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INGYENES VÁROSI LAP

Ismét téli közmunka

VÁROSI BÁL
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel várja
önt és családját
az immár hagyományos
a Phaedra Közéleti
Központba február 28-án
19 órakor.
Belépôjegy: 10 000 Ft. Jegyek
a polgármesteri hivatalban, az
alpolgármesteri titkárságon
kaphatók február 16-ától.
Jótékonysági cél:
a Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet gyermekosztályának
támogatása
Zene: Mediterrán együttes
19.00 Gyülekezô

Nyitótánc: keringô
Közremûködik: Nyíri Lajos, a TáncSport Egyesület
Tímár Krisztián vezetésével
Kiállítás Lipták Pál munkáiból
Jankay-sarok: nyomatok és
képek vásárlási lehetôsége
Fotózás
Szünetekben tombolasorsolás

jra sikeresen pályázott a
Békéscsabai Kistérségi
Társulás: a téli közmunkaprogram folytatásához szükséges 9 millió Ft-ból mintegy
7,5 millió Ft-ot nyertek a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett közmunkaprogram keretén belül.
Mint ismeretes, korábban
sikerrel pályáztak a 2008. évi
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Fekvôrendôr, tábla
vagy egyirányú utca?

téli közmunkaprogramra, így
közel 14 millió Ft-ból két hónapon keresztül 56 fôt foglalkoztatnak 2008. december
15-étôl 2009. február 14-éig.
(A pályázati összegbôl 11 millió forint a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól érkezett.)
A közmunkások Békéscsaba, Csabaszabadi, Szabadkígyós, Újkígyós településeken

tcák egyirányúsításáról
és a parkolóövezet kiszélesítésérôl rendezett lakossági fórumot Herczeg Tamás (Fidesz), a békéscsabai
10. számú választókerület
képviselôje. A megyeszékhely közgyûlésének tanács-

noka a lakossági fórumra
meghívta a hivatal illetékes
osztályvezetôjét, Csiaki Tamást, Zsilák Zoltán közlekedési mérnököt és a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.-tôl
Vágréti Lászlót.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON

végzik a közterületek karbantartását, illetve a házi segítségnyújtásban és épületfelújításban tevékenykednek.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 2009. év elején
meghirdette a program folytatását, így a jelenleg nyert pályázati pénzbôl egészen március végéig tudják foglalkoztatni a közmunkásokat.

vtizedes lemaradásokat
kell behoznunk az utak tekintetében, és szükség van
egy olyan komplex tanyaprogramra, amellyel pályázni tudunk – fogalmazott dr. Fábián
Ágnes tanácsnok, a tizenhármas számú, jaminai választókerület egyéni képviselôje, aki
a ciklus félidejében az elvégzett munkákról és az idei tervekrôl számolt be lapunknak.
2006 októberétôl a jaminai
körzetben felújították a Franklin utca Fürjes felôli részét, a
felsônyomási és a fürjesi utakat törmelékkel töltötték fel.
Az Ulicska dûlôn belvízelvezetô árok készült, és megvannak az útalaptervek a Pepin
utcára, valamint a Filiához ve-

zetô útra. A korábban elhanyagolt Franklin utcai buszfordulót rendbe tették, bokrokat, fákat ültettek oda, három
utcában pedig fejlesztették a
közvilágítást. Jamina szép,
erdôs terén megújult a játszótér, a Rózsa utcai iskolaépület
mellé udvari játékokat telepítettek. A Kertvárosi Óvoda
tagóvodáiba új játszóeszközök, bútorok kerültek, a Miva
Bölcsôdében és a város önkormányzati bölcsôdéiben az
ágyak cseréjét támogatta a
képviselô. Emellett hozzájárult a jaminai családi és nyugdíjasnap, valamint a hagyománnyá váló adventi vasárnapok megrendezéséhez.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON

A hatodik polgári bál a Fiuméban

Fiume Hotel dísztermében került sor nemrégiben a már hagyományos polgári bálra a Polgárok Békéscsabáért Egyesület szervezésében. Az idei esemény egy
hatéves korszak zárórendezvénye volt – fogalmazott Kiss
Tibor, az egyesület elnöke,
önkormányzati képviselô. Az
elsô öt bál jótékonysági céllal
szervezôdött, az évenkénti
karitatív árverések teljes bevételét a tavaly június 4-én felavatott Trianon-emlékmû épí-
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tésére fordították. Kiss Tibor
hangsúlyozta: – Az idei bálon
a résztvevôk voltak díszvendégeink, akik az elmúlt években is tevékenyen hozzájárultak az egyesület céljainak
megvalósításához. Szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki az idei bálunkon is
emelte az est fényét jelenlétével, s egyben köszönet az elmúlt hat év munkájáért is. Jövôre is nagy szeretettel várunk mindenkit hagyományos rendezvényeinkre.

sét, fenntartását, kezelését illetôen, hogy a növények
megfelelô gondozásával a lehetô legnagyobb kiterjedésû,
egészséges zöld környezet
maradhasson fenn.
Így például tilos a közterületen levô fás szárú növények
csonkítása, károsítása, felületének megsértése, kötelesség viszont a növény fenntartásáról, szakszerû kezelésérôl való gondoskodás. Közterületen közmûvezetéket csak
úgy lehet elhelyezni, hogy az
a fás szárú növényt ne károsítsa és ne is veszélyeztesse.
Járdán síkosságmentesítésre
csak olyan anyag használható, amely a környezetében
lévô fa vagy cserje egészségét nem veszélyezteti. A közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú
növény töve körül legalább
2,25 m2 víz- és légáteresztô
felületet kell hagyni.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Élet a halál után

Félidôben Jamináról
és az egészségügyrôl

É
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anuár elsejétôl kötelezô
lesz pótolni a közterületen
kivágott fát és cserjét, nagyobb szabad víz- és légáteresztô felületet kell biztosítani
a burkolatba ágyazott növényeknek. Emellett tilos a csonkításuk és károsításuk, szigorodik a kivágásuk engedélyezése, óvni kell ôket a káros téli
sózóanyagoktól, és akár százezer forintos pénzbírsággal is
sújtható a fás szárú növények
védelmének megsértôje. Többek között ez szerepel a környezetvédelmi tárca kezdeményezésére elfogadott új
kormányrendeletben, melynek célja a közterületek zöld
felületének védelme.
A fás szárú növények védelmérôl szóló jogszabály
célja, hogy hozzájáruljon a települési környezet minôségét
meghatározó fák és cserjék
megóvásához. A rendelet elôírásokat fogalmaz meg valamennyi fa és cserje telepíté-
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jótékonysági báljára

19.30 Pohárköszöntôt mond:
Vantara Gyula
polgármester

Óvjuk a fákat, cserjéket,
tilos a csonkítás

Sikeres egyiptomi kiállítás a Munkácsyban tevével
CIKKÜNK A 6. OLDALON
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Testületi ülésen történt

Bizottsági vizsgálat

Újra jegyzô
kerestetik

korábbi jegyzô, dr. Benedek Mária távozása után
a város képviselô-testülete a
legutóbbi közgyûlésen döntött a jegyzôi állás betöltésére
kiírt pályázat feltételeirôl. A
szükséges jogi végzettség
mellett a majdani jegyzônek
legalább kétéves közigazgatási gyakorlattal is rendelkeznie
kell, ezenkívül a beadott pályázatok elbírálásánál elônyt
jelent az angol vagy a német
nyelv ismerete, és az uniós,
közgazdasági, környezetvédelmi vagy mûszaki szakirányú végzettség is. A pályázati
kiírás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a város honlapján, a Békés Megyei Hírlapban
és a Belügyi Közlönyben is
megjelenik majd.
k. k. p.

CSABAI MÉRLEG

A

Az ügyrendi és ellenôrzési bizottság a közgyûlés kérésére
megvizsgálta a Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda,
valamint a Dr. Harangi László
Ügyvédi Iroda és az önkormányzat között létrejött szerzôdéseket. A testület a vizsgálatról a legutóbbi ülésen
kapott tájékoztatást, ahol a
Harangi iroda ügye két és fél
órás vitát váltott ki.

A bizottság megállapította,
hogy a hivatal nevében, a jegyzô helyett a polgármester kötött szerzôdést a Harangi ügyvédi irodával, ezzel sérült az államháztartási törvény. Megállapították továbbá, hogy a
2007. december végéig szóló
szerzôdésre 2008-ban is történtek kifizetések, javasolták,
hogy ezt követelje vissza a város. Takács Péter nehezményezte, hogy az elôterjesztés
határozati javaslatában ez egyáltalán nem szerepelt. Vámos
József lépéseket vár, hogy a
továbbiakban ne fordulhasson
elô ilyen. Tóth Károly arról beszélt, hogy a polgármester
megsértette az államháztartási
törvényt, Hrabovszki György
szerint ki kellene mondania,
hogy hibázott, hiszen mindenki tévedhet. Szilvásy Ferenc

Az alkoholizmus
ellen

„Kultúrtörténeti kalandozások”
Kisnemesi Otthonok 8. Országos Találkozója – 2009. március 26–27.
Munkácsy Mihály Emlékház, Békéscsaba
16.30 A Bolzák kertje, az arborétum
Elôadó: dr. Hanyecz Katalin,
a BCE Szarvasi Arborétum igazgatója

Idôszaki kiállításaink megtekintése:
– A szarvasi csipke ma
– Kiszely Orsolya Eszter kollekciójából
– Lotz Károly kamarakiállítása
– Kiss György Munkácsy-díjas szobrászmûvész tárlata

17.00 2009 a turizmus éve. „Mûemléklánc útvonal
kastélyokkal, Budapesttôl Gyuláig”
Elôadó: Bugár-Mészáros Károly,
az Építészeti Múzeum igazgatója

14.00 Köszöntô
14.15 Munkácsy anyai ága, a Reök családfa elemzése
Elôadó: dr. Czeglédi Imre nyugalmazott
múzeumigazgató
14.45 A szegedi Reök palota felújítása
Elôadó: Rantal János építész
15.15 A REÖK – Regionális Összmûvészeti Központ
a Reök-palotában
Elôadó: Herczeg Tamás igazgató
16.00 Szarvas város múlja és jelene épített öröksége
tükrében
Elôadó: Novák István fôépítész

18.00 Vacsora – csabai kolbász és alföldi borok
kóstolója a pincében
19.00 Kórusmuzsika a Vörös Szalonban
Március 27-én, pénteken 8 órától:
Kirándulás Szarvasra
Kúriák, Tessedik Sámuel Múzeum, szárazmalom,
Bolza-kastély és az arborétum megtekintése.
Ebéd a Kondorosi Csárdában.
Visszaérkezés Békéscsabára kb.15 órakor.
Várunk minden érdeklôdôt!
Elérhetôségeink:
5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
Telefon: 66/442 080
E-mail: munkacsyhaz@mail.globonet.hu

tvenéves az Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos
Szövetsége, amely Békéscsabán ünnepelte jubileumát február 13. és 15. között. 1959ben városunkban alakult meg
az alkoholbetegek elsô önsegítô-öngyógyító klubja, a kerek
évfordulón mintegy kétszáz
magyar és külföldi vendég látogatott el hozzánk. A háromnapos rendezvényt Portörô
Péter, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fôosztályvezetôje nyitotta meg a Phaedra
Közéleti Központban. A résztvevôk egyebek mellett elôadásokat hallgathattak meg a
szenvedélybetegségek és az
alkoholprobléma kezelésérôl
nemzetközi és hazai elôadók
részvételével.
m. e.
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Március 26-án, csütörtökön 11 órától:
Találkozás, regisztráció, bemutatkozások
a Munkácsy-emlékházban

Délutáni elôadások:

egy olyan módosító javaslattal
állt elô, amely részben egybevág a bizottság megállapításaival, és kimondja, hogy ötmillió-negyvenezer forintot fizettek ki szerzôdés nélkül.
Vantara Gyula szerint nem
véletlen, hogy az ellenzék
olyankor foglalkozik a kérdéssel, amikor a laktanya ügye
felszínre került. A vita után dr.
Ferenczi Attila módosító indítványát fogadta el a testület
többsége, ez a következôket
tartalmazza: jelenleg nincs érvényben levô szerzôdés a
Harangi ügyvédi irodával;
kötelezettségvállalás történt,
amelyet múlt év februárjában
aláírásával dr. Benedek Mária
akkori jegyzô igazolt le, nála a
kártérítési felelôsség megállapítását kérik.
Mikóczy Erika

A BÉKÉSCSABA NYUGDÍJAS EGYESÜLET
(Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 35.)

kiállítást rendez Hegedûs Zsolt festményeibôl.
Megnyitó: 2009. március 5-én 14 órakor
A kiállítás április 8-ig tekinthetô meg.

ÁLLÁST HIRDET BELSÔ ELLENÔRI

A Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium
munkakör betöltésére.

