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INGYENES VÁROSI LAP

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
2009. március 13. – április 6.

A szabadság napja: március 15.
Nemzeti ünnepünk részletes városi programja

A

z újjászületés évszakában nemcsak a tavasz, de Békéscsaba
mûvészete is kivirágzik, a talán túlzás nélkül állítható: ebben elévülhetetlen érdem jut a Békéscsabai Tavaszi Fesztiválnak.
A hatéves múltra visszatekintô összmûvészeti rendezvénysorozat sikere jól mutatja, hogy a város tradicionálisan gazdag kulturális életében lehet újat létrehozni, a kitartó munka sikerre vezet.
Békéscsaba 2003 óta rendezi meg ezt az eseménysort, és minden
évben sok-sok magas színvonalú rendezvény jelenik meg a fesztivál repertoárjában. A sokszínû kínálat éppúgy tartalmaz komolyzenei, jazz- és könnyûzenei hangversenyt, mint képzômûvészeti
kiállítást, filmvetítést és színházi elôadást vagy táncbemutatót.
Március 13. és április 6. között az ország több pontjáról – és
külföldrôl – érkeznek nagynevû elôadók, hogy városunk kiválóságaival együtt biztosítsák a magas színvonalú fesztiváli hangulatot. Ebben az évben 25 napon keresztül 17 helyszínen közel 50 kiváló produkciót kínálunk a fesztivál visszatérô, illetve új látogatóinak egyaránt.
Mint minden évben, ezúttal is ezzel a színesen illusztrált, gazdagon szerkesztett mûsorfüzettel igyekszünk segíteni önöket abban, hogy kiválaszthassák a legmegfelelôbb kulturális eseményt.
Ne hagyják otthon, legyen hû kísérôjük hétköznapi elfoglaltságaik
közepette is, hogy alkalomadtán csemegézni tudjanak belôle.
Ünnepeljük együtt ebben az évben is a tavasz ébredését, ez alkalomból nyújtom át önöknek szervezôtársaim nevében is a számos nagyszerû mûvészeti alkotásból kötött tavaszi csokrot, melyet
úgy hívunk: Békéscsabai Tavaszi Fesztivál.
Jó szórakozást kívánok!
Herczeg Tamás fesztiváligazgató
(Program a 6. oldalon)

10.00
TÉRZENE A KORZÓ TÉREN,
a Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar
közremûködésével
10.40
ÜNNEPI FELVONULÁS
a József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kis huszárai,
a Balassi Táncegyüttes,
a Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar és a Kentaur
Lovas Egylet részvételével
a Szabadság tértôl
11.00
ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS
katonai tiszteletadással
a városháza elôtt
VÁROSI ÜNNEPSÉG
a Kossuth téren
ÜNNEPI BESZÉDET MOND:
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere

„A TÛZÖN ÁT AZ ÉGBE!” – zenés
irodalmi mûsor Vikidál Gyula
és a Fiatal Színházmûvészeti
Szakközépiskola tanulóinak
elôadásában

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a város
minden polgárát az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, a forradalom
kitörésének évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre 2009. március 15-én.

A kolbász fôvárosa az Utazás kiállításon
Podsztyenás ház az idegenforgalmi vásáron

dén 32. alkalommal nyitotta
meg kapuit Budapesten az
ország legjelentôsebb idegenforgalmi vására. A rendezvény különlegessége volt,
hogy ebben az évben elôször
állított ki egy pavilonban az
összes magyarországi idegenforgalmi szolgáltató.
Békéscsaba az Utazás
2009 kiállításon – az idén elôször – nagyobb területen és
újabb attrakciókkal is képviseltette magát. A már jól ismert szlovák, népi podsztyenás (elôtornácos) házzal és a
csabai kolbászokból összeállított kerítéssel elsôsorban a
város legkedveltebb gasztronómiai különlegességét és az

I

erre épülô csabai kolbászfesztivált, az ország legrangosabb gasztronómiai fesztiváljai között számon tartott eseményt népszerûsítettük.

