. december 17-én,
csütörtökön 17.00 órakor
az evangélikus
kistemplomban tartandó

2010. január 24. 11 óra

A rendezvényre diák- (középiskolás korosztály) és felnôttszínjátszók jelentkezését várjuk határainkon innen és túlról.

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 2010. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról
szóló 19/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
Vantara Gyula s. k.
polgármester

Farsangi
rögtönzések

Helye: Csaba Honvéd Kulturális Egyesület Mûvelôdési Háza
(Békéscsaba, Szabadság tér 6.)

3. §

Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
jegyzô

7

A játék házigazdái a Féling
Színházi Csoport tagjai.
Szervezô:
Steinwender József
(tel.: 20/938-9906,
e-mail: steinwender.jozsef@
mail.datanet.hu).
Részvételi díj: 1000 Ft/fô,
4000 Ft/csapat.

ingyenes karácsonyi

ünnepi
hangversenyére.
Fellép:
a Trefort Ágoston Fiúkórus
Kórusvezetô:
Surinásné Tóth Olga
Közremûködik:
Papp Eszter ének,
Szula Gabriella ének,
Szula Katalin ének,
Sztojka Attila zongora,
Stéfán Orsolya fuvola

2009. december 23-án, szerdán
az Arany János Mûvelôdési Házban

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 45/2009. (XI. 23.) önk. rendelete
a köztisztaság fenntartásáról és
az egyes közszolgáltatások
kötelezô igénybevételérôl szóló
31/1998. (XII. 17.) önk. rendelet módosításáról

(Mezômegyer, Kossuth u. 1. Telefon: 06 66 431 552)
TERVEZETT PROGRAM:

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 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. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következô rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(3) Kérelemre – külön önkormányzati rendelet alapján – a
szolgáltatás díját vagy annak egy részét az önkormányzat
átvállalhatja.”
2. §

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

10.00-tól Karácsonyi kézmûves játszóház
(karácsonyi koszorú, ajtódísz, füzér, valamint
papírangyalka és csuhévirág készítése)
11.30-tól „Életre kelt mesék – Mátyás az igazságos”
bábkiállítás-megnyitó
Közremûködik: Gyetvai Rebeka (hegedû),
a kiállítást megnyitja Rózsa Zoltán, az orosházi
Szántó Kovács János Múzeum igazgatója
15.00-tól Mindenki karácsonya – ökumenikus áldás
és ünnepi mûsor
Közremûködik a Kertvárosi Óvoda csoportja,
a Mezômegyeri Fiatalok Klubja, a Mezômegyeri
Asszonykórus, a vésztôi Vejsze együttes és
az Arany Színjátszó Kör
18.00-tól Karácsonyi Teaház az ünnep jegyében
Vendég: Kiss Márton római katolikus plébános Bélfenyérrôl
A rendezvényt Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatta.
Szeretettel várjuk vendégeinket és áldott,
békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Vantara Gyula s. k.
polgármester

A zárható konténertárolók
kialakításának támogatása
2010-ben

Dr. Szvercsák Szilvia s. k.
jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztálya felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezésére meghirdetett pályázat alapján 2010-ben azok
részesülhetnek vissza nem térítendô támogatásban, akik

2. MELLÉKLET
Folyékony települési hulladék szállítása
és elhelyezése közszolgáltatás díjai
2010. január 1-jétôl
Díjak
Szolgáltatás

1. Szállítási és elhelyezési díj:

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

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

2. Kerti WC tisztítás, szállítás:
3. Lakossági állattartásból
származó hígtrágya:
Elhelyezési díj:
Szállítási díj:

2009. december 31-ig nyilatkoznak arról, hogy a támogatást 2010-ben kívánják igénybe venni, vagy benyújtják a
pályázati dokumentációt.

Bruttó
Nettó

25% áfát
tartalmaz

866 Ft/m3 1082 Ft/m3

992 Ft/m3 1240 Ft/m3

1088 Ft/m

3

1360 Ft/m

3

5062 Ft/db 6328 Ft/db

1039 Ft/m3 1299 Ft/m3
875 Ft/m3 1094 Ft/m3

A nyilatkozat formanyomtatványa és a pályázattal kapcsolatos részletes információk elérhetôk a városi honlapon
(www.bekescsaba.hu) vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán
(Békéscsaba, Szent István tér 7. fsz. 10., telefon: 66/452252/2131).

December 19-én, szombaton
az ifiház nagytermében:

a 30Y zenekar
koncertje.
Belépôjegy elôvételben: 1200 Ft,
a helyszínen: 1500 Ft.
Jegyek december 1-jétôl
megvásárolhatók az ifiházban.
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Nagyköveti látogatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô,
Békéscsaba, Erzsébet lakópark 11., 15., 33., 35. szám alatti
lakóházakban történô elhelyezésre

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

ebruár óta Peter Weiss a
Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövete, akinek közelmúltbeli bemutatkozó békéscsabai udvariassági
látogatásán elôször a megyeházára, majd a városházára
vezetett az útja. Jövôre jön a
kolbászfesztiválra is.
A városházán Hanó Miklós
és Köles István alpolgármesterekkel, Szvercsák Szilvia
jegyzô asszonnyal, Kutyej Pál
Gáborral, a kisebbségi, érdekegyeztetô és külkapcsolati bizottság elnökével, Andó
Györggyel, a csabai szlovák
kisebbségi önkormányzat elnökével találkozott, majd felkereste a Garay utcai Szlovák
Tájházat, a szlovák gimnáziumot és a Szlovák Kultúra Házát. Innen Szarvasra és Tótkomlósra vezetett a nagykövet útja.
A csabai bemutatkozó látogatásra Peter Weisst elkísérte
Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság békéscsabai fôkonzulja, aki a tolmácsolásban is
segédkezett. A nagykövet elmondta: nagy örömére szolgál, hogy még az idén sikerült
ellátogatnia Békéscsabára, a

F

honi szlovákság fôvárosába.
Hanó Miklós és Kutyej Pál kiemelték szlovák származásukat s beszéltek a szlovákságnak a város életében, oktatási,
egyházi és kulturális intézményeiben, valamint a helyi közigazgatásban betöltött kiemelkedô szerepérôl, s felhívták a
nagykövet figyelmét a kisebbségi önkormányzatiság Európában egyedülálló intézményrendszerére is. Szvercsák
Szilvia a belváros revitalizációjával kapcsolatban kiemelte
azt a kassai konferenciát,
amely igen gazdag tapasztalatokkal szolgált. Köles István
a testvérvárosi kapcsolatokat
vázolta fel Peter Weiss úr kérdéseire válaszolva, s kitért a
városban folyó szlováknyelvoktatás helyzetére is, Andó
György pedig a Munkácsy
múzeum szlovákiai kapcsolatait ismertette. Természetesen
nem maradhatott ki a csabai kolbász sem Békéscsaba
ajándékkosarából, amellyel a
nagykövetnek kedveskedtek
a városatyák. Peter Weiss
megígérte, hogy jövôre itt lesz
a kolbászfesztiválon.
Vándor Andrea

Mindenki Gyula bácsija

feifer Gyula nem ismeretlen a csabaiak elôtt. A Kazinczy-lakótelepen szorgoskodik nap mint nap: virágot ültet, leveleket, szemetet szed,
sepreget. A nyugdíjas buszsofôr egyébként immár 45
éve a Kazinczy-lakótelep 1.
számú lakótömbjének közös
képviselôje, ám egyetlen közgyûlést, közmeghallgatást, lakossági fórumot sem mulasztana el a világ minden kincséért sem. Érdeklik a közügyek
– mondja –, szeret tájékozott,
naprakész lenni. Szereti látni
a város elômenetelét, fejlôdését, bôvülését, s mindent elsô

P

kézbôl szeret tudni. Érdeklôdô, nyitott az új dolgok, nemkülönben az emberek problémái iránt. Közös képviselôként akad számára bôven
a megoldandó feladatokból.
Lakása elôtti kertjén túl büszkesége a tisztaság, a rendezett környezet. Talán nem véletlenül nyerte már meg több
ízben is a Virágos Békéscsabáért versenyt… Ám nemcsak a lakótömb elôtti terület
a szívügye: az egész lakótelepet otthonának érzi. Gallyazza a fákat, füvet nyír, s neki köszönhetô a Kazinczy-lakótelep 4. elôtti nagy parkoló közvilágításának a bôvítése is:
azóta híre-hamva sincs a ’70es években még oly gyakori
kocsifeltöréseknek, benzinlopásoknak. Ahogy humorosan
fogalmaz: „A legjobb rendôr a
világítás!”
Gyula bácsi önkéntesen
végzi munkáját, nem vár érte
fizetséget, bár mint hozzáteszi: jólesik az elismerô szó, és
szerinte a munka becsületénél nincs fontosabb. Mindenki köteles tudását, szorgalmát, munkáját úgymond letenni a közös asztalra. Búcsúzóul még hozzáteszi: „A jó
pap is holtig tanul…”
Vándor Andrea