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

Az állás teljes munkaidôs, határozatlan idôre szóló közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
Fô feladatok:
Segítse a vezetést a tervezésben, a döntések és intézkedések elôkészítésében, valamint ezek végrehajtásának biztosításában.
A belsô ellenôr feladatainak ellátása során elemzéseket készít, információkat gyûjt és
értékel, ajánlásokat tesz az intézmény vezetôje számára a vizsgált folyamatokról. Ezen
belül vizsgálja a mûködési kockázatokat felismerô és kezelô szervezeti képességeket,
a vezetôk és vezetôi csoportok közti együttmûködést, információáramlást, a pénzügyi,
irányítási és operatív mûködésre vonatkozó adatokat, beszámolókat, az alkalmazottak
jogszabályokban és belsô szabályzatokban rögzített tevékenységét, az eszközökkel,
forrásokkal történô takarékos és hatékony gazdálkodást, a kidolgozott programok, tervek és célkitûzések megvalósulását, a folyamatba épített elôzetes és utólagos vezetôi
ellenôrzési rendszer mûködését, az intézményt érintô jogszabályok, illetve kötelezô érvényû szabályok változásaira való idôbeni reagálást.
Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.
Pályázati feltételek:
• szakirányú (pénzügyi vagy számviteli) felsôfokú végzettség és regisztrált mérlegképes könyvelôi képesítés,
• legalább 3-5 év költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.
Elônyt jelent:
• számviteli/pénzügyi szoftverismeret; Forrás SQL, IMI rendszerek ismerete.
Benyújtandó iratok, igazolások:
Postai úton a Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. címére: az iskolai végzettségrôl, szakképesítésrôl szóló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata, motivációs levél.
Érdeklôdni lehet: Marton József fôigazgatónál (mobil: 20/961-7557).
A munkakör legkorábban 2009. március 16. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 11.

Egyablakos ügyintézés

gyan nem alakult ki komolyabb vita a közgyûlésen a költségvetés kapcsán, az úgynevezett integrált
ügyfélszolgálati rendszerrel
kapcsolatosan viszont több
kérdés is felmerült. A legfontosabb a következô: vajon
van-e szükség Békéscsabán
egyablakos ügyintézési rendszerre?
Az integrált ügyintézési
program az egykori jegyzônô, dr. Benedek Mária kezdeményezésére indult el; a lényege az, hogy egy helyen intézhetjük ügyeinket, a közüzemi számlák befizetését, az
okmányirodai szolgáltatásokat, sôt az eredeti elképzelés
alapján még a postai szolgáltatásokat is. Tekintve, hogy
a fontosabb közszolgáltatók
(Dégáz, Démász, posta) nem
igen érdeklôdnek a lehetôség
iránt, tehát nem tervezik
újabb ügyfélszolgálati pontok
telepítését a városban, valóban felmerül a kérdés: menynyire életképes az elképze-
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lés? Egyenlôre csak a Vízmûvek, a Tappe és a parkolási
üzletág fogadhatná ügyfeleit
egy helyiségben. Komoly
gond, hogy az integrált ügyfélfogadási helyiség kialakítása idôközben már megindult
a volt Party étterem helyén, a
Szabadság téren. A város eddig 16 millió forintot költött a
beruházásra, amely még nem
készült el.
Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô hangsúlyozta: folytatni
kell a tárgyalásokat a nagy
szolgáltatók képviselôivel, s
mivel az egykori jegyzônô felügyelete alatt zajló elôkészítési munkálatok nem voltak
kellôen alaposak, az ügyben
már több belsô vizsgálatot végeztek. Hrabovszki György
(MSZP) a testület által is elfogadott módosító javaslata értelmében az aljegyzô kidolgozza az önkormányzatnak
okozott kár megtérítését célzó törvényes érdekérvényesítési lehetôségeket.
k. k. p.

Félidôben Jamináról
és az egészségügyrôl
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Segítette a Jamina SE és a
klubok mûködését, a polgárôrök munkáját.
A harmincmilliós éves jaminai járdafelújítási program
keretében a múlt évben a
Tompa, az Egység, a Gorkij,
a Veres Péter, a Szegfû utca
páratlan oldalát, illetve egyegy szakaszát tették rendbe,
és megújult a Tavasz utca három szakasza. A program
idén a következô utcákkal
folytatódik: a Szegfû, a Báthory, a Gajdács, a Liliom, a
Gorkij, a Viola és a Tavasz
utca egy-egy szakasza, valamint a Csáki utca és a Mese
köz. A csatornázást illetôen
dr. Fábián Ágnes ezúton is felhívja a lakosság figyelmét,
hogy mindenkit értesítenek
majd arról, mikor érintik az ô
utcáját és házát a konkrét
munkálatok.
Tanácsnokként kiemelte,
hogy a védônôket visszahelyezték az alapellátáshoz, a
háziorvosok pedig évente
összesen 15 milliós mûszertámogatást kapnak. A város
támogatja a 12–17 éves lányok HPV elleni védôoltását,

elsôseink pedig gerincpárnákon ülhetnek az iskolákban.
Az önkormányzat 3,2 milliós
támogatást adott az ügyeletet
végzô kft.-nek, és tárgyaltak a
sürgôsségi osztály, valamint
az ügyelet munkájának öszszehangoltabbá tételérôl. Békéscsaba évi 30–50 millió forinttal segíti a kórház mûszerfejlesztését, és beszáll az intézmény pályázatainak önrészébe.
Dr. Fábián Ágnes továbbra
is várja a lakosság jelzéseit
minden hónap elsô szerdáján
16–18 óráig az Orosházi út
101. alatt vagy a 06-30/5355833-as telefonszámon.
M. E.

Tisztelettel kérem, hogy – amennyiben lehetôsége van rá – támogassa
a Réthy Zsigmond Természettudományi Alapítványt adója 1%-ával.
Számlaszám: 11100506-18380194-10000001.
Adószám: 18380194-1-04. Telefon: 20/945-8125.
Köszönettel: az alapítvány elnöke.

Felhívás népdalkörben való együtt éneklésre
„A magyar hagyományos zene egy harmonikus kultúra terméke. Egyensúlyban,
önmagával harmóniában élô lelkek lecsapódása.” (Kodály Zoltán)
Rohanó világunkban a mindennapi stresszel szemben meg kell védeni magunkat, keresve a lelki megújulás alkalmait, hogy békében legyünk önmagunkkal és
a külvilággal. Nyár elején szervezôdött népdalkörünkbe szeretettel várok minden olyan fiatalt és idôsebbet, akik idôt szánnak a lélek karbantartására, akik szeretnek énekelni.
A próbák ideje: minden héten csütörtökön 16–17.30-ig a Wass Albert Nyugdíjasklub épületében, Békéscsaba (Jamina), Madách u. 38.
Legközelebbi próbáinkat március 5-én és 12-én tartjuk.
Érdeklôdni Bukvainé Turbucz Ilona énektanárnônél lehet
a 06-30/519-1413-as telefonszámon.

Testületi ülésen történt

CSABAI MÉRLEG

Elfogadták a költségvetést

zinte vita nélkül fogadta el
a közgyûlés a megyeszékhely 2009-es költségvetését.
Az ellenzék mindössze két kifogását fogalmazta meg a bü-

S

dzsé kapcsán. Papp János
(SZDSZ) egy célszerûségi és
hosszú távú hatásvizsgálatot
hiányolt, amelyet egy független pénzügyi szakértôvel vé-

Szolidaritás
Szentgotthárddal

A képviselô-testület február
19-én – Vámos József javaslatára – szolidaritását fejezte ki
Szentgotthárd városával és
annak lakóival, akik tiltakoznak a magyar–osztrák közös
határra tervezett osztrák szemétégetô ellen. Az indítványnyal valamennyi képviselô
egyetértett.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

geztetett volna el, Baji Lajos
(MSZP) pedig arra hívta fel a
figyelmet, hogy a kibocsátott
négymilliárdos kötvényállományból a város már 850 millió forintot felhasznált.
A jobboldali városatyák közül többen méltatták a megyeszékhely költségvetését. Ezt
nyugodt körülmények között
tehették, hiszen a szavazást
megelôzôen alig tartózkodott
ellenzéki képviselô a díszteremben. Hanó Miklós alpolgármester a fejlesztések központi szerepérôl beszélt, Dr.
Kerekes Attila „barátságos”nak nevezte az idei büdzsét,
Vantara Gyula polgármester az
óvatos pénzügyi tervezés fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, hogy a várható kor-

mányzati megszorítások mellett azzal is számolni kell, hogy
a város jelenleg összesen
csaknem 24 milliárd forintra
pályázik, így nyertes pályázatok esetén a szükséges önerô
meghaladhatja a négymilliárd
forintot. Dr. Ferenczi Attila a
költségvetésben elkülönített
200 milliós városfejlesztési tartalékot emelte ki, amelybôl
2009-ben is lehetôség nyílik a
fôként lakossági bejelentések,
kérelmek alapján történô –
akár külterületi – beruházásokra is. A képviselô hozzátette, hogy az idei egy, az intézményekkel elôzetesen egyeztetett költségvetés, amelynek
a korrekt kiszámíthatóság a
legnagyobb elônye.
K. K. P.

Lencsési beszámoló

legutóbbi közgyûlésen
számolt be a József Attilalakótelepi Településrészi Önkormányzat múlt évi munkájáról annak vezetôje, dr. Ferenczi Attila.
A részönkormányzat tavaly
tíz rendes és két rendkívüli
ülést tartott. A Lencsési Közösségi Ház gazdag programkínálata mellett több hagyományteremtô rendezvényt indítottak útjára, ilyenek például
az Egészséghét, az Andrásnapi látványdisznótor, a Lencsési Lencse Napok vagy az
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PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

Február 27. 19.00
JELMEZES FARSANGI MULATSÁG
Zenél a Casino zenekar
Február 28. 19.00
VÁROSI BÁL
Zenél a Mediterrán zenekar
Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában,
a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG
Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,
állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.
Érdeklôdni Pintér Viktóriánál
a 30/577-8759-es telefonon lehet.

adventi ünnepség. Folyamatosan tartották a kapcsolatot a
lakótelepi intézményekkel, civil szervezetekkel, klubokkal,
támogatták a polgárôrséget,
az ünnepi rendezvényeket.
Népszerû volt a részönkormányzat által kiírt, a Lencsési
legvirágosabb kertje, balkonja
pályázatuk.
A településrészi önkormányzat a múlt évben több
mint 2,5 millió forint támogatást nyújtott a Lencsési rendezvényeihez.
Mikóczy

Két helyi járat
szûnik meg

anuárban a Körös Volán
Zrt. kérte az önkormányzattól a békéscsabai helyi járatok üzemeltetése kapcsán a
múlt évben képzôdött, bruttó
hatvannyolcmilliós veszteség
megtérítését. A közgyûlés akkor tizenötmilliós többlettámogatást szavazott meg,
egyben elrendelte, hogy ebben az évben százhúszezer
kilométerrel csökkenjen a helyi autóbuszok futásteljesítménye.
A februári közgyûlésre a
Körös Volán Zrt. részletes
tervvel állt elô, ebben járatok
megszüntetésével és ritkításával éves szinten százhuszonnégyezer-ötszáz kilométeres futásteljesítmény-csökkenésrôl van szó. A változtatások a képviselô-testület
döntése alapján április 1-jétôl
lépnek életbe. Eszerint megszûnik a 14-es járat, a vonal
északi részének forgalmát a
3V, jaminai részének forgalmát az 1-es és 2-es járatok veszik át. Ugyancsak megszûnik a 19-es járat, emiatt növekszik a buszpályaudvar és
az iskolacentrum között közlekedô 9-es járatok száma, az
egészségügyi gyermekotthon
elérését pedig a 8 és a 8A járatok biztosítják. A többi járat
esetében a követési idôk
5–15 perccel nônek, érdemes
lesz tehát az utazások elôtt tájékozódni.
M. E.

Lôcsei és Áchim

J

ANYAKÖNYVI HÍREK

Emléktábla állításának kérelmével fordult az önkormányzathoz dr. Dányi László újságíró, történész és Gécs Béla, a
Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület, valamint a Helytörténeti Kollégium tagja.
Dr. Dányi László Lôcsei Pál
(1922–2007) újságíró, szociológus, a Viharsarok címû koa-

líciós napilap munkatársa
emlékét kívánja megörökíteni
az Irányi utca 2. számú ház falán, ahol 1945-ben elindult a
lap. Gécs Béla Ádám (Áchim)
Gusztáv (1859–1946) egykori
városi fômérnök születésének
százötvenedik évfordulóján
szeretne emléket állítani Békéscsaba építészeti fejlôdése
kiemelkedô alakjának a városháza árkádsorán.
A közgyûlés a kezdeményezésekkel egyetértett, Kiss
Tibor bizottsági elnök pedig
bejelentette, hogy a közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és
sportbizottság saját hatáskörében ötven-ötven ezer forinttal támogatja az emléktáblák
kihelyezését.
m. e.