Mindezek mellett más értékekre és programokra is igyekezett a város felhívni a figyelmet. A korábbi hagyományokhoz híven ebben az év-

ben is igazi vendégcsalogató
programok fogadták a látogatókat: nemcsak a standon, de
az A pavilon színpadán is volt
kolbászgyúrás a Csaba Kolbász Klub Egyesület lelkes
tagjaival, kolbászkóstoltatás,
a már hagyományosnak számító kolbászárverés R. Kárpáti Péter színmûvész közremûködésével, játszóház és
kvízjáték Ujj Éva irányításával
(a megfejtôk között értékes
nyereményeket sorsoltak ki:
egy kellemes hétvége Békéscsabán, múzeumi, illetve fürdôbelépôk, csabai kolbász,
Csabagyöngye borok, helytörténeti könyvek).
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

12.00
KOSZORÚZÁS
a Kossuth-szobornál

Dinnye, bor, csülök, sör
a gasztronómiai bemutatón

ékés megye nem szûkölködik gasztronómiai fesztiválokban 2009-ben sem. A
megyei gasztronómiai társaságok tagjai ünnepélyes keretek között tájékoztatták a sajtó
képviselôit az idei programtervrôl a Fiume Hotel dísztermében. Simon János, a társaságok koordinátora elmondta:
idén tizenegy olyan fesztiválra
várják a látogatókat, amelyek

B

kiemelkedô szerepet játszanak a térség turisztikai életében. Hódsági Tamás elnök a
szervezést segítô Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nevében hozzátette:
ezek a fesztiválok messze túllépték már a megye határait,
éppen ezért nem lehet kellôképpen hangsúlyozni a fejlôdésben betöltött szerepüket.
FOLYTATÁS A 13. OLDALON
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Sajtótájékoztatók

CSABAI MÉRLEG

Vámos József köszönetet mondott
Az SZDSZ a kifizethetô jutalmakról

2009. évi költségvetés
biztosítja a város mûködését, de azt is kijelenthetjük,
hogy ez Békéscsaba hosszú
távú és végleges eladósodásának költségvetése. A fideszes vezetés adósságcsapdába taszította a várost –
kezdte Vámos József az
SZDSZ közgyûlés utáni tájékoztatóját.
A képviselô úgy látja, hogy
a kibocsátott kötvények „felélése” elkezdôdött, az ígért,
bevételt hozó fejlesztések viszont nem indultak el, így a
visszafizetés húsz évre gúzsba kötheti az önkormányzatot. Beszélt arról, hogy decemberben született egy ha-
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tározat, amely szerint a 2009es költségvetésben külön soron kellene szerepeltetni és
maximálni kellene a polgármesternek, alpolgármestereknek, jegyzônek és aljegy-

zônek kifizethetô jutalmakat.
Mint mondta, most feltüntettek ugyan 88 millió forint jutalmat a polgármesteri hivatal
költségvetésében, azonban
nem derül ki, hogy azt a vezetôk kapják vagy a hivatal öszszes dolgozója.
A képviselô a Harangi ügyvédi irodával kötött szerzôdéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy az ügyrendi bizottság vizsgálata szerint a
polgármester megsértette az
államháztartási törvényt, nem
írhatta volna alá a szerzôdést.
A törvénysértés mellé még az
is társul, hogy 2008-ban érvényes szerzôdés nélkül fizettek
magas díjat az irodának. Úgy

vélte, Vantara Gyulának vállalnia kellett volna a felelôsséget, és ezt a közgyûlésnek is
ki kellett volna mondania, de
nem így történt. Az SZDSZ javasolja, hogy legalább a szerzôdés nélkül kifizetett ötmillió
forintot követeljék vissza az
irodától.
Vámos József végül köszönetet mondott a testületnek, mert támogatták azt a javaslatát, miszerint Békéscsaba szolidaritást vállal Szentgotthárd városával és annak
lakóival, akik tiltakoznak a határ közvetlen közelébe tervezett osztrák szemétégetô megépítése ellen.
Mikóczy