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnyerésére – 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
rendelkeznek;
– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) legalább havi 10 000 Ft megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés
megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;
– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) a bérleti szerzôdés megkötése elôtt 150 000 Ft óvadék megfizetését a bérleti szerzôdés megszûnésekor esetlegesen felmerülô karbantartási költségek fedezetére;
– szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó
befogadó nyilatkozattal rendelkeznek;
– közjegyzô elôtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti
jogviszony bármely okból történô megszûnésekor a bérleményt a szerzôdésben foglalt határidôig önként elhagyják.
Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben történô elhelyezésre, illetve a pályázatban való részvételre,
aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve az azt megelôzô 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az ¼-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszonélvezettel terhelt résztulajdont;
– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békéscsaba, Irányi u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás
bérlôje, valamint a Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám
alatti ifjúsági garzonház bérlôje;
– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlôként megvásároló személy vagy aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az önkormányzat javára.
Egyéb fontos tudnivalók:
– az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat útján kiválasztott bérlôjével kötött bérleti szerzôdés határozott idôre

– 1 évre – szólhat, amelynek megújítását a határozott idô
lejártát megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt,
hogy bérlô a beköltözéstôl számított 8 évig lakhat az ingatlanban;
– a bérleti szerzôdés 8 év után semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg;
– a lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô
együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élettárssal
kötött szerzôdés, amely bérlôtársi szerzôdésnek minôsül.
– A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lakbért fizetni. A költségalapon meghatározott lakbérû (költségelvû) lakóház bérleti díja a lakás célú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alapján került megállapításra. A lakbér mértéke a pályázat közzétételekor 467 Ft/m2/hó. A bérlô köteles havonta bruttó
28 020 Ft lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér összegét
évente 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 üzemeltetnie.
– A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése által elfogadott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága
dönt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 15.
12.00 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 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 letölthetô.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2010. február.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

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

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

Peru, az inkák öröksége (3. rész)
Április 17., péntek
Reggeli után városnézés a
„fehér városban”. Nagyon
szép fôtere van, sok pálma és
egyéb trópusi növény. A jezsuita templomba mentünk
elôször, kápolnájának faragott oltárképe arany borítású. Múzeumában hatalmas
monstrancia (szentségtartó)
látható. Ezután a monumentális, kéttornyú katedrális következett. Innen a Szent Katalin-kolostorba
sétáltunk,
melynek egy részében ma is
élnek apácák. Bepillantást
nyerhettünk világukba: gyóntatószékek, látogatófolyosó,
dupla rács választja el ôket a
hozzátartozóktól, arcukat alig
lehet látni. Mielôtt kiléptünk a
városba, még megnéztük a
kolostorbeli temetôt – nagy,
füves terület. Innen a Titicaca
tó partjára, Punóba mentünk,
ahol két éjjelt töltöttünk.
Utunk legmagasabb pontján,
4528 méter magasan érezhetôen „hûs” volt a levegô. A
busz is megmakacsolta magát, folyni kezdett belôle az
olaj, az ajtót sem lehetett be-

csukni, de végül mégiscsak
elindultunk.

Április 18., szombat
A Titicaca tónál, körülbelül
negyven úszó szigeten él egy
kis népcsoport, az uro indiánok, egy másfél ezres, saját
nyelvû csoport. A totorának
nevezett sást sok mindenre
felhasználják. Az ebbôl készült kötegeket a tóba sülylyesztik, ezek megtelnek vízzel, elrothadnak, aztán erre
újabb kötegeket helyeznek.

Egy részüket a fenékhez rögzítik, más részük tényleg
úszik. Ebbôl a sásból építik
kunyhóikat; köztük nád a palló, ezen lehet járni. Imbolygó, le-lesüppedô „szônyeg”,
többször beleakad a cipô. A
totorából készülnek a tavi
közlekedést szolgáló csónakok, sôt friss, gyenge hajtásait fogyasztják is. Nem ez tette azonban ismertté ezt a növényt, inkább az, hogy Thor
Heyerdahl ebbôl építtette
Kon-Tiki hajóját. Peruból Poli-

néziába 4300 tengeri mérföldet tett meg vele, bebizonyítva az ôsi Peru és a távoli vidékek közötti tengeri kapcsolatot. Itt és a parton élnek az indiánok, immár elfogadható
körülmények között. A Japánból hazatért és a perui hatóságok által letartóztatott egykori elnökük, Fujimori napkollektorokat telepíttetett a szigetre, így a villamosságot is
tudják használni, iskola és orvosi rendelô is épült szilárd
anyagból a parton. Az asszonyok ajándéktárgyak készítésével foglalkoznak leginkább,
nagyon barátságosak. Kettôt
lefényképeztem közülük, puszi volt a fizetség (bár a képet
sohasem láthatják). Délután
Sillustani következett – kerek
tornyok, egykori inka temetkezési helyek. A hôség tébolyító (sajnos nem voltam elôrelátó, többen rövid nadrágot
is hoztak). Lábaim megint felmondták a szolgálatot, légszomj is gyötört. Szállás Punóban.
(Folytatjuk)
Dr. Budur Lajos

Kaleidoszkóp
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Kolbász, hurka, cigányka

„Halló, halló, figyelem! Disznótor az Életfában!” – olvashatták a felhívást az otthon faliújságján a kedves érdeklôdôk. Így folytatódott: „Reggel
8 órakor a malac farkával és
egy tüzes pálinkával részese

lehet az eseménynek. E szép
napon evés-ivás, sok finomság, mi nékünk kijár az Életfa
idôsek otthonában.” Bizony,
emlékezetes esemény volt az
a november végi nap. Reggel
8 óra után nem sokkal megér-

kezett a kolbásznakvaló, majd
a lelkes csapat Hanó Miklós
alpolgármester vezetésével
nekilátott a munkának. Szép
lassan asztalra kerültek a sonkák, lapockák, szalonnák, közben a fôszakács türelmetlenül
várta a levesbevalót, hiszen
majd száz éhes lakónak készített orjalevest, ami után
mindenki megnyalta mind a
tíz ujját.
Az ebéd után tovább folyt a
munka: a kolbász, a hurka és
a cigányka mind a teknôbe tekeredett, majd a konyhában
szép pirosra sültek. A lakók
közül is sokan beálltak segíteni, többekben felidézôdött a
régi disznótorok hangulata, illata. Nem is gondolták volna,
hogy még egyszer átélhetik

majd egy igazi disznótor minden pillanatát.
Végül egy kis vers, melyet
a lakók köszönetként írtak
mindenkinek, aki hozzájárult
a disznótor sikeréhez:

Disznótor
az Életfában
Megérkezett reggel nyolckor,
pontban jókor.
Megnéztük, majd otthagytuk,
hogy mi történik, csak vártuk.
Finom orjaleves lett ebédre,
hurka, kolbász meg estére.
Ki feldolgozta, megfôzte,
ízesítette: jól tette!
Mert az Életfa népsége
mind megette.
Ily jól nem lakott már régen,
hát köszönjük szépen!