Ifjúsági pont, alternatív
iroda a centerben

özel húszmillió forintot
nyert „c.Enter” Alternatíva Iroda létrehozására a Dr.
Baly Hermina Mentálhigiénés
Alapítvány a TÁMOP Gyermekek és fiatalok integrációs
programja pályázatán.
A plázaprogram keretében, a Csaba Center harmadik emeletén prevenciós tanácsadó irodát hoznak létre,
amely a korosztályra szabott
programokon túl érzelmileg is
biztonságot nyújt a betérôknek. Lehetôség nyílik például
egyéni és csoportos konzultációra, csoportok tartására.

K

Kotyecz Szilvia és Kazár Mihály.

Lesz pszichoszociális tanácsadás, elôadás, zeneklub, teaház, kézmûves-foglalkozás,
tanulhatnak álláskeresési technikákat a fiatalok, míg a „hempergô-punnyadóban” tesztlapok, újságok várják ôket.
Az iroda március 1-jétôl egy
évig mûködik a projekt keretében. Mivel a pályázati támogatás csak késôbb érkezik
meg, az alapítvány elnöke,
Szabóné dr. Kállai Klára kérésére a közgyûlés négymillió
forint elôleget biztosított az induláshoz a civil likviditási keret terhére.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Balogh Tibor és Sztankó Szilvia fia Alex Ákos, Bozó Zoltán és Bakos
Rita fia Nándor, Piatkó Zoltán és Varali Andrea leánya Kira, Fodor János László és Varga Renáta Ottilia fia János István, Szabó András és
Fülöp Katalin fia Ákos (Nagybánhegyes), Dénes György Szilárd és
Vágási Krisztina fia Zalán Szilárd (Békés), Keresztesi Antal és Balog
Szilvia leánya Venessza (Köröstarcsa), Lipcsei Attila és Sándor Mária
leánya Flóra (Szarvas).

SZÜLETÉSEK

Bánki Gyula (1930, Kondoros), Mistyurik Mária (1918, Kondoros), Domonkos Béla (1955, Gerendás).

HALÁLESETEK

Elefánt
Sörözô
Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

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

MÁRCIUS 5., CSÜTÖRTÖK

KÉT KONCERT EGY ESTE!

KIRÁLY ISTVÁN & G-JAM,
ÖRÖKSÉG

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

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

Mesekuckó játszóház: minden szerdán 16–18 óráig. Március 4-én
nônapi ajándékok, március 11-én kokárda készítése különféle technikákkal. Részvételi díj alkalmanként 100 Ft/gyermek.

2009. február 27. (péntek) 17.00 órától – nagyterem
Gépészeti szakközépiskola szalagavatója

Február 27., péntek 17 óra: Kecskeméti Sándor gyógyszerész sorozatának második elôadása Gyomor- és bélrendszeri betegségek
gyógyítása homeopátiával címmel.

Március 2., hétfô 17 óra: „Tavaszi pincemûveletek” címmel Nagy Péter
borász elôadása a kertbarátkörben.
Március 7., szombat 17 óra: dr. Gudor Botond, az erdélyi Magyarigen
református lelkésze tart elôadást a „Magyar genocídium az erdélyi
Érc-hegységben 1848–49.” címmel.

Március 9., hétfô, 14.30 óra: dr. Fábián Ágnes pszichiáter elôadása
„Az idôskori agyi leépülés és depresszió megelôzése” címmel.

Március 15., vasárnap 15 óra: VII. „Csak tiszta forrásból…” címmel a
Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok számára kiírt pályázat kiállításának megnyitója és díjátadó ünnepsége.
Március 15., vasárnap: Petôfi-emléktúra Mezôberényben a természetjáró kör szervezésében. Indulás: 8.30-kor a buszpályaudvarról.

Baba-mama torna: minden kedden 9.30–10.30-ig (1 éves kor fölött) és
10.30–11.30-ig (3 hónaptól 1 éves korig).
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden
kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.

Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 19– 20 óráig.
Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató.
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2009. február 27. (péntek) 21.00 órától – Casinó
Jurij Gagarin-koncert
2009. február 28. (szombat) 21.00 órától – nagyterem
PÁL UTCAI FIÚK-koncert

Február 26. – március 4.
Nem kellesz eléggé (szinkronizált vígjáték)
Valkûr (szinkronizált amerikai–német dráma) 12 év
Underworld – A vérfarkasok lázadása (amerikai akciófilm) 16 év
A szabadság útjai (amerikai–angol romantikus dráma) 16 év
Papírkutyák (magyar vígjáték) 12 év
Made in Hungaria (magyar zenés) 12 év
A kuszkusz titka (francia dráma) 12 év

Március 5–11.
Watchmen: Az ôrzôk (angol–amerikai–kanadai akció)
Largo Winch ( szinkronizált francia kalandfilm) 16 év
Nem kellesz eléggé (szinkronizált vígjáték)
Underworld – A vérfarkasok lázadása (amerikai akciófilm) 16 év
Frost/Nixon (amerikai–angol–francia dráma) 16 év
Papírkutyák (magyar vígjáték) 12 év
Made in Hungaria (magyar zenés) 12 év

2009. március 5. (csütörtök) 18.00 órától – nagyterem
Gyógyító rendszerünk:
Kovács-Magyar András táltos elôadása
2009. március 6. (péntek) 20.00 órától – nagyterem
ROAD-koncert vendég zenekarokkal
2009. március 7. (szombat) 10.00 órától
Hírlap Kupa – Rejtvényfejtô verseny
KIÁLLÍTÁSOK:
„Európa a miénk is” – francia képek kiállítása
az Art Caffé Galériában
LOTZ KÁROLY KAMARAKIÁLLÍTÁSA
a Munkácsy Mihály Emlékházban
...és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY
a Casinóban a Juventus rádióval!

JÖN!!!
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
2009. március 13-tól április 6-ig
Bôvebben: www.ifihaz.hu
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Fekvôrendôr, tábla?
Lakossági fórum az ifiházban
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az érintett utcákban lakók a
megnövekedett forgalomra
panaszkodtak. A szakemberek több lehetôséget is megvizsgáltak a Teleki, Gutenberg,
Kis-Tabán és Kiss Ernô utcák
vonatkozásában. A Teleki utcában a legnagyobb problémát az ott parkoló autók, illetve
a Békés felôl és Mezôberénybôl Gyula felé tartó átmenôforgalom okozza, ezért felmerült
a fizetôparkoló-övezet kiszélesítésének gondolata. Egy hozzászóló felvetette, hogy miért
nem kerül vissza az onnan eltávolított sebességkorlátozó
tábla, de fekvôrendôr alkalmazása is szóba került. Utóbbit a
gyakori fékezések, gyorsítások és a zajhatások miatt vetették el. A sebességkorlátozó
tábla kihelyezését a szakem-

Új digitális
tévészolgáltatás

érföldkô a helyi szolgáltatások tekintetében az
Invitel Távközlési Zrt. által nyújtott interaktív digitális televíziózás, az InviTv, amely háromszáz magyarországi településen, köztük Békéscsabán is
elérhetô – mondta Zsembery
György, a cég piaci tevékenységért felelôs vezérigazgatóhelyettese a Csaba Center
elsô emeleti Invitel Telepontjában, amikor Javorniczky Áron
üzletágvezetôvel bemutatták,
mit tud a szolgáltatás.
Ha lemaradtunk egy elôzô
napi programról, megnézhetjük a Tegnap tévéje funkció
segítségével, emellett megállítható, visszatekerhetô az
adás, és a videofelvevôvel videomagnó nélkül is rögzíthetjük kedvenc mûsorunkat.
Az Invitel a telefon és az internet mellé kínálja az új televízió-szolgáltatást egy hónapos
próbalehetôséggel. A technikai megoldások között újdonságokkal találkozhatunk.
M. E.

M

berek nem tartották elég szigorú megoldásnak ahhoz,
hogy a közlekedôk be is tartsák a szabályokat. Herczeg
Tamás képviselô hangsúlyozta, hogy mindenképpen a választópolgárok akaratát kívánja szem elôtt tartani, bár jómaga az utcák egyirányúsításának a híve. Az Agóra-projekt

kapcsán elmondta, hogy az ifjúsági ház rekonstrukciója
megváltoztatja majd a forgalmi
rendet. A növényzettôl beláthatatlan útszakaszok „akadálymentesítésére”, a fák legallyazására Csiaki Tamás, a
városüzemeltetési osztály vezetôje tett ígéretet.
Vándor

A közbeszerzés elôkészítése
ékéscsaba szennyvíz-beruházási projektje továbbra is a tervezett ütemben
halad. A polgármesteri hivatal
programvégrehajtó egysége
a régészeti megfigyelésre és a
lôszer-mentesítési munkálatokra irányuló szerzôdés után
a kivitelezôk kiválasztására
vonatkozó közbeszerzések
elôkészítésével foglalkozik.
A kivitelezô kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárást mind a szennyvíztisztító
telep, mind a csatornázás fejlesztésére kétfordulós eljárással bonyolítják le. Az eljárás
elsô szakaszában a pénzügyi
és mûszaki szempontból alkalmas ajánlattevôket választják ki. Az eljárás második szakaszában a kiválasztott, vagyis alkalmas ajánlattevôk tesznek ajánlatot.
A csatornázás fejlesztésére a közbeszerzési eljárást bizonyos feltételek teljesítése
után lehet megindítani. Ilyen
feltétel az elsô fordulóra vonatkozó felhívás és dokumen-
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táció elkészítése, melyet az
elôkészítô munkacsoport február 4-én elfogadott, majd minôségbiztosítás és jóváhagyás céljából a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak elküldött. A minôségbiztosítás és jóváhagyás után
lehet megkezdeni a közbeszerzési eljárást.
A kivitelezés ciklusai:
– a szennyvíztisztító-telep fejlesztése;
– a csatornahálózat fejlesztése három szakaszban.
A csatornahálózat-fejlesztés három szakasza a következôk szerint alakul:
– elsô szakasz az Élôvíz-csatorna és a vasút közötti terület, valamit Jamina Franklin
utcától északra esô része;
– második szakasz a város
Élôvíz-csatornától keletre
(Doboz felé) esô része, ide
tartozik Gerla és Fényes is;
– harmadik szakasz az északi
iparterület, továbbá Jamina
Franklin utcától délre esô
része, illetve Mezômegyer.

A fenntartható
fejlôdésrôl

Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség helyi szervezete és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének békéscsabai csoportja a Polgári Esték rendezvénysorozat keretén
belül ezúttal Hetesi Zsoltot, a
Fenntartható Fejlôdés Egyetemközi Kutatócsoport tudományos munkatársát, elismert
fizikust, az ELTE óraadó tanárát látta vendégül, aki „Utolsó
kísérlet a Föld megmentésére
– Híradás a bolygó állapotáról”
címmel tartott nagy sikerû elôadást az érdeklôdôknek.
A fenti címmel könyve is
megjelent a szakembernek,
mely a világválság emberi és
anyagi hátterérôl, az összeomlással fenyegetô átmenet
várható lefolyásáról és a felkészülés lehetôségeirôl szól.
A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent kötet társszerzôi Végh László atomfizikus
és Szám Dorottya elemzô.
A Polgári Estéknek ezúttal
az ifjúsági ház adott otthont. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester és Fodor Lajos (Fidesz) képviselô.
V. A.
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30 éves tapasztalattal

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

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 bi l : 0 6- 30 / 60 0- 19 0 0

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

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
P o l y k a rb 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)

FIAT

gépjármûvek javítása

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû
Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalm azás a, cseréje
Olajcsere, kisebb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi út–Eiffel-toronytól jobbra 50 m- re)

Tele fon: 06 -66/4 30-58 9, 06- 30/22 82-447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

A gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe
jutott munkáltatók több forrásból is igényelhetnek munkahelymegôrzô
támogatásokat, melynek keretében a létszámleépítéssel érintett
munkavállalók megtartásának érdekében támogatható a leépítéssel érintett munkavállalók munkabérének és járulékainak akár
75 százaléka is.
Lehetôség van a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes kirendeltségen támogatási kérelmet benyújtani:
• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett központi
program a munkaerô-piaci válsághelyzetek kezelésének, a foglalkoztatási szerkezetváltás elôsegítésének támogatására.

• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett a „Munkahelyek megôrzéséért” elnevezésû központi munkaerô-piaci program.
• Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt „A foglalkoztatás megôrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” címû támogatási program.
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó további támogatási lehetôségek:
– MPA-2009-1 és MPA-2009-2 munkahelyteremtô támogatások.
(A pályázati dokumentáció letölthetô a www.szmm.gov.hu, illetve a
www.darmk.afsz.hu oldalakról. A pályázatokat a beruházás helye szerint
illetékes regionális munkaügyi központokhoz lehet benyújtani 2009.
március 18-áig.)

– Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt „A gazdasági
visszaesés következtében állásukat vesztôk újra elhelyezkedésének
támogatása más munkáltatónál” elnevezésû program.
(A pályázati dokumentáció letölthetô a www.ofa.hu honlapról. Beadási
határidô: folyamatos, legkésôbb 2009. november 5-e.)
– Az álláskeresôk mikro-, kis- és középvállalkozásnál, valamint civil
szervezetnél történô foglalkoztatásának támogatása.

– START, START PLUSZ, START EXTRA kártya (járulékkedvezmények).
Az egyes támogatási típusokkal kapcsolatos részletes felvilágosításért
kérem, szíveskedjen felkeresni a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központját az alábbi
elérhetôségeken:
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Telefon: 66/444-211, darmbekescsaba@lab.hu
Kovács Edina igazgató

Beszámoltak
a horgászok

A több mint négyszáz tagot
számláló, nagy múltra visszatekintô Békéscsabai Sporthorgász Egyesület január utolsó
napján tartotta szokásos évértékelô, beszámoló taggyûlését. Az 1937-ben alakult szervezet – az alapszabályban
meghatározott – feladata a természetvédelem és a horgászat népszerûsítése, az ifjúság
környezettudatos nevelése.
Népszerû az egyesület csárdaszállási horgásztanyája és a
csónakkikötô, ahol nem csupán a tagokat látják szívesen.
A közgyûlésen a vezetôség
beszámolt a 2008-as év eredményeirôl, majd jó hangulatú
ebéd következett.
G. Zs.

INTERNET-FELHASZNÁLÓI TANFOLYAMOT INDÍT

FESTÉS, MÁZOLÁS,
HOMLOKZATFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS STB.

Munkaügyi aktualitások

március 7-én 9 órakor a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetôen
jelentôs kedvezménnyel.
A képzés tartalma: elektronikus levelezés, az internetes böngészés,
a hatékony információkeresés és az elektronikus ügyintézés alapjai.
A képzés idôtartama 20 óra (4 szombaton, alkalmanként 5 x 45 perc)
Idôpontok: 2009. március 7., 14., 21., 28.
Helyszín: BMTK, Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.
A jelentkezés feltétele Windows XP felhasználói szintû ismerete és
könyvtári tagság.
Kérjen részletes információkat a 66/530-204-es telefonszámon vagy
a könyvtár kölcsönzôpultjánál!

INTÉZMÉNYVEZETÔI ÁLLÁSOKRA
ír ki pályázatot:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése az alábbi

– 10. Számú Általános Iskola (Békéscsaba, Kazinczy utca 8.), iskolaigazgató;
– 2. Számú Általános Iskola (Békéscsaba, Irányi u. 14.), iskolaigazgató;
– Szigligeti Utcai Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti utca 3.), óvodavezetô;
– Lencsési Lakótelepi Óvoda (Békéscsaba, Pásztor utca 91–93.), óvodavezetô;
– Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó (Békéscsaba, Vandháti út 3.),
intézményvezetô;
– Békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság
(Békéscsaba, Vandháti út 3.), intézményvezetô.
A pályázatok benyújtási határideje: 2008. március 27-e.
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közmûvelôdési és Sportosztályára kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szt. István tér 7.).
A pályázati kiírás teljes szövege a www.bekescsaba.hu honlapon olvasható.

Jogpont

U-s támogatással 2009.
február 2-ától elindult a
dél-alföldi régióban az ingyenesen igénybe vehetô jogsegélyszolgálat.
A Jogpont hálózat a régióban huszonkét helyszínen
biztosít magas színvonalú
jogi tanácsadást térítésmen-
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tesen, hogy a jogi segítség
mindenki számára elérhetô
legyen. Kiemelt területek:
munkajog, cégjog, társadalombiztosítás.
Jogpont Békéscsabán:
Andrássy út 12. Ügyfélfogadás: minden hétfôn és csütörtökön 13-tól 16 óráig.

Környezet

CSABAI MÉRLEG

Óvjuk a fákat, cserjéket, Változik
tilos a csonkítás
A

A fák védelmérôl szóló új rendelet meghatározza továbbá,
mely esetekben kötelezô
megtiltani a közterületen lévô
fák és cserjék kivágását, valamint elôírja a kivágott növények pótlását a zöld felület
megôrzése érdekében. A közterületen lévô fa vagy cserje kivágására a jegyzô abban az

tethetô. Egyúttal szigorodnak
a büntetési tételek: aki vét az
elôírt szabályok ellen, akár
százezer forintig terjedô pénzbírsággal is sújtható.
Fentieknek megfelelôen
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál
is változott a közterületen történô fakivágások engedélyezésének eljárása. A fakivágá-

esetben nem adhat engedélyt,
ha a kivágás helyett megoldható a növény áttelepítése is.
Míg korábban a jogszabály
csak a tiltott fakivágást szankcionálta, addig az új jogszabály kihirdetésével a „fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése” is bün-

si kérelem formanyomtatványát a www.bekescsaba.hu
honlapról is letölthetik. A kérelmet a hivatal közigazgatási
osztályához kell benyújtani
2200 forint illetékbélyeggel ellátva a békéscsabai önkormányzat fakivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatával.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Tanyagondnoki autó

A tanyavilágban élôk napi ellátását a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény segíti. Kétsopronyban évek óta jól mûködik a tanyagondnoki szolgáltatás is,
de Nagyréten ez eddig nem
volt elérhetô. A kistérségi társulás pályázaton közel 4,8
millió forintot nyert gépkocsi
vásárlására, azonban a kötelezôen és igény szerint beépí-

tendô eszközökkel 6,8 millió
forintba kerül egy megfelelô
autó. A képviselôk kétmillió
forintos támogatást szavaztak
meg az autó vásárlásához,
ugyanakkor felmerült, hogy a
legjobb egy terepjáró lenne,
és utat kellene építeni vagy
legalább zúzalékkôvel leszórni, hogy az ott élôk és a kívülrôl érkezôk esôben ne ragadjanak bele a sárba.
m. e.

GAZDIKERESÔ
Bodros 2–3 év körüli, közepes testalkatú, lelkileg sérült kan kutya.
Hogy mi az oka félelmének, nem
tudni. Gazdája elhunyt, egy ideig a
szomszédok etették, de sokszor
az utcán kóborolt – lehet, hogy a
gazdiját kereste! Talán a gazdi elvesztése miatt – vagy bántalmazások okán – fél az emberektôl, és fél kutyatársaitól is. Miután bekerült a menhelyre, néhány napig látni sem lehetett. Behúzódott a háza sarkába, odalapult a kutyaház falához, ha az állatvédôk közeledni próbáltak hozzá. De soha nem volt agresszív, csak
nagyon félt. Majd egy idô után kimerészkedett, már nem
szaladt el, ha közelítettek felé, a szeretetet már elfogadja.
Csak akkor fog teljesen feloldódni, ha egy türelmes, szeretô, gondoskodó gazdi magához veszi, és elfeledteti vele
a szomorú múltat, ami kiváltotta belôle ezt a viselkedést.
Bodros várja a jóságos gazdit!
Bôvebb információ: Kutyamenhely, Békéscsaba, Kétegyházi út 30. www.csabaiallatvedok.hu, tel.: 30/322-2776.

VADÁSZ PANZIÓNK ÉS ÉTTERMÜNK
Békéscsabától 8 km-re, erdôben található. Megközelítése a 44-es út Békéscsabát elkerülõ szakaszán,
Doboz felé kanyarodva lehetséges (a híd elõtti tábla jelzi).
ÉTTERMÜNK 50 fôs – 20 fõs különteremmel.
PANZIÓNK 10 db kétágyas szobával, 2 db apartmannal, valamint szaunával rendelkezik.
Minden szobánk fürdôkáddal, WC-vel, televízióval felszerelt.
Szolgáltatásaink: lehetôség van horgászatra (napijegyet árusítunk), erdei sétára,
szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.
A panzió elõtti zöld területen, sátorban lakodalom, vállalati és egyéb rendezvények
lebonyolítását is vállaljuk 100 fôtôl akár 1000 fõig.
Érdeklõdni: Panzió, tel./fax: 66/268-775,
Andó Tamás ügyvezetõ: 30/943-9610,
Bíró Csaba étteremvezetõ: 70/387-2141.
E-mail: atomas@freemail.hu.
Elôzetes egyeztetés után a különleges kívánságokat is igyekszünk teljesíteni.
Jó pihenést és kellemes idõtöltést kíván az Atomas Bt. valamennyi dolgozója
és Andó Tamás Schnitta Sámuel-díjas éttermi mester.

Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. február elején tájékoztatta a sajtó képviselôit a
2008-as év mûködési eseményeirôl, eredményeirôl, valamint az idei tervekrôl, változásokról. 2008 legfontosabb
eredménye az az új szindikátusi szerzôdés, amelyet
szeptember 26-án fogadtak el
a tulajdonosok, összesen 69
önkormányzat. A január 1-jétôl érvényes együttmûködési
megállapodás lényege egy
költséghatékony és a költségek megtérülését eredményezô mûködési struktúra kialakítása, amely hosszú távon
biztosítja a részvényes önkormányzatok tulajdonában lévô
vízközmûvagyon jogszerû,
a tulajdonosok érdekeit kiegyensúlyozottan érvényesítô, biztonságos mûködtetését.
Ami 2008 gazdasági mutatóit
illeti – mivel a pontos számítások várhatóan csak áprilisban
készülnek el –, egyelôre csak

a számlázási rend

antara Gyula polgármester úr többször hangoztatta, hogy nyíltságot és egyenességet vár el az MSZP-tôl a
közgyûlésben, mi ugyanezt
várjuk el tôle – mondta Miklós
Attila azon a tájékoztatón,
amelyen az MSZP a város által megkötött szerzôdéseket
vette górcsô alá.
Beszámoltak arról, hogy
Herczeg Tamás önkormányzati képviselô kérésére a hi-

Kérjük, támogassa
a békéscsabai
védônôk
sokrétû munkáját
adója 1%-ának
felajánlásával!
Stefánia Védônôi Alapítvány
Adószám: 18377116-1-04

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
közterület-felügyelete és mezei ôrszolgálata felhívással fordul a Békéscsabához tartozó
külterületi tanyákon élôkhöz.
Amennyiben a rendkívüli
idôjárás – a lehullott nagy
mennyiségû hó és az erôs
szél – miatt a külterületen kialakult nehéz útviszonyok
problémát okoznak a városba való bejutásnál, úgy segítség kérhetô a mezôôri szolgálattól a 06-20/312-5569-es
telefonszámon, különösen ha
orvoshoz, gyógyszertárba kell
menni vagy az alapvetô élelmiszereket kell beszerezni.
Makszin András
csoportvezetô

Már a moziban is
elfogadják

j szolgáltatási területeken fizethetünk üdülési
csekkel 2009-ben – derült ki a
Magyar Nemzeti Üdülési alapítvány sajtótájékoztatóján.
Fodor Mihályné, az alapítvány
munkatársa elmondta: a szolgáltatási területek bôvülésével többek között mozijegy,
autópálya-matrica vásárlásakor, jármûkölcsönzés esetén,
könyvtárszolgáltatás igénybevételekor, sôt extra szolgáltatásként még sétarepülésnél
– tehát nem menetrend szerinti légi személyszállítás esetén – is használhatunk üdülési csekket.
A Békés megyei gazdálkodó szervezetek 2008-ban öszszesen félmilliárd forint értékben vásároltak az alapítványtól üdülési csekket, melyeket
dolgozóik a megyében mûködô 309 szolgáltató több mint
470 szolgáltatásának használatakor váltottak be. Az MNÜA
szociális pályázatainak keretösszegébôl (2,1 milliárd forint) tavaly 140 millió forint érkezett a megyébe, az idei
szociális üdülési támogatások pályázatait február 1-jével
hirdették meg, a benyújtási
határidô április 15-e. Az idei
keretösszeg már nem éri el a
kétmilliárd forintot, külön pályázhatnak a nyugdíjasok, a
többgyermekes munkavállalók és a fogyatékossággal
élôk is.
A szociális pályázatok feltételeit és az üdülési csekk használatát illetôen minden információ megtalálható a www.
udulesicsekk.hu honlapon.