Tóth Károly a törvényességrôl

A kötvénykibocsátásnak gazdaságfejlesztési célokat kellene szolgálnia, könnyelmûség
az óvodakerítéstôl kezdve
szinte mindent ebbôl fedezni
és az adósság rendezését teljes egészében odalökni az
utókornak – kezdte Baji Lajos
önkormányzati képviselô az
MSZP tájékoztatóját. Mint
mondta, idôlegesen könynyebbséget jelent a másfél
milliárdos Invitel-pénz, azonban az „osztogatásnál” nem
szabad elfelejteni, hogy ez a
békéscsabaiak többletkifizetéseibôl származik, és fôleg

infrastruktúrára, gazdaságélénkítésre kellene költeni.
– Frakciónk hónapok óta
gyötrôdik azon, hogy helyreállítsuk az önkormányzatban a
törvényességet – fogalmazott
Tóth Károly. A képviselô példaként említette az egyablakos („vakablakos”) ügyintézést, amelyet a volt jegyzô indított el a közbeszerzés megkerülésével, és amelybe – szerinte kidobott pénzként – 53
millió forintot fektetett a város.
Beszélt arról, hogy egy üzleti
vállalkozás a kötvények forgatásáért 35 százalékos sikerdí-

jat kap Békéscsabán, míg
más településeken 25 százalékért végzi ugyanezt a mun-

kát. Tóth Károly a legkirívóbbnak a Harangi ügyvédi irodával kötött szerzôdést tartotta,
több okból is. Hangsúlyozta,
hogy 2007. július 15-én a hivatal nevében, közgyûlési felhatalmazás nélkül, a polgármester kötött szerzôdést az irodával, pedig törvény szerint ezt
a jegyzô tehette volna meg. A
képviselô beszélt arról is,
hogy ez a 2007. december végéig szóló szerzôdés csak
2008. januárjában érkezett az
ügyvédi irodától a hivatalba,
miközben 2007-ben folyamatosan kifizetések történtek.

Több tíz milliárdnyi
fejlesztést terveznek

iegyensúlyozott, stabil,
tartalékot képezô, óvatos városunk 2009. évi költségvetése, amely összhangban van gazdasági programunkkal. Békéscsaba nem
két hétre tervez, ennek bizonyítéka az is, hogy 23,9 milliárd forintnyi jóváhagyott, beadás elôtt, illetve elbírálás
alatt álló fejlesztést terveztünk
be, ebbôl legnagyobb a 1718 milliárdos csatornázás –
kezdte közgyûlés utáni tájékoztatóját Vantara Gyula.
A polgármester beszélt arról, hogy tavaly gyarapították a
város vagyonát a Honvédelmi
Minisztériumtól visszavett lakásokkal, a balatoni üdülôvel,
a fürdôvel, és ezt a folyamatot
az idén is folytatni kívánják.
Megítélése szerint a költségvetés biztosítja az intézmények mûködését, elbocsátásokra nem kerül sor, hacsak
valamilyen kormányzati intézkedés ezt a tervet keresztül
nem húzza. Megjegyezte azt
is, hogy a kisebbségi önkormányzatok központi támogatása mindössze 250–450 ezer
forint, míg a város 2–5 millió
forinttal segíti munkájukat.
A közgyûlés zárt ülésen
döntött arról, hogy a Békéscsaba Tûzvédelméért kitüntetést idén Balázs Gábor tûzoltó
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fôhadnagy kapja kiemelkedô
munkájáért.
A polgármester örömmel
számolt be arról, hogy közel
105 millió forint támogatást
nyertek a Békéstôl a csabai
konzervgyárig húzódó, 2,7 kilométer hosszú kerékpárút
megvalósítására, az önrész
55 millió forint, amelybôl
négymilliót Békés, a többit városunk állja.
– Elgondolkodtató, hogy az
ellenzék akkor vádaskodik a
legintenzívebben, amikor a városvezetés nem technikai vagy
formai hibákra, hanem súlyos
szabálytalanságokra bukkant
például a laktanyaeladás tekintetében. Nem tartom felelôs
politizálásnak, hogy álproblémákkal igyekeznek megtörni
az önkormányzatnál elindult
pozitív folyamatokat – fogalmazott Vantara Gyula, a Harangi ügyvédi iroda kapcsán
kialakult hosszú vitára utalva.
Mint mondta, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek hibák, de jól
haladnak a szerzôdések rendbetétele terén. A polgármester
úgy vélte, a szerzôdési fegyelem lényegesen jobb, mint
2006 elôtt, egy ÁSZ-vizsgálat
szerint ugyanis az akkori szerzôdések fele volt hibás vagy hiányos.
Mikóczy Erika