Könyvbemutatók a Jankay-galériában

Jankay Tibor Mûvészeti
Közalapítvány kuratóriuma elsô elnökének és örökös
tagja, a közelmúltban elhunyt
Szilvásy Ferenc emlékének
ajánlotta a Jankay-galériában
zajlott könyvbemutatókat december negyedikén Szegediné Kozák Mária, a galéria vezetôje. Szilvásy Ferencnek
kurátorként és a kultúra pártolójaként mindhárom bemutatott könyvhöz köze volt, de
ezek megjelenését sajnos
már nem érhette meg.
Jankay Tibor Mártírok címû
rajzalbumának faximile kiadásáról és Moskál Tibor Én lá-
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tok, ti is lássatok címû, kisgrafikákat tartalmazó könyvérôl
dr. Cs. Tóth János mûvészeti
író beszélt a szép számban

megjelent érdeklôdôknek.
Mint mondta, Jankay Tibor
végigélte mindazokat a borzalmakat, amelyek a zsidók-

nak kijutottak, a korszak drámai jeleneteit a könyvben látható fekete-fehér szénrajzokban örökítette meg. Dr. Cs.
Tóth János ezután a közel
nyolcvanéves Moskál Tibor
nagy ívû munkásságát méltatta, amely a mûvész kisgrafikáiban csúcsosodik ki.
Az adventi könyvbemutató harmadik részében Péter
Erikával beszélgetett a boldogságot, teljességet nyújtó
szavakról, versekrôl Tuskáné
Papp Erzsébet, a BéKSZI fôigazgató-helyettese, a költô
barátja.
Mikóczy

Az EP-képviselô gyarapodó térséget szeretne

Megnyílt dr. Deutsch Tamás irodája

A Fidesz helyi szervezetének
alelnökei, Andó Tamás és dr.
Ferenczi Attila társaságában
november 27-én nyitotta meg
békéscsabai irodáját a Szabadság tér 1–3. szám alatt dr.
Deutsch Tamás, az Európai
Parlament képviselôje.
A képviselô a megnyitón
köszönetet mondott mind-

azoknak a békéscsabai polgároknak, akik a júniusi választásokon a Fidesz–KDNP
listáját támogatták.
Mint mondta, Békés és
Csongrád megye európai
parlamenti képviselôjeként
munkájával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a térség fejlôdô, gyarapodó része legyen

Európának. Az itt élô polgároknak a csabai irodán keresztül közvetlen kapcsolatuk
lehet az Európai Unió intézményeivel, megalapozott esetben az unió segítségét is kérhetik.
– Örömünkre és megelégedésünkre szolgál, hogy helyet adhatunk az irodának.

Meggyôzôdésünk, hogy dr.
Deutsch Tamás ténylegesen
tenni kíván régiónkért, személyében garanciát látunk
arra, hogy a város és a városlakók kérései meghallgatásra
találnak akár az unióban is –
fogalmazott a megnyitón dr.
Ferenczi Attila.
M. E.

9

GAZDIKERESÔ
Az utóbbi hetekben több
gyanús csomagot találtak ittott a városban vagy a város
határában. A csomagokban
5-7 kiskutya lapult, összebújva, reszketve. Ôk most mind
a menhely lakói. Valamenynyien a felelôtlen állattartás szenvedô alanyai, mert nem kellett volna, hogy megszülessenek! Csak az ivartalanítás és a
fajtatiszta kutyák felelôtlen szaporításának visszaszorítása
fékezheti meg a menhelyek egyre növekvô állományát.
Többek között gazdira vár ez az öt kis fekete, úgy kéthónapos kutyus is (két kislány és három kisfiú), akiket gazdájuk szombat reggelre virradóra tett ki a menhely bekötôútja mellé egy banánosdobozban. Talán közepes testûre
nônek majd nagykorukra. Várják, hogy rosszul kezdôdött
kis életük jobbra forduljon, legyen otthonuk, meleg kuckójuk és szeretô, gondos gazdijuk!
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt
található, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, tel.: 30/3222776, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

Partnerség, innováció,
foglalkoztatás

A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum volt a témája nemrégiben a Körösök Völgye Látogatóközpont Réthy termében tartott sajtótájékoztatónak. Dr. Nagy Ágnes, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ fôigazgatója elmondta: a paktum egy 2006-ban létrehozott, önkéntes alapon
mûködô partneri együttmûködés a megyei foglalkoztatáspolitikában érdekelt kulcsszereplôk részvételével, akiknek
kinyilvánított szándéka hozzájárulni a megye foglalkoztatási
helyzetének javításához. Akkor nyolc alapító volt és 126
partner csatlakozott, mára már
több mint 170 szervezetet tömörít. A Regionális Operatív
Program (ROP 3.2.1) által támogatott „Paktum-Start” projekt keretében jött létre az OFA
által támogatott „Paktumprogress” projekt, melynek
célja a fenntartás, továbbmûködtetés és a partnerség bôví-

tése. „Jó gyakorlatok” címmel
projekt gyûj temény-mappát
adtak ki, januárban pedig hagyományteremtô szándékkal
„projektvásárt” rendeznek,
ahol bemutatják majd a már
megvalósult vagy jelenleg is
futó, sikeres projekteket. A
mostani, második csabai foglalkoztatási fórumon Domokos
László, a megyei közgyûlés elnöke a szakképzésrôl és a
gazdaságfejlesztésrôl tartott
elôadást a Széchenyi ligetben,
a sajtótájékoztatón pedig bejelentette, hogy a decemberi
közgyûlésen további 200 millió forintot különítettek el válságkezelésre a már meglévô
470 millió mellé. A szakképzés, a felnôttképzés és a diplomás-utánpótlás mellett új
elemként említette az elnök a
kutatásfejlesztés, az innováció
és a marketing megjelenését.
Utóbbi a határ menti megyék
turizmusát érinti.
V. A.

Hitelügyintézés
CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)
Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig!

Katalin-napi vigasságok

Filmet nézett
a Nagy Imre Társaság
Zahora Mária Hûség címû dokumentumfilmjét tekinthették meg az érdeklôdôk nemrégiben a Nagy Imre Társaság békéscsabai csoportja szervezésében. A filmvetítésnek a TIT Damjanich utcai székháza adott otthont.

mmár hagyományt képez
a Katalin-napi lángossütés
a Szentgyörgyi kollégiumában. Vascsuk Gertrúd és Kovács Istvánné nevelôtanárok
vezetésével az idei tanévben
az e háztartási ismereteket
felölelô témakört összekötöttük a november havi népszokásokkal, így kollégiumunk
„alexandriai Szent Katalin

I

védnöksége alá került”, aki
köztudottan a tanulás és a tanulók – fôként a tanulólányok
– védôszentje.
A foglalkozást a minôségbiztosítás követelményrendszerén belül értékeltük, ehhez
pedig „Szent Katalin áldását
kértük”.
Ananené Mária
nevelôtanár

A Hûség Földvári Rudolfról
szól, aki 1952 és 1954 között
az MDP budapesti bizottságának elsô titkára volt. A
negyvenöt perces dokumentumfilmbôl azt is megtudhatjuk, hogy Földvári Rudolf tagja volt annak a magyar pártküldöttségnek, amely 1953.
június tizenharmadika és tizenhatodika között Moszkvában járt – ekkor lett Nagy Imre
elkötelezett híve. Borsod megyei elsô titkárként a forradalom és szabadságharc mellé
állt, s ’56 ôszén már a miskolci munkástanács tagja volt. A
forradalom bukása után a

szovjetek Ungvárra deportálták, ahonnan november tizenhetedikén tért haza. 1957 májusában letartóztatták és életfogytiglanra ítélték. Csak a
hatvanas évek elején szabadult a börtönbôl.
Ma Földvári Rudolf a Nagy
Imre Társaság tiszteletbeli elnökségi tagja. Mint azt Nagy
Sándortól, a társaság csabai
elnökétôl megtudtuk, Békéscsaba volt az elsô város, amely
mártír miniszterelnökünknek
szobrot emelt 1994-ben, megelôzve így Nagy Imre szülôvárosát, Kaposvárt is.
Vándor Andrea

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!
Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés:

06-20/773-6519

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

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

ÉDENKERT
ÉTTEREM
Elôfizetéses menü kiszállítással együtt: 590 Ft!
Éttermi étkeztetés 650 Ft/menü!
Bôséges á la carte választék!
Céges és családi rendezvények magas színvonalú lebonyolítása!

Decemberi rendezvényeink ételárából
20% kedvezményt biztosítunk!

Békéscsaba, Posta köz • Telefon: 70/385-4738
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Kép, hang, szín

CSABAI MÉRLEG

Elnöknôk a nagy semmiben

A

nek és gondolatnak, már
megérte. Kár lenne tovább
bonyolítani, mert a hosszadalmas monológcsaták után

kiderül az is, hogy ez a három
szerencsétlen talán nem is létezik, mégis itt vannak, beszélnek, álmodnak elképesztôket, és szörnyen unják egymást. Aztán tényleg megindulnak a falak, kijáratok és
bejáratok létesülnek, az élet
mintha bejönne a szegényszagú konyhába, de semmi.
Vagyis a vég, a vég következik. A gyilkosság. Mariedl, az

Jubilált a vasutas énekkar

A régiós központként funkcionáló békéscsabai Vasutas
Mûvelôdési Ház aktív közremûködésével ünnepi koncerttel jubilált a 120 éves Szegedi
MÁV „Hazánk” Énekkar Szegeden, a Bálint Sándor Mûvelôdési Központban.
Mint azt Maczkó István, a
csabai intézmény vezetôje elmondta: a szegedi vasutas
mûvelôdési ház épülete tíz évvel ezelôtt visszakerült a katolikus egyházhoz. Az ottani
nyugdíjasklub, képzômûvészeti kör és énekkar mûködé-

sét azóta a csabai központ teszi lehetôvé, mégpedig úgy,
hogy Szegeden bérel számukra egy épületrészt. A jubileumi hangversenyen a Szegedi MÁV „Hazánk” Énekkar
mellett fellépett a Lassus
Énekegyüttes, majd díszvendégként a Körös-parti Vasutas
Koncert Fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. Az est
különleges pillanatai voltak,
amikor az énekkar a fúvósok
kíséretével adta elô a Time to
say goodbye címû dalt és a
Szamosmenti indulót. M. E.