Ú

becsült adatokra támaszkodhatunk, melyek szerint az év
végével a 4,7 milliárd forintos
összárbevétel mellett mintegy
100 millió forintos nyereséggel
számolhat a zrt.
Az idei tervekkel, változtatásokkal kapcsolatban Csák
Gyula, a zrt. vezérigazgatója
elmondta: a rekonstrukciós
tervezési folyamatok további
bôvítése mellett a zrt. saját
programjaként 2009-ben elindul egy hároméves mûszakiinformatikai modernizációs
folyamat is, amely igazi kor-

szakváltást jelenthet a szolgáltató mûködésében az új
hálózati és mûszaki adatbázis
kiépítésével. A fogyasztókat
közvetlenül érintô változtatások közül Csák Gyula a meghosszabbított
idôtartamú
ügyfélszolgálatot (hétfônként
este nyolcig tart az ügyintézés) és a várhatóan tavasztól
életbe lépô új számlázási rendet emelte ki. Tavasztól havi
bontásban kapjuk a fogyasztási díjakat tartalmazó számlákat, így fizetnünk is havonta
kell majd.

A szakértôk köre szûkül

V
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vatal elkészítette azt a listát,
amelyben nyomon követhetô, hogy 2006-tól milyen közpénzbôl finanszírozott szakértôi, tanácsadói jellegû szolgáltatási szerzôdéseket kötött
a város. Hangsúlyozták, a
táblázat számos olyan tételt
tartalmaz, amelyet nem tartanak indokoltnak, nem egy
esetben olyan munkákra,
amelyeket a hivatal dolgozói
is meg tudtak volna oldani.

Vantara Gyula polgármester megkeresésünkre elmondta: a szerzôdésekkel
kapcsolatosan nem történt
törvénysértés. A város, a jelenlegi gazdasági helyzetre
való tekintettel csak a legszükségesebb esetben veszi
igénybe külsô szakemberek
(szakértôk) segítségét, tehát
a szakértôk köre a jövôben
tovább szûkül.
M. E.

A csatornázás éve

2009 remélhetôleg a csatornázás éve lesz – fogalmazott a
február elején tartott küldöttgyûlésen a városházán a
Békéscsabai Víziközmû Társulat vezetôje, Mácsai Sándor.
Az ülésen beszámoló
hangzott el a társulat munkájáról, és Vantara Gyula polgármester tájékoztatta a küldötteket a szennyvíz-csatornázási program elôrehaladásáról.
Beszélt arról, hogy múlt év
novemberében írták alá a támogatási szerzôdést, a program anyaga jelenleg Brüszszelben van. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a munkákat illetôen kilenc fôbb köz-

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

beszerzés van folyamatban, a
mérnök személyérôl áprilisban várható döntés. Az önkormányzati elôkészítô bizottság jóváhagyta azt a felhívást,
amely elindítja a kivitelezés
közbeszerzési eljárását a csatornázásra és a szennyvíztisztító telepre vonatkozólag. Ez
év novemberéig meg kell kötni a szerzôdések kilencven
százalékát, a csatornázásnak
2012 augusztusáig kell elkészülnie.
Vantara Gyula bízik abban,
hogy összefogással, konzorciumi formában a helyi vállalkozók is komoly szerephez
jutnak Békéscsaba eddigi
legnagyobb beruházásában.

Comenius-pályázat

A Belvárosi Általános Iskola
és Gimnázium sikeres Comenius-pályázatát megvalósító
diákok és tanárok megkezdték a felkészülést az elsô külföldi utazásra. A francia nyelvet tanuló diákok tizennyolc
fôs csoportja 2009. március
27-étôl április 5-éig Franciaországban, Cerizayben folytatja
a munkát, ahol a többi partneriskola tanulóival közösen
egy társasjáték készítésén
dolgoznak.
A tíz nap alatt természetesen számtalan érdekes program is vár a résztvevôkre: ismerkedés Párizzsal, kirándulás Poitiers-be, Nantes-ba, La
Rochelle-be.

A Közös Pont teaház
2009. március 2-án (hétfôn) 18 órakor
a Szü-Net internetkávézóban
filmvetítést tart a születésrôl.
A filmet Laimé Kiskünaité rendezte,
címe: A holdasszony.
Bevezetô elôadást tart BMZ (jabai sámán) az
alábbi címmel: Háborítatlan születés, háborítatlan út, háborítatlan halál.

ÚJ IDÔPONTBAN kerül megrendezésre
Farkas Gábor Junior Prima díjas zongoramûvész önálló estje,
a FILHARMÓNIA – RAIFFEISEN hangversenybérlet-sorozat
elsô kamara-elôadása
2009. március 1-jén, vasárnap este fél 8-tól
a Jókai Színház Vigadójában.
MÛSOR: F. Chopin: Négy impromtu • G. Verdi - Liszt F.: Trubadúr-parafrázis
R. Schumann: C-dúr arabeszk op. 18 • R. Schumann: Szimfonikus etûdök
Jegyek a Filharmónia Andrássy út 24–28. szám alatti irodájában
és a helyszínen kaphatók.

Tegnap és ma

CSABAI MÉRLEG

Életképek a múltból (I. rész)

Könyvajánló
Sass Ervin:
Csóka csenci a vendéged,
meg az ô barátai

„Az igazi gyermekverset egy
újra feltámasztott gyermek
írja, a felnôtt tudásával, de
gyermeki világlátással. Szereplíra és önvallomás egyszerre.” (Beney Zsuzsa). A
közismert költô és újságíró,
Sass Ervin ezúttal a gyerekeknek kedveskedett új verseskötetével. Az erdôlakók világába kalauzolja el a kicsiket,
játékosan és határtalan fantáziával. Megtudhatjuk, hogy
mit ajánl béka breki a gólyának, vagy mit keres kis katica.
A fülbemászó, bájos rímek
biztos sikert hoznak a gyerkôcöknél, miközben észrevétlenül fejlôdik a kiejtésük és a
szókincsük. Várkonyi János
festômûvész illusztrációi színesítik a könyvet.
J. M.

Sorsfonókat
várnak

szichodrámacsoportokat
szervez, rögtönzô sorsfonó színházat, élményszínházat, kortárssegítô mûhelyt, elhízott és evészavaros embereknek önsegítô csoportot
mûködtet ebben az évben is a
Sorsfonó Önismereti Egyesület – mondta Szathmári Kornélia a Mi-Értünk Egyesület Kazinczy utcai székhelyén. Az
egyesület nyitott, programjaikra, tréningjeikre várják az érdeklôdôket, és mindazokat,
akik többet szeretnének tudni
saját mûködésükrôl, képességeikrôl, szándékaikról, érzelmeikrôl.
Elérhetôk a sorsfonó2@
gmail.com e-mail címen és a
30/760-0505-ös telefonon.
e.

P

ékéscsaba országos jelentôségû vasúti csomóponttá válásával, illetve a Trianon utáni határmódosulással
érzékelhetô változás követke-
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zett be a város életében – az
ipari fejlôdés terén például a
vidéki városok közül Gyôr
mellett Békéscsabán volt a
legnagyobb elôrelépés a ’20as, ’30-as években.
A város egyfajta centrumszerepét tükrözte az a körülmény is, hogy 1895 óta folyamatosan fejlôdô telefonhálózata révén a ’20–30-as években intenzív kapcsolata volt
más településekkel, illetve országokkal. A Békésmegyei
Közlöny 1936. január 11-i szá-

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

GARÁZS
Békéscsabán, a Lencsési úton, a Haán Lajos tértôl nem messze
15 nm-es garázs eladó. Ár: 1,5 M Ft.
Békéscsabán, a Tinódi utcai garázssoron jó állapotban lévô garázs eladó. Ár: 1,6 M Ft.
Békéscsabán, az Ôzike u tcában 18 nm-es, elektromos kapuval
felszerelt, jó állapotban lévô garázs eladó. Ár: 1,75 M Ft.
Belvárosi garázsudvarban lévô garázs eladó. Ár: 2,1 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton (a Nemzeti Bank bejárója mellett) 16 nm-es garázs eladó. Saját villanyórája van, szigetelt, be
van polcozva, biztonsági záras. Ár: 2,2 M Ft.
Békéscsabán, a belvárosban új építésû, 17 nm-es földszinti garázs eladó. Ár: 2,94 M Ft.

vei alapján. Az átadást könyvtárhasználati versennyel kötötték egybe, a megmérettetésen
a BéKSZI tagiskoláinak hat,
két-két fôs csapata vett részt.
Elsô helyezett Somlyai Julianna és Vári Katalin lett (Zwack),
második Világosi Zoltán és
Földesi Bence (Kós), harmadik Kincses Dávid és Madzel
Dávid (Trefort).

Békéscsabán, a Fövenyes utcán 56 nm-es, 3. emeleti, kétszobás,
felújított lakás (külön WC-vel), erkéllyel, felújított fürdôszobával
és konyhával, konyhabútorokkal, egyedi konvektoros fûtéssel eladó. Ár: 8,3 M Ft.
Békéscsabán, a Haán Lajos téren, nyugodt környezetben, téglablokkos épületben 4. emeleti, 60 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs lakás külön WC-vel, egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel, linóleumos konyha + közlekedôvel, parkettás szobákkal,
redônyös ablakokkal eladó. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim ltp.-en 57 nm-es, 2. emeleti, 1 + 2 fél szobás, erkélyes 2000-ben felújított lakás eladó. A szobák parkettásak, a konyha mozaiklapos, külön WC van. A falazata tégla,
konvektoros fûtésû, telefonnal és kábeltévével felszerelt. Csere
is szóba jöhet, egy vagy másfél szobás lakás, akár a Lencsésin
is, panel kivételével. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési közepén 4. emeleti, 65 nm-es, háromszobás, 2004-ben felújított, redônyôs, lakásszövetkezetes lakás
gyors birtokbaadási lehetôséggel eladó. A szobák külön bejáratúak, külön WC, egy erkély és két francia kilépô van. A falazata
panel, a fûtés egyedi kombi kazános. Ablakok, ajtók szigetelve
vannak. Ár: 8,7 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim ltp.- en, kétemeletes tömbben 60 nm-es,
földszinti, 1 + 2 fél szobás, nagy konyhás, erkélyes, tégla falazatú, egyedi gázos, konvektoros fûtésû, pincés lakás eladó. Ár:
8,8 M Ft.
Békéscsabán, a Le ncsé si út on téglablokkos, É–D-i fekvésû, 3.
emeleti, 64 nm-es, két szoba étkezôs, erkélyes, egyedi konvektoros fûtésû lakás eladó. A szobák burkolata parketta, a konyha
és az étkezô linóleummal burkolt. A szobák ablakai redônyösek.
A lakáshoz tároló is tartozik. Ár: 8,95 M Ft.
Békéscsaba belvár osában, a Csaba center közelében eladó egy
új építésû, DNy-i fekvésû, amerikai konyhás, klímás garzonlakás. Egyedi fûtése radiátoros, a szoba parkettás, a konyha és a
közlekedô hidegburkolatos. Külsô és belsô hôszigetelésû.
Ár: 9 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim ltp.-en téglablokkos, 56 nm-es, felújított,
1. emeleti, két és fél szobás, egyedi radiátoros fûtésû, erkélyes
lakás eladó. A szobák burkolata laminált padló, a konyha és a
közlekedô hidegburkolatos. Az ablakok redônyösek. Parkolási
lehetôség a ház mellett. A lakáshoz közös tároló is tartozik. Kábeltévé kiépítve. Á r: 9,5 M Ft.
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Bé ké scsabá n, a Lencsési úton , a Lidl közelében, a városközponttól 5 percre, téglablokkos épületben jó állapotú, 48 nm-es,
kétszobás, középsô, egyedi gázos, légkondicionált lakás eladó
új, redônyös ablakokkal. Ár: 7,5 M F t.
Békéscsabán, a Lencsési úton, a kanyar elején, négyszintes épületben 4. emeleti, 56 nm-es, 1 + 2 fél szobás, egyedi fûtésû lakás laminált burkolatú szobákkal, felújított állapotban eladó.
Á r: 7,7 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy utcában 53 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, erkélyes, tégla falazatú, felújított lakás eladó beépített konyhabútorral és külsô hôszigeteléssel. Fûtése: egyedi konvektoros, a szobák burkolata parketta, a konyha, a közlekedô hidegburkolatos, az ablakai redônyösek, telefon, internet, kábeltévé
használatára is van lehetôség. A lakáshoz lenti tároló is tartozik.
Á r: 8,2 M Ft.
Békéscsabán, a Vécsey utcában, a Vécsey és a Szigligeti utcák
keresztezôdésénél 3. emeleti, 58 nm-es, két szoba, konyha, fürdôszoba (külön WC) lakás egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, kombi kazánnal (errôl megy a fûtés és a meleg víz is),
szônyegpadlós szobákkal, redônyös ablakokkal, erkéllyel eladó.
Á r: 8,3 M Ft.
Békéscsabán, a Tolnai utcában téglablokkos, 51 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, keleti fekvésû, klímás lakás eladó. Fûtése egyedi konvektoros, a szobák burkolata parketta, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos, az ablakai redônyösek. Telefon és kábeltévé kiépítve. A lakáshoz közös tároló is tartozik. Ár: 8,5 M Ft.
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országból hívják sûrûn Békéscsabát” – olvashatjuk a közlönyben.)
Az adott idôszakban jelentôs volt a köz- és lakóház-építkezés, 1920 és 1930 között
1851 lakóházzal gazdagodott
a város. Jelentôs ütemben fejlôdött a villamosítás is: a ’30as évek közepén 1274 lámpa
világította meg Csaba utcáit
és tereit. A városközponttól távolodva egyre kevesebb égô
világlott az éjszakában, az új
városrészben, a Bakuc-tele-