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR: 70/383-1613

Fidesz: megszorítások nélkül

gy város életében kulcsfontosságú az éves költségvetés elfogadása. Úgy
gondoltuk, részletekbe menô
vita lesz errôl, azonban a
jobboldali képviselôkön kívül
más nem szólalt fel a napirend tárgyalásánál. Úgy látszik, az erejüket a késôbbi
botránykeltésre tartalékolták
– mondta dr. Ferenczi Attila a
Fidesz tájékoztatóján.
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A képviselô hangsúlyozta:
a gazdasági válság ellenére
Békéscsaba költségvetése
nem emlékeztet a recesszióra,
nincsenek benne megszorítások, sôt tartalékokat képez.
Ebben a gondos tervezés,

gazdálkodás mellett nagy szerepe van az Inviteltôl kapott
pénznek és a kötvénykibocsátásnak. A költségvetés 23,9
milliárd forintnyi fejlesztést tartalmaz, amennyiben a pályázatok nyernek, a város rendelkezik a szükséges önerôvel.
Dr. Ferenczi Attila kiemelte, az
intézmények az egyeztetések
során örömmel vették, hogy
az önkormányzat nem tervez
létszámleépítést. Tizenharmadik havi bért ugyan nem kapnak az alkalmazottak, de bruttó száznyolcvanezer forint erejéig kiegészítô juttatásokra
számíthatnak. A város idén is
folytatja az évi 200 milliós járdaprogramot, emellett 200
millió forint fel nem osztott
kommunális keret áll rendelkezésre. Ebben az évben 50
millió forintra pályázhatnak a
mikro- és kisvállalkozások, a
vállalkozók adóterheit nem kívánják a maximumra emelni,
és új lakossági adó bevezetését sem tervezik.
Kiss Tibor beszélt arról, hogy
az önkormányzat 1,8 milliárd
forinttal egészíti ki az intézmények állami normatíváját, és a
pénzmaradványt nem vonják el

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.

Kedves Vásárlónk!
tôlük. A közmûvelôdést illetôen
40 millió forintból gazdálkodhatnak, a képviselô bízik abban, hogy ebbôl most is méltóképpen ünnepelheti meg a város a nemzeti ünnepeket. A
sporttámogatás a tavalyi 165,7
millióról az évközi döntések beépítésével 252 millióra emelkedett, az eredményességi támogatást 20 millióval növelték.
– Értem, hogy az ellenzék
dolga felhívni a figyelmet a hibákra, hiányosságokra, ennek
a mértékével, minôségével,
hangnemével van a baj. Viszszautasítom a szocialisták elmúlt közgyûlésen elhangzott
minden vádaskodását – mondta végül Kiss Tibor.
M. E.

REKLÁM- ÉS
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Telefon:
06-30/326-8630
TÓTH PRODUKCIÓ

2008. december elsejétôl a Körös–Maros Biofarm Kft. Békéscsabán
is megkezdte az ellenôrzött minôségû, friss biotej értékesítését.
A hatóságok által engedélyezett kivitelû mozgóbolt Békéscsabán az
alábbi helyeken és idôpontokban árusít:
Hétfô és csütörtök:
09.00–09.45 Bartók B. út–Batthyány u.-sarok
10.00–10.45 Jamina – Vásárhelyi P. utcai piac
11.10–12.00 Mezômegyer – mûvelôdési ház elôtt
12.15–13.00 Gerla – víztoronynál
Szerda és szombat:
15.30–16.15 Fényes – benzinkút mögött
16.30–17.15 Ôr u. 11.
17.30–18.15 Lencsési ltp. – Szabó Pál téri domb mellett
18.30–19.00 Fényes – vasúti átjárónál
Péntek
14.00–14.45
15.00–15.50
16.15–17.15

Derkovits sor 11.
Áchim ltp. – Mokry utcai gyógyszertárnál
Lencsési ltp. – Fövenyes utcai játszótérnél

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Fogyasztói ár: 170 Ft/l.
5 liter feletti megrendelés esetén
a biotej díjmentes házhoz szállítását is vállaljuk.
Megrendeléseiket leadhatják a www.biotej.hu
weboldalon vagy a 06-30/659-7282-es
telefonszámon.