Szucsik ingatlaniroda
Csaba Center – a fõbejárat mellett
Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-30/768-2762
Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155
Kecskemét, Wesselényi u. 5. • Tel.: 76/321-640
E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu, info@szucsikingatlan.hu
Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu
BÉKÉSCSABA, 2009. DECEMBER 17.

ALBÉRLETEK
Bék éscs abán, a Rákóczi utcában, családi házban egy szoba
kiadó egyedülálló hölgy számára. Díja: 10 000 Ft + rez si.
Békéscsabán, az Áchim-lakótelepen 1 + 2 fél szobás, egyedis,
bútorozott földszinti lakás kiadó. Díja: 20 000 Ft + rezsi.
Békéscsabán, a Schweidel utcában szobás-konyhás, félkomfortos lakrész kiadó. Díja: 24 000 Ft/hó + gázhasználati díj.
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen 54 nm-es, egyszobás,
részben bútorozott lakás kiadó. Díja: 25 000 Ft + rezsi (két hó
k aució).
Békéscsabán, az Andrássy úton 26 nm-es, 1. emeleti, bútorozott garzonlakás kiadó. Díja: 27 000 + rezsi
(egy hó kaució),
Békéscsabán, a Vécsey utcában 2. emeleti, egyszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Díja: 28 000 Ft + rezsi
(két hó kaució).
Békésc sabán, a R ez eda utcában 4. emeleti, 83 nm-es, háromszobás, erkélyes lakás kiadó. Díja: 30 000 Ft /hó + rezs i
(másfél hó kaució).
Békés csabán, a Penz a ltp.-en 42 nm-es, 3. emeleti, egyszobás, egyedi gázos lakás kiadó. Díja: 30 000 Ft + rezsi
(30 000 Ft kaució).
Békéscsabán, a Bánszki utcában 50 nm-es, két szoba + amerikai konyhás, egyedis, 3. emeleti, bútorozott lakás kiadó.
Díja: 32 000 Ft + rezsi (két hó kaució).
Békéscsabán, a Gábor Áron utcában kétszobás, üres, egyedi
gázos, 2. emeleti lakás albérletbe kiadó. Díja: 37 000 Ft +
rezsi (két hó kaució).
Bék ésc sabán (Mezômegyer), a Fô utcában ötszobás családi
házban egy szoba vagy az egész ház kiadó. Díja: 40 000 Ft
+ rezsi (egy hó kaució).
Békéscsabán, az Áchim L. utcában két és fél szobás, bútorozatlan, konvektoros fûtésû családi ház kocsibeállási lehetôséggel kiadó. Díja: 50 000 Ft + rezsi (két hó kaució).
Békéscsabán, az Illésházi utcán 67 nm-es, földszinti lakás kiadó. Díja: 80 000 Ft/hó.

igazmondó klozetkirálynô elpusztul. A másik kettô vágja el
a nyakát. Az igazság ára –
vagy valami hasonló.

A nézô magába roskadva
ül, és kérdezi önmagától: mi
volt ez? Színház? Olyasmi.
Meg az élet arca, hogy ilyen is
lehet. Van-e kiút? De merre? A
szereplôk meghajolnak, köszönik a tapsot. Dobó Kata,
aki Mariedl volt, a némileg értelmi fogyatékos (?) vécépucoló lány, szerepében a döbbenetes valószerûség mesteri pillanataival; Kara Tünde,

azaz Erna, aki hitbeli vágyai
asszonya lehetne, ha lehetne
és Bede-Fazekas Anna mint
Grete, aki nem tagadja, hogy
életét a szerelmeskedés tölti
be, ha betöltené. Mindezekhez Dorotty Szalma, a rendezô tette hozzá szakértelmét
és a modern színházcsinálás
fantáziáját, hogy maradjon és
erôsödjön a kérdés: tényleg,
mit láttunk? Talán az életet
egy lehetetlen oldalról, ha van
ilyen lehetetlen oldal.
A falak visszahúzódnak, a
fényeket eloltják. A következô
nap elölrôl kezdôdik minden.
Jönnek a kérdések: mi volt
ez? Színház? És miért olyanok, amilyenek? Csurog a vér.
Szimbolikusan? Vagy? Nincs
vagy. Taps lesz akkor is.
A színházi elôadás elôtt
Andrea Nasi, Ausztria nagykövetének helyettese és Domokos László, a megyei közgyûlés elnöke mondott megnyitó szavakat az osztrák hónap alkalmából. A galérián
Peter Karlhuber színházi plakátjai láthatók január 14-ig.
Sass Ervin

Karácsonyfa-díszítô verseny

A Zenebarát – Felebarátok
Közhasznú Alapítvány immár
harmadik alkalommal hirdette
meg karácsonyfa-díszítô versenyét a békéscsabai általános iskolás tanulók számára,
ám mint azt Földi László szervezôtôl megtudtuk, középiskolás fiatalok is érkeztek advent elsô vasárnapján.
Tízfôs csapatokkal lehetett
nevezni a Jézus Szíve római
katolikus templom körül található, három és hat méter közötti magasságú fák ünnepi
díszbe öltöztetésére.

A regisztráció
és a címkiadás
ingyenes!

kérdés ott lebeg a Vigadó légterében: biztos,
hogy ez a darab reprezentálja
az osztrák drámairodalmat?
Ha közben leszámítunk pár
kilogramm obszcenitást (bár
mostanában kezd divattá válni a trágyaborítgatás), akkor
Werner Schwab Elnöknôk
címû darabja mégiscsak elfogadható. Sôt: elképesztô kép
az emberi nyomorúságról,
mely nem válogat sem országban, sem idôben, sem a
társadalom legkülönbözôbb
rétegeiben. Felüti a fejét akárhol és akármikor. És pusztít.
Különben úgy hívják, hogy
önzés. A legrosszabb fajtából. Amirôl (általában) nem is
tudnak a „drasztikus komédia” szereplôi, miközben egy
rideg konyhában zajlik a történet, egész a végkifejletig,
amikor még a falak is elmozdulnak.
A három nô: Erna, Grete és
Mariedl. Tévét néznek, és nagyokat mondanak önmagukról. Vajon miért olyanok, amilyenek? Ki tehet róla? Ha csak
ennyi marad a végén kérdés-

PROGRAMAJÁNLÓ

VIDÉKI INGATLANOK
Magyarbánhegyesen, az Árpád utcában, 662 nm-es telken 120
nm-es, háromszobás, fôzôfülkés + étkezôs családi ház üzlethelyiséggel eladó. Ár: 9,5 M Ft.
Sz abadkígyóson, a Táncsics utcában, 2150 nm-es telken 100
nm-es, két szoba + nappalis, étkezôs családi ház eladó.
Ár: 9,99 M Ft.
Faj szon, a Szent Is tván úton, 900 nm-es telken négyszobás
családi ház eladó. Ár: 10 M Ft.
Nagyszénáson, a Zrínyi utcában, dupla portán 100 nm-es, háromszobás családi ház eladó (a tetôtere beépíthetô).
Ár: 10 M Ft.
Dobozon felújított, igényes, kétszobás, étkezôkonyhás családi ház garázzsal, melléképülettel eladó. Csere is szóba jöhet!
Ár: 10 M Ft.
Kétegyházán, a Toldi utcán, 2400 nm-es telken 120 nm-es, két
szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 10 M Ft.
Békésen, a D amjanic h utcában, központi helyen, 877 nm-es
telken 230 nm-es, négyszobás polgári ház eladó. Ár: 12 M Ft.
Sarkadon, a Munkás utc ában háromszobás, étkezôs kialakítású, tetôtér-beépítéses családi ház eladó. Ár: 12 M Ft.
Dobozon, a Pete zugban, 500 nm-es telken 80 nm-es, három
szoba + nappalis, tégla falazatú családi ház eladó.
Ár: 12 M Ft.
Telek gerendáson újszerû, tégla építésû, háromszobás, nappalis, étkezôkonyhás ház eladó. Ár: 12,9 M Ft.
Muronyban, a Kôrösi Csoma Sándor utcán, 1400 nm-es telken
110 nm-es, háromszobás családi ház eladó. Ár: 13 M Ft.
Békésen, a Petôfi utc ában, 693 nm-es telken 200 nm-es, ötszobás, teraszos, keleti fekvésû, kétgenerációs családi ház
eladó. Ár: 13 M Ft.
Eleken, 750 nm-es telken 186 nm-es, öt szoba + nappalis,
ebédlôs, tetôtér-beépítéses családi ház eladó. Ár: 13 M Ft.
Sarkadon négyszobás, konyha-ebédlôs téglaház nagy portán,
szilárd út mellett, dupla garázzsal eladó. Ár: 13 M Ft.
Mezôberény ben, a Liget utcán, 1080 nm-es telken 130 nm-es
családi ház öt szobával, erkéllyel eladó. Ár: 13,3 M Ft.
Újkígyóson, az Újköz utcában, 1700 nm-es telken 130 nm-es
családi ház négy szobával eladó. Ár: 13,5 M Ft.