Megszépült a könyvtár

A Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium Kós
Károly Építô-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájában átadták a tanulóknak a felújított
könyvtárat, amelyben tanirodát is berendeztek. Az átalakítást és a bútorok gyártását az
intézmény tanulói végezték
szakoktatók vezetésével, Králik János tanmûhelyvezetô ter-

TÉGLALAKÁSOK

ma arról tudósít, hogy a városnak rendszeres napi kapcsolata volt Romániával,
Csehszlovákiával és Olaszországgal. („Fôleg Észak-Olasz-

A regisztráció
és a címkiadás
ingyenes!
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pen (a körgáton túl, a Vandháti út bal oldalán) például
egyetlen lámpa sem világított,
így – amint a Békésmegyei
Közlöny 1928. november 11-i
száma írja – „…a lakosság a
sötétség beálltával (…) lámpással világítja meg maga
elôtt az utat”.
A közmûvesítés gondja
örök terhe a városnak. „Békéscsabán úgy állnak a dolgok – írja a Békésmegyei Közlöny 1924. július 5-i száma –,
hogy ha esik az esô, feneketlen sár van, ha pedig nem
esik, akkor bokáig ér az Alföld
kiadós, forró pora.”
A csabai ember életének
úgyszólván minden mozzanatát átszôtték a protestáns etika magatartásparancsai. Ez
világlik ki Korniss Géza kultúrtanácsnok 1928-ban, a várossá válás 10. évfordulója alkalmából mondott beszédébôl
is, amelyben hangsúlyozza: a
város fejlôdésének, jövôjének
záloga, hogy lakossága megôrizze „…azt a mély vallásosságot, azt a józan felfogást, a
családi életnek a tisztaságát s
az életigények szerénységével párosult szorgalmat, szóval mindazt az erényt, amit az
új alapítók magukkal hoztak”.
Szemenyei Sándor

A Féling csodája

A Féling Színházi Csoport a
közelmúltban mutatta be a
Csoda címû elôadást a Csaba
Honvéd Kulturális Egyesületben. Az interaktív elôadás rendezôje és egyik szereplôje
Steinwender József, további
szereplôi Skorka Tibor, Salka
Zsuzsa, Petényi Bori, Csipke
Sándor, Fejes István és Petényi-Skorka Balázs voltak.

Békéscsabán, az Andrássy úton, frekventált helyen, csendes környezetben régi építésû, téglablokkos ház részben felújított, 1.
emeleti, 64 nm-es lakása eladó. (3 szoba, konyha + kamra + étkezô, fürdôszoba, WC.) Egyedi konvektoros fûtésû, parkettás
szobákkal, erkéllyel. A lakást irodánk mutatja be. Ár: 9,2 M Ft.
Békéscsabán, az Andrássy úton, frekventált helyen, téglablokkos
épületben 1. emeleti, 54 nm-es lakás két szobával, konyha +
étkezôvel, kamrával, egyedi konvektoros fûtéssel, linóleumos
közlekedôvel és konyhával, parkettás szobákkal eladó.
Ár: 9,5 M Ft.
Békéscsabán, a Tolnai utcában, nyugodt környezetben 2004-ben
felújított, 56 nm-es, körbefûtött lakás laminált padlós szobákkal
eladó (két szoba, konyha, fürdôszoba, WC, kamra, elôszoba).
Egyedi konvektoros fûtésû, gázbojler van, kábeltévé bevezetve.
A konvektorok három éve cserélve lettek. Ár: 9,8 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy lakótelepen, buszmegállótól egy percre 3. emeleti, 69 nm-es, téglablokkos, szép, megkímélt állapotban lévô lakás zöldövezetre nézô erkéllyel eladó (három szoba,
konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba egyben a WC-vel). Egyedi
konvektoros fûtésû, parkettás szobákkal, hidegburkolatos konyhával és elôszobával. Ár: 10 M Ft.
Békéscsabán, a belvárosi Dózsa György úton keleti fekvésû, felújított, téglablokkos, 1. emeleti, 57 nm-es, 1 + 2 fél szobás, étkezôs, erkélyes, egyedi gázos lakás azonnal beköltözhetôen eladó. A szobák burkolata parketta, az ablakok redônyösek.
Ár: 10,5 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim lakótelepen, csendes, nyugodt környezetben 54 nm-es, földszinti, északi fekvésû, 1 + 2 fél szobás, klímás, 2002-ben felújított lakás garázzsal együtt eladó. Falazata
tégla, a fûtése egyedi konvektoros, a szobák burkolata laminált
parketta, a konyha hidegburkolatos, az ablakok redônyösek.
Ár: 10,5 M Ft.
B ékéscsabán, a belvá rosban, a L ázár ut cán 3. emeleti, háromszobás lakás eladó. A ház tégla építésû, a szobák laminált burkolatúak, a többi helyiség hidegburkolatos. A fûtés egyedi gázos,
radiátoros. Az ingatlan 2007-ben lett felújítva. Ár: 17,9 M Ft.
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CSALÁDI HÁZAK

gyûjteménykiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban

Február 27-én 20 órától
Nigun-koncert a Békési Úti
Közösségi Házakban

Február 20.–május 20-ig
Lotz Károly-kiállítás Munkácsy
165. születésnapjára
a Munkácsy-emlékházban

Február 24-én
Asztrológiai elôadás a Viharsarok
a Nemzetért Egyesület
szervezésében az ifiházban
Február 27.–március 18-ig
Tízéves az evangélikus gimnázium
– jubileumi kiállítás a Jankay
Galériában
Február 28-án
A Kistehén tánczenekar koncertje
az ifiházban

Március 1–13-ig
Újra papír = Újrapapír és a víz
világnapja a Széchenyi ligetben
Március 1-jén 19.30-tól
Farkas Gábor zongoraestje
a Jókai Színházban
Március 6-án
Road, Substribe koncert az ifiházban

Január 16.–május 15-ig
Ötletadó kézmûvesmûhely
a Meseházban

Március 12-án 19 órától
Dumaszínház a Phaedra
Közéleti Központban

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

Március 12-én
Mese Mátyás Királyról – a Békéscsabai Amatôr Színjátszó Csoport
elôadása a Vasutas Mûvelôdési
Házban

Február 7.–május 24-ig
„Élet a halál után” – egyiptomi

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

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

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

Élet a halál után

z egyiptomi halotti kultusz emlékeibôl nyílt kiállítás Élet a halál után címmel
a Munkácsy Mihály Múzeumban. A válogatás a budapesti Szépmûvészeti Múzeum
egyiptomi gyûjteményének
anyagából készült.
A tárlaton a komplex egyiptomi túlvilághit aspektusait
érintô mûtárgyak jelennek
meg. A mumifikálás jellemzôirôl, a temetkezési szokásokról
tanúskodó sírmellékletek között a gazdagon díszített koporsó éppúgy megtalálható,
mint a balzsamozott testrészek tárolására szolgáló kanopuszedények, a holttestre, illetve a mellé helyezett amulettek, díszek és eszközök. Külön
tárló mutatja be Oziriszt, a holtak birodalmának uralkodóját,
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hával + étkezô, fent WC, fürdôszoba és két szoba van). Nincs
teljesen kész. Ár: 8 M Ft.
Békéscsabán, a Sas utcában, 1200 nm-es telken 129 nm-es, vegyes falazatú családi ház (két és fél szoba, konyha, étkezô)
csempekályhával és konvektorokkal, garázzsal eladó.
Ár: 9,6 M Ft.
Békéscsabán, a Keleti kertekben, a Jácint utcában, 1100 nm-es
telken lévô 38 nm-es, fsz. + tetôteres családi ház (lent nagy nappali, konyha, étkezô, kamra) konvektoros fûtéssel eladó.
Ár: 9,5 M Ft.
Békéscsabán, a Mikszáth utcában, 1000 nm-es telken 100 nmes, polgári típusú ház két garázzsal eladó. Három szoba, konyha, fürdôszoba, WC az udvaron, a gáz nincs bevezetve.
Ár: 9,9 M Ft.
Békéscsabán, Nagyréten, 1500 nm-es telken 100 nm-es, három
szoba, ebédlô + fôzôfülkés, tégla falazatú, félkomfortos, csempekályhás családi ház eladó. Ár : 10,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lórántffy utcában, 362 nm-es telken 100 nm-es,
tégla falazatú, központi fûtésû családi ház melléképülettel eladó
(3 szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba). Ár: 10,9 M Ft.
Békéscsabán, a Bessenyei utcában, 1800 nm-es telken 80 nmes, régi építésû ház konvektoros fûtéssel, áron alul eladó (két
szoba, konyha, kamra). Ár : 11 M Ft.
Békéscsabán, a Corvin utcán, 1000 nm-es telken 80 nm-es, polgári jellegû, lebontásra szánt vagy felújítandó családi ház eladó
(két szoba, konyha). Ár: 11 M Ft.
Békéscsabán , a Ker eki úton , 530 nm-es telken 85 nm-es, kétszobás (konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba, WC) tégla falazatú
ház radiátoros hôleadókkal, garázzsal eladó Ár: 12 M Ft.
Békéscsabán, a Táncsics utcában, 938 nm-es telken vegyes falazatú, 80 nm-es, 2 + fél szobás, nagy konyhás családi ház (fürdôszoba WC egyben) egyedi konvektor fûtéssel eladó. Csere is
lehetséges 3. emeletig, egyedi gázos, kétszobás lakás.
Ár: 12 M Ft.
Békéscsabán, a Kézay utcán, 570 nm-es telken 117 nm-es, központi fûtésû családi ház eladó (3 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC). Ár: 12,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lachner utcában a 1960-as években épült, 85
nm-es családi ház eladó. Falazata vályog és tégla, földszintes
elrendezésû (két szoba konyha, fürdôszoba, külön WC). Melléképület és garázs van. Fûtése központi radiátoros, a melegvízellátás villanybojlerrel történik, hálózati szennyvíz nincs. Csere
is lehetséges. Ár: 12,9 M Ft.
Békéscsabán, az Ibolya utcán, 350 nm-es telken 72 nm-es, 1 + 2
fél szobás, konyha + étkezôs, fürdôszobás családi ház (külön
WC-vel), radiátoros fûtéssel, garázzsal eladó. Ár: 13 M Ft.
Békéscsabán , a Liptá k A ndrá s u tcában, 721 nm-es telken 200
nm-es, hatszobás, polgári típusú családi ház eladó két konyhával, egy fôzôfülkével, terasszal. Konvektor fûtésû. Ár : 13,5 M Ft.
Békéscsabán, a Cséplô utcában, 1300 nm-es telken lévô 54 nmes (+ 54 nm beépíthetô tetôtér) családi ház nappali + amerikai
konyhával, étkezôvel, két szobával eladó vagy kiadó.
Ár: 13,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lázár utcában, 937 nm-es telken 1966-ban épült,
100 nm-es, akár két család számára is alkalmas, teraszos, részben felújításra szoruló családi ház eladó (három szoba, két kony-
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B ékéscsa bán, a Mester u tcában, 980 nm-es telken lévô 2 x 36
nm-es, tetôteres hétvégi ház eladó. A földszinten konyha, kamra, egy szoba, tusoló + WC van. A falazata tégla. Ár : 4,5 M Ft.
Békéscsabán, a Kemény utcában 65 nm-es, kétszobás, a 1990es években épült családi ház vegyes falazattal, egyedi radiátoros fûtéssel eladó. Felújításra vár. Ár : 7 M Ft.
B ékéscsa bán, a L ajta utcában, 1200 nm-es telken 1998-ban
épült, 90 nm-es, beépíthetô tetôteres, újszerû, háromszobás
családi ház eladó. Falazata tégla, fûtése egyedi kandallós, az
épület belsô hôszigetelésû, a szobák burkolata laminált padló, a
konyha hidegburkolatos, a kerítés kovácsoltvas. Az ingatlanhoz
melléképületek is tartoznak, a telek parkosított. (Lakáscsere is
szóba jöhet értékegyeztetéssel.) Ár: 7,2 M Ft.
B ékéscsa bán, Felsônyomá so n (a Debrecen felé vezetô úton),
1500 nm-es telken lévô 80 nm-es, fsz. + tetôteres családi ház 2
szoba + nappalival, központi fûtéssel eladó. Á r: 7,8 M Ft.
Békéscsabán, az Erzsébet lakóparkban, 200 nm-es telken 84 nmes, új, fsz. + tetôteres családi ház eladó (nappali amerikai kony-
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ha, két fürdôszoba). Falazata vegyes, fûtése központis, a szobák burkolata parketta, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos. Az ingatlanhoz melléképületek és garázs is tartozik.
Ár: 13,85 M F t.
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Teljes kínálatunkat megtekintheti a www.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

akihez a megdicsôült elhunyt
csatlakozni vágyott.
A május 24-ig megtekinthetô kiállítás azokat a tárgyakat
vonultatja fel, amelyek az
egyiptomi ember számára akkor nyerték el jelentôségüket,
amikor a test beköltözött az
„örökkévalóság házába”.

u
h

HÁZRÉSZEK

Békésen, a Petôfi utcában teljesen felújított, 56 nm-es, vegyes falazatú, egyszobás, egyedi fûtésû házrész kombi kazánnal, radiátoros hôleadókkal, nagy terasszal, redônyös ablakokkal eladó. A szoba parkettás, az étkezô és a konyha egy légtérben van.
Ár: 8,3 M Ft.
B ékéscsabán, a Teleki utcában, társas ingatlanban ELADÓ egy
utcafronti lakrész fedett terasszal, kis udvar résszel (két szoba,
konyha, étkezô, fürdôszoba, WC). Fûtése konvektoros, a szobák parkettásak, a többi helyiség hidegburkolatos. Az épület hôszigetelt, az ablakok redônyösek. Ár : 14 M Ft.