Velünk történt

CSABAI MÉRLEG

A kolbász fôvárosa
az Utazás kiállításon
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Farkas Gábor, a népmûvészet
ifjú mestere kerámiái díszítették a városi standot. A vállalkozó kedvû látogatókat Kádár
Ferenc fotós egy kis idôutazásra invitálta. A kedves érdeklôdôk korabeli gúnyákat
magukra öltve fényképezkedhettek az 1933-ból származó,
Disznóvágás címû kinagyított
fénykép elôtt.
A szakmai napon Vantara
Gyula polgármester meghívására több belföldi vezetô, külföldi diplomata, turisztikai
szakember is ellátogatott a békéscsabai standra, így többek
között Gyenesei István önkormányzati miniszter, Jeff Levine,
az Amerikai Egyesült Államok
nagykövetének helyettese és
munkatársa, Steve Knode kereskedelmi attasé, Ranjit Rae,
az Indiai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Juraj Migas, a Szlovák

Köztársaság rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete,
dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, Gulyás Péter, a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság
vezetôje, valamint dr. Budai
Zoltán és Balázs Edina turisztikai szaktanácsadók.
Ezúton mondunk még egyszer köszönetet a szolgáltatóknak, vállalkozásoknak az Utazás kiállításon való részvételünk támogatásáért: Békéscsabai Kolbászgyártó Kft., Árpád fürdô, Bora Ital-nagykereskedelmi Kft., Csabahús Kft.,
Csabai Kolbász Klub Egyesület, Csabai Rendezvényszervezés Kft., Csaba Apartman, Eötvös József Iskolaalapítvány
Szakközépiskolája, Fiume Hotel és Étterem, Garzon-Fenyves Hotel és Étterem, Munkácsy-emlékház, Munkácsy Mihály Múzeum, Szlovák Hotel
és Étterem.

Kapaszkodókat
nyújt a KEF

nformációs pontok kialakítása, bulisegély, kortárs segítôk képzése, a drogstratégia aktualizálása, szakmai fórum és számos elôadás szerepel a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum
(KEF) idei munkatervében –
tudtuk meg Mezô Andrea
KEF-elnöktôl és Varga Tamástól február végén a városházán tartott tájékoztatón.
A városi KEF 2001-ben alakult, hogy helyi szinten összehangolja a kábítószer-fogyasztás megelôzését, és koordináljon a drogprobléma kezelésében részt vevô intézmények,
szervezetek, egyházak, helyi
közösségek között. A KEF-nek
jelenleg 19 tagszervezete van.
A program keretében a Center
moziban kábítószer-fogyasztással kapcsolatos filmek vetítését tervezik, egy márciusi
rendezvényen pedig többek
közt a helyi rendôrség e témában való jobb eligazodását segítik a szakemberek, köztük
dr. Zacher Gábor és Topolánszky Ákos.
M. E.

I

A diktatúra áldozatai

ékéscsaba polgárai, diákjai a kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek
február 25-én. Döbbenetes
erôvel hatott, amikor a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulói Tóth Dóra tanárnô irányításával egy virágokkal és koszorúkkal fedett
bitófa árnyékában adták elô
mûsorukat a Szabadság téri
emlékmûnél.
Dr. Szenográdi Péter történelemtanár ünnepi beszédében elmondta, hogy az országgyûlés 2000. június 13án fogadta el azt a határozatot, amelynek értelmében Magyarországon február 25-én
tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947ben ezen a napon rabolták el
és hurcolták a Szovjetunióba
Kovács Bélát, az ország legnagyobb pártjának, a Független Kisgazdapártnak a vezetôjét, akit számos megpróbáltatás után csak kilenc évvel
késôbb engedtek haza egy
rabtáborból. A szónok emlékeztetett arra, hogy magyar