Az öt iskolából nevezett
nyolc csapat tagjai maguk
biztosították a szükséges díszítôanyagokat, a létrákat pedig a rendezôk hozták.
Egy csapat csak egy fát választhatott, s a munkára mindenkinek egy óra állt rendelkezésére. A versenyen az
evangélikus gimnázium csapata elsô, a katolikus általános iskola második lett, a Madách Utcai Általános Iskola
tanulói pedig a harmadik helyen végeztek.
V. A.

Mezôberényben, a Táncsics utcában, 673 nm-es telken 120 nmes, három + két fél szobás családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.

LAKÁSOK
Mezôhegyesen, a Zala György lakótelepen 68 nm-es, két és
fél szobás, étkezôs, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó.
Ár: 4,7 M Ft.
Mezôhegyesen, a Zala György lakótelepen 3. emeleti, 68 nmes, két és fél szobás, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó.
Ár: 5,2 M Ft.
Bék éscsabán, a Kazinczy utcán 8. emeleti, másfél szobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 5,8 M Ft.
Bék éscsabán, az Ôr utcában egyedi gázórás, 1 emeleti, egyszobás, felújított lakás eladó. Ár: 5,9 M Ft.
Békésc sabán, a Kômûves Kelemen s oron 1. emeleti, 55 nmes, kétszobás lakás eladó vagy kiadó. Ár: 6,1 M Ft.
Bék éscsabán, a Pásztor utcán kétszobás, 52 nm-es, földszinti lakás beköltözhetô állapotban eladó. Ár: 6,1 M Ft.
Bék éscsabán, a Bartók Béla úton, liftes tömbben másfél szobás lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békésc sabán, az Ôr utcában 50 nm-es, kétszobás, egyedi
fûtéses, 3. emeleti lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim lakótelepen 53 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békésc sabán, a Bartók Bél a úton 48 nm-es, 1. emeleti, kétszobás, központi fûtéses lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békésc sabán, a Kazincz y lakótelepen 49 nm-es, 2. emeleti,
kétszobás lakás eladó. AKCIÓS LEHETÔSÉG! Ár: 6,5 M Ft.
Gyulán, a Pósteleki úton kétszobás, erkélyes, központi fûtéses,
fûtésmérôs, vízórás lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscs abán, a Lenc sési lakótelepen 53 nm-es, 10. emeleti,
egy + két fél szobás, sarokkádas, klímás lakás eladó.
Ár: 6,8 M Ft.
Békésc sabán, a Bartók Bél a úton 7. emeleti, 49 nm-es, kétszobás lakás erkéllyel eladó. Ár: 6,8 M Ft.
Békés csabán, a Pás ztor utcában 48 nm-es, kétszobás, francia kilépôs, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Békésc sabán, a Lenc sési l ak ótelepen 48 nm-es, 1. emeleti,
kétszobás, tégla falazatú, egyedis lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Bék éscsabán, a Pásztor utcában 52 nm-es, kétszobás, egyedis lakás eladó. Ár: 7 M Ft.
Békéscsabán, a Rábai utcában 35 nm-es, 4. emeleti lakás egy
szobával, konyha + étkezôvel, egyedi fûtéssel eladó. Ár: 7 M Ft.
Békésen, a Karacs Teréz utcában 61 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Mezôkovács ház án, az Árpád utcában, ötlakásos társasház
földszintjén 70 nm-es, két és fél szobás lakás. Ár: 7,2 M Ft.
Szentesen, a Kossuth utcában 47 nm-es lakás eladó.
Ár: 7,3 M Ft.
Békés csabán, a Pásztor utc ában egyedi fûtésû, felújított, erkélyes, kétszobás lakás eladó! Ár: 7,3 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési ltp.-en 48 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, egyedi konvektoros fûtésû lakás eladó. Ár: 7,3 M Ft.

December 19-ig
Ligeti zöldkarácsony a Széchenyi
ligetben
December 20-án
Adventi foglalkozás a Diáktanyán
December 31-éig
Karácsonyi falu az Andrássy úton
December 17-én 19.00 órától
A Csabai Színistúdió karácsonyi
koncertje az ifiházban
December 18-án
Karácsonyi ünnepség Gerlán
December 18-án 17.00 órától
A Vasutas fúvószenekar évadzáró
koncertje az ifiházban
December 18-án
Adventi ünnep a Lencsési
Közösségi Házban

December 19-én
A 30 Y koncertje az ifiházban
December 27–31-ig
Szilveszteri forgatag az Andrássy úton
December 31-én 19.00 órától
Szilveszter a Panoráma étteremben
December 31-én
22. Déli Apró Szilveszteri Futógála
December 31-én
Szilveszteri utcabál a Korzó téren
2010. február 16-ig
„Ilyen tavasz csak egy volt életemben” – kiállítássorozat az 1849-es
tavaszi hadjárat emlékére
a Munkácsy Mihály Múzeumban
2010. január 14-ig
Baji Miklós Zoltán képzômûvész
kiállítása a Jankay-galériában

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu
Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal jegyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

7. Csabai Fotószeánsz

A Békéscsabai Ifjúsági Ház és
Általános Társaskör Berekméri Zoltán Fotóklubja immár
hetedik alkalommal rendezte
meg a Csabai Fotószeánszt
Gasztrológia címmel a Szlovák Kultúra Házában. A fotószeánsz cím is sok mindent
elárult a kiállítás anyagáról, témájáról. Kalmár Zsolt képi
gondolkodó „Életek és ételek
egyre keletebbre” címmel állította ki képeit. A kisteremben
Kádár Ferenc fotográfus-gyûjtô Gasztro – anno, azaz nagymamáink kora képeslapgyûjteményét tekinthették meg az
érdeklôdôk. Az elôtérben a
Csabai Kolbászklub fotóit és
relikviáit, valamint díjait csodálhatjuk meg.
Természetesen a szervezôk nem hazudtolták meg önmagukat: nemcsak nézni le-

Békéscsabán, a Bartók Béla úton, a belvárosban 50 nm-es, 8.
emeleti, kétszobás, jó állapotban lévô, felújított, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,4 M Ft.
Békéscsabán, a Vécsey utcán 4. emeleti, 57 nm-es, kétszobás
lakás erkéllyel, egyedi fûtéssel eladó. Ár: 7,4 M Ft.
Békéscs abán, a Kaz inczy lakótelepen 53 nm-es, 2. emeleti,
kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Békéscsabán, a Cs erepes utcában, 400 nm-es telken 90 nmes, háromszobás társasházi lakás eladó. Ár: 12,8 M Ft.
Bék és csaba bel városában belsô kétszintes, egyedi gázfûtéses, jó állapotú, egy + két fél szobás lakás eladó.
Ár: 12,8 M Ft.
Békéscsabán, az Illésházi utcán, 4. szinten 72 + 40 nm-es, ötszobás, központi fûtéses, klímás lakás eladó. Ár: 12,9 M Ft.
Békéscsabán, a Wlassich s étány on 50 nm-es, földszinti, kétszobás, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 13 M Ft.
Békéscsabán, a Petôfi utcán 65 m-es, 2. emeleti, háromszobás,
erkélyes, egyedi fûtésû, klímás lakás eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Békéscsabán, az Andrássy úton 3. emeleti, kétszobás, egyedi gázos, szépen felújított lakás eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Békéscsabán, az Andrássy úton 76 nm-es, 4. emeleti, három
+ fél szobás, egyedi fûtésû, redônyös lakás eladó..
Ár: 13,7 M Ft.
Békéscsabán, a Gyóni Géza utc án 1. emeleti, 63 nm-es, egy
+ két fél szobás, erkélyes, egyedis lakás eladó. Ár: 13,9 M Ft.
Békéscsabán, a Mednyánszky utcán 68 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, padlófûtéses lakás eladó. Ár: 14 M Ft.
Békéscsabán, a Penza ltp.-en 90 nm-es, tetôtéri, három + fél
szobás lakás két kilépôs erkéllyel eladó. Ár: 14 M Ft.
Békéscsabán, az Andráss y úton belvárosi, két és fél szobás,
egyedi gázos, 2. emeleti, redônyös, klímás, kéterkélyes téglalakás eladó. Ár: 14,5 M Ft
Békés csabán, az Andrássy úton felújított, 65 nm-es, 4. emeleti, két és fél szobás, étkezôs, klímás, erkélyes, lakás eladó..
Ár: 14.7 M Ft
Békéscsabán, a belv árosban panorámás, 90 nm-es, 3. emeleti, egy + két fél szobás, étkezôs, új lakás eladó. Ár: 17 M Ft.