PANELLAKÁSOK

B ékéscsabán, a Rábai utcában 55 nm-es, 2. emeleti, kétszobás,
klímás, erkélyes lakás eladó. Falazata panel, a fûtése egyedi
kombi kazános, 2005-ben volt felújítva. Konya + étkezô egy légtérben, a szobák burkolata padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos. Ár : 10 M Ft.
B ékéscsabán, a Szabolcs utcában 69 nm-es, 2006-ban felújított,
negyedik emeleti, központi fûtésû, egyedi órás lakás tárolóval eladó (három szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba).
Ár: 10,5 M Ft.
B ékéscsabán, a S zabó Dezsô utcában 1989-ben épült, 3. emeleti, 62 nm-es, É–D-i fekvésû, 1 + 3 fél szobás + étkezôs, francia
kilépôs, klímás, felújított, külsô hôszigetelésû lakás eladó. Falazata panel, fûtése egyedi radiátoros, a szobák burkolata parketta, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos, az ablakok redônyösek. Telefon és kábeltévé-használati lehetôség van. A lakáshoz közös tároló is tartozik. Ár: 11,4 M Ft.
Békéscsabán, a Gábor Áron utcában, a Csaba centerhez közel 2.
emeleti, 68 nm-es, 2005-ben felújított, központi fûtésû lakás radiátoros hôleadókkal, beépített konyhabútorral eladó (két szoba, nappali, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC). Kôporcelán burkolók, a szobákban szônyeg van. Á r: 11,5 M Ft.
B ékéscsabán, a Petôfi utcában, frekventált helyen 4. emeleti, 68
nm-es, háromszobás (külön WC-s) lakás egyedi kombi kazános
fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, redônyös ablakokkal, erkéllyel
eladó. Ár: 11,5 M Ft.
Mezôhegyesen a Zala György lakótelepen egy panelépítésû, jó
állapotban lévô, 68 m2-es, 4. emeleti, 2+1félszobás, étkezôs, erkélyes lakás eladó. A fûtése egyedi mérôs központi radiátoros,
ablakai reluxásak, szobák burkolata padlószônyeg, konyha+közlekedô PVC. Az ingatlanhoz közös tároló is tartozik. Ár: 4 M Ft
Mezôhegyesen a Zala Györ gy lakótelepen egy kitûnô állapotban
lévô 3. emeleti, 68 m2-es, 2+1 félszobás, ebédlôs, panelépítésû, DK-ÉN Y-i fekvésû, beépített cseresznyefa konyhabútorral+sütôvel, erkélyes lakás eladó. Fûtése egyedi mérôs központi, ablakai reluxása, szobák burkolata szalag parketta, konyha+közlekedô hidegburkolatos. Internet, kábel tv van. A lakáshoz közös tároló is tartozik. Ár: 4.2 M F t

CSABAI MÉRLEG



Csabai október 23.

Jobbik Magyarországért Mozgalom békéscsabai szervezete 2008 márciusában alakult meg. A tavalyi volt az
elsô év, amikor közösen emlékeztünk 1956. október 23-áról.
A 2008. október 15-i taggyûlésünkön áttekintettük a városi szervezésû rendezvényeket, és döntöttünk arról, hogy melyik tagunk melyik rendezvényen vesz részt. Ekkor derült ki
számunkra, hogy Békéscsabán – talán már évek óta – a kolbászfesztivál is „színesíti” a nemzeti ünnep rendezvényeit.
A még köztünk élô ’56-osokra is tekintettel azt javasoljuk,
tegyék szabaddá ezt a napot Békéscsabán is! Legyen október 23-a nemzeti ünnep, az emlékezés és ne a szórakozás napja! Mert ez a nap nem errôl kell hogy szóljon!
Reméljük, hogy javaslatunk meghallgatásra talál, és
2009-tôl október 23-a Békéscsabán is megmarad nemzeti
ünnepnek.
Kérésünket megküldjük Vantara Gyula polgármester úrnak
a szükséges intézkedés megtétele érdekében, valamint a
Csabai Mérlegnek azzal a kéréssel, hogy olvasói levélként közölje azt. Felhelyezzük a www.sokkaljobb.hu honlapunkra is.
Szabóné Kocziha Tünde
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Örömnap, gyásznap?

Október 23-a gyásznap, és ezért nem szerencsés ekkor tartani a kolbászfesztivált? Akkor november 4-e lenne az örömnap, amikor a szovjet beavatkozás leverte a szabadságharcot? Vagy ez is gyásznap? Egymás után kettô is? Nem lesz
ez egy kicsit sok? Ilyen alapon a Szent István napján, augusztus 20-án tartott vidám vásárok is „meggyalázták” az
ünnepet? Talán üljenek otthon az emberek, magukba roskadva? A népünnepély nem sérti a nagy napok méltóságát,
hiszen valahogy meg kell különböztetni azokat az egyszerû
vasárnapoktól, amelyek csak munkaszüneti napok. A lakosság többsége egyébként sem vesz részt a hivatalos ünnepi rendezvényeken. Nem ártana forgatni a történelemkönyveket, az e nappal kapcsolatos tanulmányokat!
Dr. Budur Lajos

Megválasztották vezetôiket

gy megszépült, felújított
épület áll a Dózsa György
út 52. szám alatt… A létesítmény megóvását, karbantartását anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végzik az ottani nyugdíjasok. Kiemelném közülük
Blahut Lajost, Nánási Mátyást
és nejét, Molnár Lászlót, Csávás Imrét, de még sok más
személyt is fel lehetne sorolni.
A városi nyugdíjas-egyesület mellett ez a létesítmény ad
helyet a Békés Megyei Nyugdíjas-egyesületek Szövetségének is. Ez utóbbi szervezetnél a közelmúltban tisztújítás
történt, minek eredménye-
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ként fiatal, agilis, cselekvôképes vezetôk kerültek megválasztásra.
A 2008. december 12-i
gyûlésen a küldöttek elfogadták a BMNYESZ Szilvási Ferenc és kijelölt társai által készített alapszabályát, mely
sok kérdést egyértelmûvé
tett. Itt választották meg vezetônek Szilvási Ferencet, helyettesnek Balázs Imrét (Békés) és Krizsán Györgyöt (Gerendás). Elnökségi tagok lettek: Szrnka Pálné, Vágvölgyi
Gábor, Fári Pál és Kaposi
Lászlóné.
Kovács János

Kultúra / Vélemény

„Akusztikus festônk”

rekop János mûvész-tanár, Békéscsaba Kiváló
Pedagógusa volt nemrégiben
a vendége az Arcok közelrôl
rendezvénysorozatnak a Jankay Gyûjtemény és Kortárs
Galériában. A több szakmával rendelkezô – kazánfûtô,
könnyûbúvár, idegenvezetô,
gázkészülék-karbantartó
mûszerész,
esztergályos,
közlekedésgépész, fazekas,
világutazó – rajz–földrajz szakos tanárt Szegediné Kozák
Mária jó háziasszony módjára
faggatta eddigi életútjáról,
munkásságáról, utazásairól.
A jógázó, úszó, túrázó „polihisztor” a 10. számú iskolában végezte az általánost, és
saját bevallása szerint Gazsó
Bandi bácsinak köszönhetjük,
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hogy életében a rajz, a képzômûvészet szerteágazó érdeklôdési köre ellenére mégis
fontos szerepet kapott. A katonaság és az érettségi után
Egerben végezte a fôiskolát,
de közben Szeged, Nádudvar, Békés, Nagybánya is fontos szerepet játszott életében.

A Jankay nevét felvett, volt 9.
számú iskolában kezdte tanári pályáját, s ma is itt tanít.
Kedves barátjával, utazótársával – Kalmár Zsolttal –
bejárták majd az egész világot. A földrészek közül csupán Ausztrália maradt ki, ám
mint megtudtuk, ezt a hiányosságot is pótolják. Ki is lehetett más az egyik meglepetésvendég, mint Kalmár
Zsolt? Sokáig hallgattuk az élménybeszámolókat, anekdotákat utazásaikról, Rusznákné
Tóth Erzsébet pedig az akusztikai élményekrôl gondoskodott: gyönyörû népdalai,
Koncz Zsuzsa-adaptációi valódi színfoltot csempésztek a
baráti beszélgetésbe.
Vadi

A reneszánsz nap (visszatekintô)
A nagyotmondóverseny helyezettjei
I. korcsoport:
1. Goda Csenge – Savio Szent Domonkos Katolikus Ált. Iskola, 2. Kazár Dóra – 2. Sz. Ált. Iskola,
3. Fábián Atila – Szabó Pál Téri. Ált. Iskola.
II. korcsoport
1. Szántó Márk – 2. Sz. Ált. Isk., 2. Lipták Petra –
Szabó Pál Téri Ált. Isk., 3. Balogh Eszter – Petôfi
Utcai Ált. Isk. Különdíj: Tóth Tamás – Jankay.
III. korcsoport
1. Király Mónika A. – 10. Sz. Ált. Iskola, 2. Czepó
Sára – Erzsébethelyi Ált. Iskola, 3. Bajusz Bence
– József Attila Ált. Iskola.
A legügyesebb mesterek
1. Filó Andrea – Savio Szent Domonkos Kat. Ált.
Iskola, 2. Zsidek Petra – Petôfi Utcai Általános

Iskola, 3. Bugyik Nikolett – 10. Számú Általános
Iskola, 4. Adamik Réka – Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon, 5. Majoros Szilvia – Petôfi Utcai Ált. Isk., 6. Alt Boglárka
– Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon.

A vásári mókákon elért helyezések
1. Savio Szent Domonkos Kat. Ált. Isk., 2. Petôfi
utcai iskola, 3. Jankay iskola, 4. József Attila iskola, 5. 2-es iskola, 6. 10-es iskola, 7. Erzsébethelyi iskola, 8. Szabó Pál téri iskola.
A tudós deákkörök helyezési sorrendje
1. Jankay, 2. József Attila, 3. 10-es iskola, 4. Petôfi, 5. Erzsébethelyi, 6. Gerlai Általános Iskola,
7. 2-es iskola, 8. Szabó Pál téri, 9. Savio Szent
Domonkos iskola.

Színek, zenék, utazások

em tévedés: mintha muzsikálna a Jankay Galéria kortársterme, ahol E. Szabó Zoltán állítja ki a képeit, a
legújabbakat. Mintha a színek
változnának át zenévé, mintha
a látvány alakulna hangok
versenyévé ebben a teremben, de ha nagyon is racionálisan akarnánk körülírni, elég,
ha csak annyit mondunk: E.
Szabó a lírai absztrakció vonulataiba illeszkedik jó kéttucatnyi festményével. Lehet,
hogy a nagy stílusteremtô
Kandinszkij Vaszilij volt egy
idôben a példaképe még a
múlt század elejérôl, a követni
érdemes mester, aki kitalálta,
hogy a színek és a formák önmagukban is érzelmeket fejezhetnek ki, és éppen ezért
hasonlítanak a zenére is.
Nos, E. Szabó festészete
ezekhez közeli, még akkor is,
ha néha-néha egy-egy részletében tárgyiasulni látszik, a lírai színhullámzásban megjelennek házak, tornyok, virágok vagy azokhoz hasonlók,
hogy a képnézô vendég ne
legyen teljesen kiszolgáltatva saját képzettársításainak.
Egyszóval: E. Szabót olykor
meg kell fejteni, de ez a megfejtés nem fárasztó, nem reménytelen, sokkal inkább
könnyû utazás a mûvészetben, és teli van reménnyel,
már ami a festô életigenlését
és rajongó természetszeretetét illeti.