B

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉS

Dénes Klára és Bursán Attila, Szalay Zita és Mojzes Gábor, Finta Tímea Olga és Megyeri-Horváth Gábor, Szatmári Anikó (Békéscsaba)
és Savolt Attila (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK

PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

2009. március 18. 14.00 Piroska és a farkas – Tánc-mese elôadás
2009. március 19. 10.00 Piroska és a farkas – Tánc-mese elôadás
2009. március 20. 19.00 Malek Andrea és Walter Lochmann:
I' Love a Piano – Musical est
2009. március 26. 19.00 Phaedra Dumaszínház,
fellépnek: Kovács András Péter és Dombóvári István
Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában, a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG – érdeklôdni Pintér Viktóriánál a 30/577-8759-es telefonon.
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Szabó István és Árdeleán Márta leánya Ajnácska, Szabó Tibor és
Duma Tímea leánya Jázmin, Fábián Gábor és Dévai Krisztina Hajnalka fia Balázs, Fülöp Barna és Gábor Gabriella leánya Emma, Remzsô
Imre és Török Éva fia Imre, Tóth Péter és Szabó Gizella leánya Luca
Jázmin, Szabó János és Kovács Krisztina leánya Tamara (Szarvas),
Maczkó Mihály és Zlovszki Viktória leánya Fanni (Murony), Kiszely
Béla és Laczkó Gyöngyi Hilda fiai Béla és Dávid (Csanádapáca), Sajgó Lajos és Tóbi Tímea fia Balázs (Békés), Szántó Sándor és Balogh
Róza leánya Larina Panna (Okány), Földes Pál és Lukács Ágnes fia
Dániel (Kamut), Pál Zoltán László és Szabó Zsófia Anett leánya Vivien
(Mezôberény), Szatmári Tamás Csaba és Madarasi Ilona Zsuzsanna
fia Marcell, Szabó Sándor és Márton Andrea fia Tamás Péter, Botyánszki Richárd és Gergô Gabriella fia Richárd, Kovács Tamás és Lovas Szilvia fia Huba, Sipka Zsolt és Máté Mária leánya Zsanett (Újkígyós), Kurilla Olivér és Hanyecz Krisztina fia Olivér (Köröstarcsa).

hadifoglyokat és civileket tömegesen hurcoltak el a gulág
táboraiba, sokan közülük sosem tértek vissza. A második
világháború után megszállt
ország lettünk, ahol a szovje-

meggyötörten szabadultak
1953-ban, de alá kellett írniuk,
hogy hat év börtönt kapnak,
ha beszélnek a történtekrôl.
Dr. Szenográdi Péter hangsúlyozta: áldozat volt Nagy Imre,

Herczeg Tamás és Köles István képviselô is koszorúzott
tek döbbenetes mértékû rablást vittek véghez. Az átalakulást a megszállók vezényelték
le kényszerrel, hazugságok
árán. Beszélt Budapestrôl, az
Andrássy út 60. kínzókamráiról, Recskrôl és a hortobágyi
táborokról, ahol több százan
haltak meg. A táborok túlélôi

Maléter Pál, és áldozatok az
egykori diákok, akik nem tanulhattak, a családok, amelyek titkokat ôriztek, a gyermekek, akiknek a szüleit elhurcolták, a fiatalok, akiket 1968-ban
akaratuk ellenére Csehszlovákiába vezényeltek.
m. e.

Civilek az álláskeresôkért

A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége gyakorlattal rendelkezik a hátrányos
helyzetû álláskeresôk segítésében. Legújabb projektjük
keretében 87 fôt vonnak be
programjukba, ebbôl legalább

43 fôt szeretnének munkába
állítani.
A programról bôvebb információ kérhetô a 66/443-643as telefonszámon vagy a
civilszovetseg@globonet.hu
e-mail címen.