CSALÁDI HÁZAK
Bék ésc sabán, a Kukorica utcában, 820 nm-es telken 33 nmes, egy szoba + konyhás, teraszos családi ház eladó.
Ár: 5,9 M Ft.
Békéscsabán, a Kemény utcán 65 nm-es, kétszobás, teraszos
családi ház eladó. Felújításra vár. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscsabán, Felsônyomáson, 1500 nm-es telken 80 nm-es,
fsz. + tetôteres családi ház garázzsal eladó. Ár: 7,8 M Ft.
Bék ésc sabán, a Gyöngy ös i utcában, 1088 nm-es telken 100
nm-es, két és fél szobás családi ház eladó. Ár: 7,9 M Ft.
Békéscs abán, a Lorántffy utcában két szoba étkezôs családi
ház nagy mûhelyrésszel, garázzsal, gázfûtéssel eladó.
Ár: 9,2 M Ft.
Békéscsabán, a Jácint utcában, 1100 nm-es telken 38 nm-es,
fsz. + tetôteres családi ház eladó. Ár: 9,5 M Ft.

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

hetett a gasztronómiai remekeket, de meg is kóstolhattuk
– Kása Róbert jóvoltából a
csabai ízek mellett – a különleges indiai konyha ételeit is.
Mindehhez Mazán György
harmonikájával teremtette
meg a megfelelô atmoszférát.
A kiállítások január 10-éig tekinthetôk meg.
Vándor Andrea

Békéscsabán, a Sas utcán, 1200 nm-es telken 129 nm-es családi ház két és fél szobával, garázzsal eladó. Ár: 9,6 M Ft.
Békéscsabán, a Mikszáth utcában, 1000 nm-es telken 100 nmes, polgári jellegû, háromszobás ház garázzsal eladó.
Ár: 9,9 M Ft.
Békéscs abán, a Dobozi úton, 2486 nm-es osztható telken 75
nm-es családi ház eladó. Ár: 10 M Ft.
Békés csabán, a Cs iki utc ában, 727 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás polgári ház eladó. Ár: 10,5 M Ft.
Békéscsabán, a Táncsics utc ában, 938 nm-es telken 80 nmes, két és fél szobás családi ház eladó. Lakáscsere is lehetséges. Ár: 10,5 M Ft.
Békéscsabán, a Hegedûs utcában 90 nm-es, kétszobás, felújított családi ház eladó. Ár: 12 M Ft.
Békéscsaba, a Hajnal utcában, 1000 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás, felújítandó polgári ház eladó. Ár 12,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lachner utcában 85 nm-es, kétszobás családi ház eladó. Csere is lehetséges. Ár: 12,9 M Ft.
Békéscsabán, a Lázár utcában, 937 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. Ár:: 12,9 M Ft.
Békéscsabán, az Ibolya utcán, 350 nm-es telken 72 nm-es, egy
+ két fél szobás családi ház eladó. Ár: 13 M Ft.
Békéscsabán, a Cséplô utcán, 1300 nm-es telken 54 nm-es +
54 nm beépíthetô tetôterû családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lipták A. utcában, 721 nm-es telken 200 nmes, hatszobás, polgári típusú családi ház eladó.
Ár: 13,5 M Ft.
Békéscsabán, a Dobos István utcában, 766 nm-es telken 100
nm-es, háromszobás családi ház eladó. Másfél szobás lakást
beszámítanak. Ár: 13,5 M Ft.
Békésc sabán, a Vörösmarty utcában, 500 nm-es telken 155
nm-es családi ház eladó. Ár: 13,9 M Ft.
Bék és csaba, a Vandháti úton 110 nm-es, kétszobás családi
ház eladó. Ár: 14,5 M Ft.
Bék és csabán, a Kárás z utc ában kertes, háromszobás, elôkertes családi ház eladó. Ár: 14,5 M Ft.
Békéscsabán, a Csalános utcában, 850 nm-es telken 45 nmes kis ház lakhatási engedéllyel, hozzáépítési lehetôséggel
eladó. Ár: 14,9 M Ft.
Békéscsabán, az Erz sébet lakóparkban, 200 nm-es telken tetôteres, 75 nm-es családi ház eladó. Ár: 15,2 M Ft.
Békéscsabán, az Erzsébet lakóparkban 84 nm-es, kétszintes,
két szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 15,2 M Ft.
Bék és csabán, a R ák óc zi utc ában, 355 nm-es telken három
szoba + nappalis, teraszos családi ház eladó. Ár: 15,3 M Ft.
Békésc sabán, az Orosházi úton, 773 nm-es telken két önálló
épületbôl álló, összesen 174 nm-es, hatszobás családi ház
eladó. Ár: 21 M Ft.
Bék és csabán, a D obozi úton, 970 nm-es telken 180 nm-es,
négyszobás, amerikai konyhás, kétszintes családi ház eladó.
Ár: 22 M Ft.
Békéscsabán, a Zsigmond utcában, 600 nm-es telken 160 nmes családi ház eladó (négy szoba + két nappali, két fürdôszoba, két konyha). Ár: 21,9 M Ft.

Mozaik

CSABAI MÉRLEG

White room, Braun sugar

blues mint védôoltás elnevezéssel invitálták Békéscsaba középiskolásait rendhagyó „ének-” és osztályfônöki
órákra december elsején –
egyébként az AIDS világnapján
– a Csabai Csípôs Blues Club
Illésházi úti klubjába. Ferencz
Rezsô, a klub elnöke elmondta,
hogy a zenetörténetet, annak
klasszikus képviselôit is segítségül hívta a rendhagyó órák
megfelelô hangulatának megteremtéséhez. Így a fiatalok autentikus személyiségektôl hall-

A

hattak a drogok ártó hatásáról,
az egyéb szenvedélybetegségekrôl, és megismerkedhettek
a rock klasszikusaival is. Az
alapötletet Zacher Gábor toxikológus garabonciás napokon
tartott sikeres elôadása adta.
A szervezôk arra számítanak,
hogy zenei aláfestéssel, oldottabb hangulatban, az iskola
falain kívül ôszintébben nyilvánulnak meg a tinédzserek,
ezért az elsô, bemutató rendhagyó órára december 1-jén a
Kemény Gábor szakközépis-

kola és a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium mintegy
nyolcvan növendékét hívták
meg, de itt volt 15 kortárssegítô is. Az elsô találkozónak két
kiváló zenész, Benkô Zsolt és
Tóth Rudolf Dániel, továbbá
Mezô Andrea, a Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum elnöke voltak a meghívott
vendégei. A klub elismert zenészekkel szeretné rendszeressé tenni ezeket az alkalmakat, bízva a támogatásban.
V. A.