N

Miért is ne mondhatnám,
hogy egy nagy szimfónia ez a
kiállítás, vagy szvit inkább:
könnyed, táncos világ, amelynek a végsô kicsengése mindig az, hogy „az élet szép, tenéked magyarázzam?”. Elbúcsúzva Heltai mestertôl, maradva a képek világában, a
vendég (szokása szerint) azt
keresi, ami a legjobban kifejezi
az alkotót, gondolatait, egész
attitûdjét. Persze, kinek-kinek
más is lehet, mégis úgy vélem,
a Téli reggel az egyik csúcs
ezen a kiállításon. Olyan, mintha egy ablakkeret fogná össze
a látványt, jégkék és sötét azúr
színeit, a fehér fények pedig
már a valahol messze, de érkezô tavaszról súgnak üzeneteket. Az Öböl kék tenger világa a
látványrím a megelôzôre, még
akkor is, ha kevésbé utal az
absztrakt lírára, hogy fordítsunk
a szórenden, és elfogadjuk ezt
is igaznak, miközben egy másik E. Szabó-képrôl sugárzik a
tiszta absztrakció, a zenévé formálódó érzelemélmény: Egymásba fonódva írja a címet, és
gondolhatunk bármire, ami
szép, méltó és örömteli.
Különben nagy utazó is a
festô, azt írja a kis bemutatófüzetben, hogy 46 országban
járt már, és hozott élményeket. Ezen a tárlaton mi is vele
utaztunk, és mondhatom, kellemes, izgalmas, hangulatos
utazás volt.
Sass Ervin

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

ebruár 2-án a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség békéscsabai szervezete
Komáromi István iskolaigazgatót invitálta kvaterkázni. A
„Kvaterka” rendezvénysorozat keretében az Andrássy
gimnázium vezetôje a Szlovák Étteremben tartott elôadásában életérôl, munkásságáról, a történelemtanítás
nehézségeirôl, szépségérôl
és az ahhoz fûzôdô viszonyáról, valamint a rendszerváltásról, a közelmúlt történéseirôl,
a volt Rózsa Ferenc Gimnázium átalakulásáról beszélt.
Komáromi István, aki 1980
óta tanít, nemrégiben kapta
meg a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa megtisztelô címet.
Történelem–földrajz szakos
tanár. Második otthona a volt
RFG, jelenlegi nevén Andrássy Gyula Gimnázium, hisz ott
érettségizett, ott kezdte tanári
pályáját, és jelenleg igazgatja
is a – mind fizikai, mind pedig
szellemi – változásokon átesett intézményt.
A vendég beszélt a gimnázium áthelyezésének történetérôl, a lehetôségként felmerült ötletekrôl, a volt laktanya
épületének megújulásáról,
ami mára már történelem… A
kvaterkázást Köles István alpolgármester vezette. A baráti beszélgetést megtisztelte jelenlétével Vantara Gyula polgármester is.
V. A.

F

APRÓ H IRD ETÉS
INGATLAN

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

JÁRMÛ

Magyarból közép- és emelt szintû érettségire felkészítés. Tel.: 20/389-0507.
Személyiségfejlesztés 60 órában sikerorientáltaknak, kudarckerülôknek. Információ: Budainé Erika, 70/773-5690;
Novák Magdolna, 30/370-0881.
Kémiakorrepetálás. Tel.: 30/480-3670.
Matematikából korrepetálás, felkészítés. Tel.: 70/22-86-377.
www.olasz-italiano.uw.hu
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.
Angol nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
30/527-7078.
Angolnyelv-oktatás, kezdôknek is! Tel.:
30/345-9237.
Ingyenes átképzés diplomásoknak, érettségizetteknek. A betanulás idejére 200
ezer Ft alapjövedelem. Tel.: 30/843-0496.

Telekgerendáson gazdálkodásra is alkalmas családi ház eladó. Telefon:
70/296-9071.
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. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, háromszobás, téglablokkos, 3. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.
Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/587-4857.
2001-es Ford Focus elsô tulajdonostól
eladó (négyajtós, klíma, szervizkönyv).
Tel: 30/445-4463.
250-es MZ ETZ motorkerékpár eladó.
Tel.: 70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó eladó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, szalagfüggöny készítése, javítása részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása vagy cseréje. Tel.: 70/212-6776,
454-171.
Dajkai képesítéssel gyermekfelügyeletet, vasalást, takarítást vállalok. Telefon:
20/246-4711.
Elôtetôk, leválasztások készítése. Tel.:
30/925-8164.
Csempézést, hidegburkolást vállalok.
Tel.: 30/273-3191.
Motoros fûrésszel munkát vállalok. Tel.:
30/481-8071, 66/436-226.
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.
www.olasz-italiano.uw.hu
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Telefon: 20/935-8173, Péter
József.
Laminált parketta fektetését vállalom.
Tel.: 30/273-3191.
OKJ-s személy- és vagyonôri tanfolyamra várunk jelentkezôket. Részletfizetés lehetséges. Hölgyek is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

OKTATÁS

EGYÉB

Keresek egy legalább 80 basszusos nôi
tangóharmonikát. Tel.: 30/653-8123.
Eladók méltányos áron különbözô méretû számítógépasztalok, szobai sporteszközök, hintaágyak, PS/PC-s játékkormányszett, összecsukható hálós járóka, elektromos darts, valamint 4,5 kaliberes CO-s légpuska. Tel.: 30/8421821.
Idôs- és betegellátást vállalok. Telefon:
30/266-1081.
Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.
Gépelést, szövegszerkesztést, szakdolgozat-készítést rövid határidôvel vállalok. Tel.: 20/539-3120.

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

Szalagavatók kora

A negyedikes diákok életében jelentôs esemény a szalagavató. A közgések a sportcsarnokban ünnepeltek
Tisztelt szülô(k)!
Tisztelt érdeklôdô(k)!

Világviszonylatban és Magyarországon is a mellrák után a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a méhnyakrák.
Közel 500 nô hal meg évente hazánkban e betegség következtében, s ez az esetek nagy részében rendszeres szûréssel elkerülhetô lenne.

Sokan nem tudják, hogy a méhnyakrák kialakulásáért egyértelmûen egy vírus, a Human Papilloma vírus (HPV) felelôs. A vírus olyan elváltozásokat indíthat el a sejtekben, amelyek rákos
burjánzáshoz vezethetnek.

A védôoltásról
Ma már Magyarországon is elérhetô a Human Papilloma vírus
(HPV) elleni oltóanyag, mely hatékonyan képes megelôzni a vírus négy leggyakoribb típusával (6, 11, 16, 18) való fertôzôdést
és az általuk okozott betegségeket.

A vakcinasorozat három oltásból áll, melyeket fél éven belül kell
beadni. A védôoltás a HPV okozta megbetegedések megelôzésének fontos eszköze, de nem helyettesíti a rendszeres
rákszûrést.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. február
28-a óta támogatja a békéscsabai lányok HPV elleni védôoltását.

CSABAI MÉRLEG

Fedett pályás tehetségkutató
Fiúk
Serdülô 60 m
Gyermek 60 m
Serdülô 60 m gát
Serdülô 600 m
Serdülô 600 m
Gyermek 600 m
5 km gyaloglás
Serdülô távol
Gyermek távol
Serdülô súlylökés

Horváth Károly
Dombi Dániel
Szeles Tamás
DobraViktor
Zsíros Márk
Szeretô József
Koléner Tibor
Szeles Tamás
Dombi Dániel
Péter Arnold

1996
1998
1994
1995
1996
1997
1990
1994
1998
1994

Bcs. 2. sz. isk.
Bcs. 2. sz. isk.
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Bcs. 2. sz. isk.
Buda-Cash Bcs. AC

8,6
9,0
9,1
1:36,8
1:46,6
1:54,4
23:50,0
548 cm
388 cm
14,27 m

Lányok
Serdülô 60 m
Gyermek 60 m
Gyermek 60 m
Serdülô 600 m
Gyermek 600 m
3 km gyaloglás
5 km gyaloglás
Serdülô távol
Serdülô távol
Serdülô súlylökés

Pásztor Zsuzsa
Nagy Fruzsina
Zahorán Adrien
Váczi Lili
Zahorán Adrien
Marton Mercedes
Kovács Barbara
Kocsis Nóra
Tóth Eszter
Cseh Zita

1996
1997
1998
1994
1998
1995
1993
1994
1996
1995

Bcs. 2. sz. isk.
Bcs. 2. sz. isk.
Bcs. József A. isk.
Buda-Cash Bcs. AC
Bcs. József A. isk.
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC
Buda-Cash Bcs. AC

8,6
9,0
9,1
1:50,3
2:02,8
15:50,0
27,03
484 cm
428 cm
9,24 m

A támogatás feltételeit szabályozó önkormányzati rendeletet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
2009. január 22-én módosította, mely szerint 2009. január 26ától a 12. életévüket betöltött, de 17. életévüket még el nem
ért békéscsabai lányok számára is lehetôvé válik a HPV elleni oltóanyagok önkormányzati támogatása.
A fenti korcsoportba tartozó békéscsabai leányok – jövedelmi
helyzetüktôl függetlenül – mindhárom vakcinára jogosultságot
szereznek, amennyiben az önrészt – húszezer forintot – befizetik.

Egy injekció (gyógyszertári) ára: 29 755 Ft. Támogatás nélkül a
három oltásból álló oltássorozat 98 265 Ft-ba kerül. Az önkormányzati támogatás esetén a három oltás összesen 20 000 Ftba kerül a családnak. Ezen túlmenôen továbbra is lehetôség
van a méltányosság gyakorlására.
A téma jelentôsége miatt

2009. március 3-án 16.30-tól
az ifjúsági ház nagytermében
(Békéscsaba, Derkovits sor 2.)

a HPV elleni védôoltással kapcsolatos tájékoztatást
tartunk békéscsabai, 12 és 17 év közötti lányoknak,
szüleiknek és minden érdeklôdônek.

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT
Csaba épülése. Csabának egyes részei szép fejlôdésnek indultak. A mérnöki hivatal által megállapított szabályozási terv
az építkezések szaporodása folytán mind inkább közeledik a
megvalósuláshoz, és nemsokára szép, egyenes utcák jönnek
létre a jelenlegi girbe-gurba sikátorok helyén.
Különösen Csaba Körös-csatornán túli része, a Kanálisi szôlô indult szép fejlôdésnek. A község nagy költséggel kisajátította a szükséges területeket, és az azelôtt teljesen rendezetlen helyen ház ház után épül. Az egész területen már 360 háztelek van.
Ugyanilyen nagy kelendôségnek örvendenek – különösen
a szegényebb néposztály körében – az Erzsébethely és a vasútállomás között elterülô úgynevezett Máté-porták, itt 190 telek van. Csaba ezzel a városrésszel is gazdagabb lesz.
Üzletáthelyezés. Csaba egyik legrégebbi és legnagyobb raktárral bíró, 30 éve fennálló üzletének tulajdonosa, Kulpin Jakab
üzletét a Berényi útról a fôtérre, a volt Décsey-féle házba helyezte át. Ezúton értesíti a lakosságot, hogy a legjobb áruval és
a legjutányosabban szolgálja ki új helyén is vásárlóközönségét.
Szibériai hideg 1709-ben. A legöregebb emberek sem emlékeztek olyan hidegre, mint 1893 februárjában volt Csabán. De
annál inkább emlékeznek az öreg krónikák, melyeknek egyike
igazán érdekes dolgokat mesél a háromszáz esztendôvel ezelôtt, 1709-ben vízkereszt napjától február végéig tartó kegyetlenül hideg idôjárásról.
Olyan rettenetes szibériai hideg volt egész Közép-Európában, így Magyarországon is, hogy sokan a városok utcáin, a
házakban, sôt az ágyaikban is megfagytak. A kályhák legnagyobb hôfoka sem volt elég, hogy egy szobát egészen
felfûtsön. Ámbár a kályha vas részei izzottak a melegtôl, hatlépésnyi távolságban a vizet jégréteg borította. A denevérek felébredtek téli álmukból, nappal kirepültek az utcára, de néhány
perc múlva mindannyi elpusztult az elviselhetetlen hidegben.
A szarvasok, ôzek bejöttek a városokba, támolyogva jártak az
emberi lakások körül, s mikor a tavasz megjött végre, sok
büszke agancs hevert élettelenül az utakon és az erdôkben. A
tavak, csermelyek fenékig befagytak, s márciusban, áprilisban
az elrohadt halak kiállhatatlan bûze fertôzte a levegôt. Többször megtörtént, hogy a diligencze-ok pontosan megérkeztek
ugyan az állomásokhoz, de senki sem szállt ki belôlük – a postillon, az utasok holtan feküdtek a kocsi belsejében.
Szerkeszti: Gécs Béla