HALÁLESETEK

Gombos Mihály (1922), Mazán János (1939), Sztricska György Mihály (1957, Gerendás), Kun Mihály Tibor (1954, Gerendás), Kohút
Imre János (1943, Mezôberény), Maczkó János (1920, Köröstarcsa),
Perei Andrásné Farkad Róza (1920, Mezôberény), Binder Mihályné
Domokos Magdolna (1933, Mezôberény).

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

Március 14., szombat 15 óra: VII. „Csak tiszta forrásból…” címû,
a Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok számára kiírt pályázat kiállításának megnyitója és díjátadó ünnepsége. Köszöntôt
mond: dr. Ferenczi Attila, a József Attila Lakótelepi Településrészi
Önkormányzat vezetôje. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi
ház igazgatója. Ünnepi mûsort ad: a Téglás Zenekar, közremûködik:
Sajben Mihály, a József Attila Általános Iskola tanulója. Megtekinthetô április 10-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Március 15., vasárna: a közösségi ház természetjáró körének Petôfiemléktúrája Mezôberénybe. Indulás: 8.30-kor a buszpályaudvarról.
Március 23., hétfô, 14.30 óra: „El Camino” címmel Domokos Tamás
tanár tart útiélmény-beszámolót a nyugdíjasklubban.
Március 27., péntek 17 óra: Petrikó Gabriella gyógyszerész „Allergiás
betegségek gyógyítása homeopátiával” címû elôadása.

Március 28., szombat 10 óra: Szôke János fotómûvész tart bemutatóval egybekötött elôadást Tárgy- és portréfotózás címmel a Márvány
Fotómûhely foglalkozásán.
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.

A BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL keretében:

Március 12–18.
Marley meg én (szinkronizált amerikai vígjáték) 12 év
Watchmen: Az ôrzôk (angol–amerikai–kanadai akció) 16
Largo Winch (szinkronizált francia kalandfilm) 16 év
Puskás Hungary (magyar dokumentum) KN
A látogató (amerikai dráma) 12 év
Hajrá boldogság! (angol vígjáték) 12 év
Elcserélt életek (amerikai dráma) 16 év
Frost/Nixon (amerikai–angol–francia dráma) 16 év

Március 19–25.
Tintaszív (német–angol–amerikai családi kaland) 12 év
Marley meg én (szinkronizált amerikai vígjáték) 12 év
Watchmen: Az ôrzôk (angol–amerikai–kanadai akció) 16 év
Kétely (amerikai dráma) 12 év
Marcela (cseh dokumentum) 12 év
A Baader Meinhof csoport (német–francia–cseh dráma) 16 év
Elcserélt életek (amerikai dráma) 16 év

Március 13., péntek
19.00 Ifiház – Art Caffé Galéria:
„Haydn emlékére” címmel vándorkiállítás
Békés megyei festôk anyagából
19.10 A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
hivatalos megnyitója
19.20 Szalóki Ági – „A vágy muzsikál”
címû mûsora (Karády-dalok)
Március 14., szombat 19.00
Ifiház, nagyterem: Pribojszki Band mûsora
Március 16., hétfô 19.00 Ifiház, nagyterem:
PÓDIUMSZÍNHÁZ: Choderlos de Laclos–
Kiss Csaba: Veszedelmes
viszonyok – az Új Színház elôadása
Március 18., szerda 19.00
Ifiház, nagyterem:
Az Ismerôs Arcok együttes mûsora
Építsünk hidat! – zenés irodalmi est
Wass Albert emlékére
Március 19., csütörtök 19.00
Ifiház, nagyterem:
KFT-koncert – „A bábu visszavág” címû
lemezbemutató koncert
Március 20., péntek 11.00
Munkácsy-emlékház:
Kiss György szobrászmûvész kiállítása