A városvédôk és a sport

Békéscsaba sportéletét választotta a „Városvédô Esték”
sorozat legutóbbi témájául a
Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület. A
rendezvénysorozat második
évadjának nyolcadik találkozására a Körösök Völgye Látogatóközpontban került sor.
Elsôként Medovarszki János atléta, magasugró, edzô
(aki magasugrásban 1958–
1966 között hatszoros magyar
bajnok) osztotta meg személyes élményeit a hallgatóság-

gal. Diavetítéssel egybekötött
elôadásán megelevenedtek
Békéscsaba jellegzetes épületei, a liget s a sporthoz, sportoláshoz kötôdô helyszínek. A
tanár úr több könyvcsemegével érkezett, amelyek Békéscsaba, Békés megye sporttörténeti dokumentációjának fontos részét képezik, köztük Szigeti Csaba Aranycsinálók címû, a csabai tornászokról szóló, 1999-ben megjelent könyve. Késôbb az említett szerzô,
az önkormányzat csoportve-

Szeretlek, Békés megye!

zetôje a megyeszékhely sportéletérôl, annak lehetôségeirôl
beszélt. Simon Mihály nyugalmazott címzetes fôjegyzô,
egyesületi elnök és Gécs Béla
tipográfus leleplezték az Ádám
Gusztáv városi mérnök születésének 150. évfordulója alkalmából készült emléktáblát,
majd felolvasták Kmetykó János építész, elnökségi tag ünnepi gondolatait. Az est házigazdája dr. Cserei Pál, az egyesület ügyvezetô alelnöke volt.
Vándor

Kíváncsiak, hol található a világ legnagyobb Munkácsygyûjteménye s hogy készül a
híres csabai kolbász? Szeretnék látni, hogy mi mindent kínál a festôi szépségû Körösök
völgye?
Ezért érdemes ellátogatni
Békéscsabára, de a budapesti Mûvészetek Palotájában
is sok mindent megtudhattak
a látogatók szûkebb pátriánkról, hiszen egy napra oda költözött Békés. Farkas Zoltán
megyei közgyûlési alelnöktôl
és Tímár Andrástól, a Békés
megyei gasztronómiai team
kapitányától, olimpiai bronzérmes mesterszakácstól tudtuk meg: nemrégiben a fôvárosban mutatkoztak be a megye intézményei. A látogatók
megismerkedhettek a térség

történetével, gasztronómiájával, kultúrájával. Volt megyetörténeti, népmûvészeti, gasztronómiai kiállítás és a kondorosi születésû világhírû szobrász és ötvösmûvész, Kepenyes Pál tárlata ejtette ámulatba a közönséget.
A szakmai konferenciák
után szakácsmûvészetünké
volt a fôszerep. A gyerekek
délutánját Benedek Elek meséjével a Napsugár Bábszínház aranyozta be. Este az ötvenéves Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertezett.
Somogyi-Tóth Dániel karmester, zenekarvezetô orgonajátéka után Beethoven IX. szimfóniája csendült fel a Debreceni Kodály Kórus közremûködésével.
Vándor Andrea

Jó megállni a képek elôtt

ácsfalvi Zoltán békéscsabai alkotó festményeibôl
nyílt tárlat a Lencsési Közösségi Házban nemrégiben,
ahol Takács Péter igazgató
köszöntötte a megjelenteket.
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
kiemelte, mily nagy öröm számára kiállítást megnyitni advent idején. „Jó megállni ezek
elôtt a képek elôtt” – mondta

B

a jegyzô asszony, s hangsúlyozta, hogy számára nem kötelesség, hanem kifejezetten
öröm volt ide eljönni. Gáll Annamária és Péterfy Lajos nagyváradi színmûvészek az általuk külön erre az alkalomra
választott versekkel érkeztek
a megnyitóra. A tárlat december 18-áig tekinthetô meg.
Vadi

Negyvenéves az ifiház

saládias hangulatú ünnepségen, vetítéssel,
programokkal és beszélgetéssel idézték fel az ifjúsági
ház eddigi negyven évét az
egykori és mai munkatársak
nemrégiben.
A vendégeket Herczeg Tamás igazgatóhelyettes köszöntötte, majd az elmúlt
évekre emlékezett a ház elsô
vezetôje, Bencsik Ilona, az ôt
követô Ivanics Katalin és a jelenlegi igazgató, Szente Béla.
Bencsik Ilona elmondta, hogy
a Szabadság téri ifjúsági ház
és a hajdani Tanácsköztársaság úti (ma Andrássy út) úttörôház utódjaként épült a város fiataljai számára ez a ház,
amely 1969-ben nyitotta meg
kapuit. Az átadás akkor szinte
hetekig tartott, több elôadás
zajlott óvodásoknak, általános iskolásoknak – az akkori
kisdobosoknak és úttörôknek
–, diákoknak, de a felnôtteknek és az üzemek dolgozóinak is. Ezután folyamatosan
azon munkálkodtak, hogy színes programokat nyújtsanak
az itt élô fiataloknak. Bencsik
Ilona hozzátette, hogy ez az
ünnep egyúttal búcsú a régi
intézménytôl, hiszen rövide-

C

Harmincéves óvoda

emrégiben ünnepelte
fennállásának 30. évfordulóját a Lencsési Lakótelepi
Óvoda. A jeles alkalomból
szívmelengetô mûsorral készültek az intézmény jelenlegi
ovisai, de az azóta már felnôtt
régebbi növendékek közül is
többen visszatértek ünnepelni, felidézni a régi emlékeket.
Dancsóné Kasznár Mária
óvodavezetô mondott köszöntôt, Tímár Ella önkormányzati képviselô ünnepi
beszédet, majd a Cica, Maci,
Mókus és Csibe csoportosok
elôadásai követték egymást.
A harmincéves születésnap
természetesen nem marad
nyomtalan az oviban, hiszen
az intézmény több ajándékkal
gazdagodott a jeles alkalomból. Ezek közül legjelentô-
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sebb a városi önkormányzat
és a lakótelepi településrészi
önkormányzat képviselôinek
ajándéka. Jóvoltukból újrafestették az óvoda homlokzatát és kerítését, és egy teljesen új, hajót formázó, csúszdával felszerelt mászóka került az udvarra – ez utóbbi
dr. Ferenczi Attila és Tímár
Ella képviselôk hozzájárulásaként.
Az evangélikus gimnázium
tanulói szintén meglepetéssel
készültek – egy nagy mozaikképpel ajándékozták meg az
intézményt. Az Illyés Anna tanárnô irányítása alatt elkészített alkotás az óvoda szimbólumát, egy földgömbön felfelé
gyalogló, a világot felfedezô
gyermeket ábrázol.
Kárász-Kiss

sen jön az új, amely „remélhetôleg nagyon sok most élô
és ma még meg sem született
fiatalnak biztosít majd tartalmas elfoglaltságot”.
Ivanics Katalin arra az idôre emlékezett, amikor az ifiházban volt a város legnépszerûbb diszkója, ahol mintegy nyolcszáz fiatal szórakozott. Mint mondta, akkor soha
nem féltek, mert nem kellett,
és azt kívánta, hogy ismét félelmek nélküli évek jöjjenek.
Szente Béla szerint az elmúlt néhány évtizedben talán
nem is volt olyan békéscsabai
család, amelynek valamilyen

APRÓ H IRD ETÉS
KIADÓ

Békéscsaba belvárosában 137 nm-es
ingatlan irodának, üzletnek kiadó. Tel.:
30/938-8200.

INGATLAN
Békéscsabán, a Széchenyi liget mellett,
az épülô welnesspanzióval szemben
130 nm-es lakóépület 400 nm-es telken
eladó. Tel.: 30/498-7775.
Békéscsabán, Fényesen 100 nm-es építési telek áron alul, 1 M Ft-ért, sürgôsen
eladó. Tel.: 70/339-7802.
Békéscsabán, a belvárosban 3 szobás,
amerikai konyhás, nappalis, étkezôs, 87
m2-es, panorámás lakás eladó. Tel.:
20/942-2589.
Békéscsabán, Bánát u. 48. sz. alatt ház
eladó. Tel.: 30/935-7051.
Fényesen felújításra szoruló ház eladó.
Tel.: 70/397-2895.
Békéscsabán, a Pásztor utcában 59
nm-es, kétszobás, étkezôs, I. emeleti,
felújított lakás eladó. Tel.: 30/219-9794.
Békéscsabán, a Kastélyszôlôkben, a
Mester u. 57. sz. alatt új építésû családi
ház eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.:
20/931-3024.
A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.:
30/938-4240.
Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár: 850
ezer Ft. 30/239-1625, tarcsa. atw.hu.
Garázs kiadó. Békéscsaba, Tulipán u. 8.
Tel.: 30/938-8200.
Garázs eladó. Békéscsaba, Andrássy út
42. Érdeklôdni: 30/953-7129.
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tárolóval 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, háromszobás, téglablokkos, 3. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.
Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/525-7881.

SZOLGÁLTATÁS

IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK
ILS Békéscsabai Nyelviskola Kft.
Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Fsz. 12.
Telefon: 30/241-0699 • E-mail: ilsnyelv@freemail.hu
Nyitva tartás:
Hétfôtôl csütörtökig: 900–1500 • Pénteken: 900–1230
A4
A3
Iratmásolás, nyomtatás – egyoldalas:
8 Ft
16 Ft
Iratmásolás, nyomtatás – kétoldalas:
12 Ft
20 Ft
Laminálás: A4, 200 Ft. Spirálozás (100 oldalig): A4, 300 Ft. Scannelés: A4,
60 Ft. DVD-írás: (lemezzel együtt) 800 Ft. CD-írás: (lemezzel együtt) 500 Ft.
Fordítás, tolmácsolás, lektorálás: megegyezés szerint.

módon ne lett volna köze az
intézményhez. Beszélt arról,
hogy évente mintegy kétszázezren fordulnak meg az ifiházban, mely két évtizede már általános mûvelôdési központként mûködik; palettájuk széles, a kicsiktôl a nagyokig
mindenki találhat magának elfoglaltságot, programot, szórakozást. A múlt és a jelen
után Szente Béla bemutatta,
hogy milyen lesz a jövô, vagyis az ifiház helyén épülô Békéscsabai Kulturális Központ,
amely megfelel majd a XXI.
század kihívásainak.
Mikóczy Erika

Dajka képesítéssel gyermekfelügyeletet, vasalást, takarítást vállalok. Tel.:
20/246-4711, 66/630-654.
Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom –
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Kômûvesmunkák, utólagos hôszigetelés, nemesvakolatozás. Térkövezés, családi házak építése tervezéstôl
a kulcsátadásig. Marik István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., Telefon: 30/2757263.

Csempézést, hidegburkolást vállalok.
Tel.: 30/273-3191.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutókölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter József.
Laminált parketta fektetését vállalom.
Tel.: 30/273-3191.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

OKTATÁS
Matematikából, fizikából szaktanárok
korrepetálást, valamint érettségire felkészítést vállalnak általános és középiskolásoknak. Tel.: 30/226-7348, 30/4840498.
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.
Matematikából korrepetálás, telefon:
66/737-373.

EGYÉB

240 l-es hûtô, mélyhûtô, rekeszes, 190
l-es fagyasztó (30 000 Ft/db) eladó. Tel.:
66/630-489.
Eladó 1 db heverô, 1db kihúzható heverô és két fotel áron alul. Tel.: 20/2464711.
Vegyen igénybe feng-shui tanácsadást
üzletének és magánéletének javítására!
Tel.: 70/942-5143.
Új cserép féláron eladó. Telefonszám:
30/935-7051.
ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon:
20/255-2011.
Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462
Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.
Gépelést, szövegszerkesztést, szakdolgozat-készítést rövid határidôvel vállalok. Tel.: 66/410-123 esti órákban.

MUNKA

Jövedelmezô munka interneten! Tel.:
20/453-7964.
Alkalmi ruhák varrását vállalom. Tel.:
70/237-9981.
Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix
+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.

HIRDETÉSFELVÉTEL
TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. • Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

STEMPLI KFT.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. • Tel.: 66/430-620, 30/730-1404
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A mi oldalunk

CSABAI MÉRLEG

Élsportolók a díszteremben
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az önkormányzat jelentôs öszszegekkel támogatja az egyesületeket. A polgármester köszönetet mondott sportolóknak, edzôknek, vezetôknek.
A rendezvény résztvevôi
egyperces néma felállással

adóztak az idén elhunyt Sisák
Péter, az Elôre FC volt elnöke,
Szilvásy Ferenc, a Thermál
Vízilabda Sportkör elnökségi
tagja (korábban mindketten
sportért felelôs alpolgármesterek) és Marik László egykori
atlétaedzô, a Békéscsabai Se-

nior Úszóklub elnöke emlékének. Ezt követôen Köles István
és Hanó Miklós alpolgármester nyújtotta át a város ajándékait 2009 legeredményesebb
békéscsabai sportolóinak. A
lista örömtelien hosszú, íme
néhányan azok közül, akik

rangos nemzetközi versenyeken álltak helyt: az atlétikai
klubtól ifjabb Gregor László,
Márton Anita, Baji Balázs, Bagi
Ákos, Vozár Attila, a tornászoktól Böczögô Dorina, a vívóktól Tóth Annamária, az
úszóktól Fehérvári Júlia, a Jó-

zsef Attila Lakótelepi SE-bôl
többek közt Szabó László, Kádas Adrienn, Erdei Dóra, Hanicz Nelli és Andó László. Kiemelkedôen teljesített az idén
a Békéscsabai Elôre NKSE
Mátéfi Eszter irányításával és
Bohus Bea segítségével. Jól
szerepeltek a röplabdások, a
focisták utánpótláscsapatából
a korosztályos válogatottba
került Szokol Zsolt, Tar László
személyében pedig Békéscsabának van egy nemzetközi szinten elismert golfozója is.
Az ünnepség keretében
megemlékeztek az idén hatvanéves csabai tornászklubról, majd a sportszakmai tanácsadó testület elismerései
következtek: az év legjobb
férfi sportolója Szabó László,
nôi sportolója Szekeres Klára,
utánpótlás-versenyzôje ifjabb
Gregor László és Márton Anita. A legjobb csapatnak járó
elismerést a Mondi–Békéscsabai Elôre NKSE vehette át,
a legjobb edzô Mátéfi Eszter,
a legjobb sportvezetô pedig
Czeglédi Katalin lett.
M. E.

Százharminc éves
a színházépület

zázharminc éve, 1879ben, Halmay Andor aradi
építész terve szerint épült fel a
csabai „Vigarda”, s benne a
hatszáz nézô befogadására
alkalmas színházterem. Az
épületet, az új Vigadó összes
termét az 1879. február 13-án
rendezett bálon mutatta be
Csaba közönségének az építtetô Közbirtokossági Testület.
A színházterem ünnepélyes megnyitóját március 8-án
tartották. A rendezôk gáláns
gesztusaként a helyi mûkedvelô színjátszókat és a dalegyletet kérték fel az elsô elôadásra. Az elsô számot, a neves költô, Tóth Kálmán erre az
alkalomra írt Prológusát lelkes ovációval fogadta a közönség. A Himnusz eléneklése után a Csabai Mûkedvelô
Társulat tagjai léptek színpad-

S

A kiállítás megnyitója
ra, s nagy sikerrel játszották el
Szigeti József Falusiak címû,
háromfelvonásos vígjátékát.
Az elsô hivatásos színi elôadást a Krecsányi színtársulat
március 27-én tartotta az új
színházban. A régen várt esten Thália papjai a Villám Bandi címû népszínmûvet és a

Az örök második

Jókai Színház és a Békés
Megyei Ibsen Nonprofit
Kft. kulturális irodája a „Barangolások Norvégiában” rendezvénysorozat keretében ezúttal Örök második címmel rendezett irodalmi estet, melyen

A

Knut Hamsunrôl beszélgetett
Merô Béla rendezô és Zalán Tibor író. Keveset tudunk Knut
Hamsunrôl, aki „A Föld áldása” címû, 1917-ben megjelent
mûvéért 1920-ban Nobel-díjat
kapott. Ibsen kortársa volt, ám

az irodalomtörténetben kevésbé maradt fenn, nem túl ismert
a neve. Örök másodiknak
ezért Zalán Tibor nevezte el. Az
esten Gubik Petra és Perei
Zsuzsanna színészhallgatók
mûködtek közre.

Az egykori színházépület metszeten

Szép Galathea címû operettet
adták elô fergeteges sikerrel.
A százharminc éves jubileumra december 4-én megemlékezéssel, kiállítással készült a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület
és a Békés Megyei Jókai
Színház. A városvédôk elnökségi tagjai, ifj. Hankó András
és Gécs Béla felidézték a
színház történetét, majd megkoszorúzták a színházépület
alkotóinak a teátrum elôcsarnokában lévô emléktábláját.
Az alkalmi tárlaton a színházépítés levéltári dokumentumai, egykori plakátok, hajdani képeslapfotók mutatják
az egykori színházépületet és
környezetét 1880-tól az 1970es évekig. A kiállítást január
14-éig láthatja a közönség a
színház elôcsarnokában.
Gécs Béla
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Vigyen új színt
vállalkozásába!
Váltson T-Home üzleti kábelszolgáltatásra!

www.t-home.hu

A feltüntetett csomagajánlat 2009. október 1-jétôl visszavonásig, de legkésôbb 2010. április 30-ig érvényes. A szolgáltatások létesítése mûszaki felméréstôl függ, a fenti csomagot
a Magyar Telekom kábelszolgáltatással lefedett területein kínáljuk a kábelinternetre vállalt 1 év hûségidôvel, kábeltelefon-elôfizetés mellett. A tájékoztatás nem teljes körû, további részletek
a 1435-ös telefonszámon, a T-Pontokban és a www.t-home.hu honlapon.