Március 20., péntek 18.00 Ifiház, Casino:
„Paradigmaváltás” BMZ intermédia
mûvész, Jabaji sámán elôadása
Március 20., péntek 20.00
Ifiház, nagyterem: 30Y koncert
Március 21., szombat 21.00
Ifiház, nagyterem:
A HitRock Pink Floyd tribute band mûsora
Március 23., hétfô 10.00, 14.00 és
március 24., kedd 10.00 Ifiház, nagyterem:
GYERMEKSZÍNHÁZ – Halász Judit-koncert
Március 24., kedd 19.00 Ifiház, nagyterem:
Csabai Színistúdió – MUSICALSHOW
Március 26., csütörtök 18.00
Ifiház, nagyterem:
„Adjátok vissza a hegyeimet!”
– Koltai Gábor filmjének vetítése
Március 26., csütörtök 20.00
Ifiház, Casino:
Budapest Acoustic Band-koncert
Március 26–27., csütörtök–péntek
Munkácsy-emlékház:
„Múzeumsorsok nyomában…”
Kisnemesi Otthonok VII. Országos
Találkozója

MUNKÁCSY-EMLÉKHÁZ – IDÔSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
„Népszerûsítô másolatok” – Feigl Miklósné gobelinjei
Megtekinthetô március 19-ig
Szarvasi csipke Kiszely Orsolya kollekciójából
Megnyitó: március 24. 14.00 óra, megtekinthetô március 31-ig
...és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY
a Casinóban a Juventus rádióval!
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Gazdaság, környezet

Beszakadt az úttest,
a vízmûvek javít
M

egsüllyedt, majd beszakadt az úttest Békéscsabán, a Gyulai úton. A
problémát egy közeli középiskola diákja jelezte a rendôrségnek. A sávot lezárták a forgalom elôl, majd kiérkeztek a
közútkezelô és a vízmû szakemberei, akik megállapították, hogy a szennyvízvezeték
meghibásodása okozta a
bajt. Az útszéli lámpaoszlop
megdôlt, a probléma súlyosbodott, ezért újabb két forgalmi sávot zártak le.
A csôtörés kijavításához
kamerás csatornavizsgálattal
kezdtek hozzá – tájékoztatott
Krisztován Anna, a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. PR-fômun-

katársa. – A megoldást nehezítette, hogy a 300 mm átmérôjû, gravitációs gyûjtôszennyvízvezetéken zúdult a
rendszerbe a talajvíz, az altalajt is magával sodorva. A vezeték dugaszolásával a további talajkimosódást a
vízmûvesek megakadályozták, a csatornaszolgáltatás folyamatosságát pedig szippantással oldották meg.
Krisztován Annától megtudtuk, hogy a hibahely biztosítása után megkezdték az ideiglenes szennyvízátemelô kiépítését. A helyszín feltárása megkezdôdött, a javítás elôreláthatólag két hetet vesz igénybe.
Fehér József

CSABAI MÉRLEG

Támogatják
a foglalkoztatást,
új munkák

A város nyert a pályázaton

gy 2007-ben kötött támogatási szerzôdés alapján
az önkormányzat minden új
munkahely létrehozásához
kétszázezer forint támogatást
nyújt a városban mûködô
INTERWARE Zrt.-nek. A cég
2007 végén még csak 24 fôt
foglalkoztatott békéscsabai
telephelyén, s a dolgozói létszám 2008. december 31-ére
elérte a 32 fôt.
Jó hír a város gazdasági
életében, hogy aláírt támogatási szerzôdése van a kalandparkprojektnek. Lapzártakor
tudtuk meg, hogy a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elfogadta a belváros rehabilitációjának elsô ütemét.
Ha ez a két beruházás, fejlesztés megvalósul, az újabb
munkahelyeket jelent a békéscsabaiaknak.
F. J.

ékéscsaba önkormányzata 13 050 000 Ft-nyi támogatást nyert az Államreform Operatív Program 1.A.2.
kódszámú, „A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése” elnevezésû pályázaton.
A projekt összköltsége
14,5 millió, ennek a 10%-át,
azaz 1 450 000 Ft-ot kellett
Békéscsaba önkormányzatának önerôként biztosítania.
A tizenöt hónapos projekt
keretében komplex hivatalfejlesztés végrehajtására kerül
sor, amelynek részét képezi a
partneri kapcsolatok erôsítése, a hivatali ügyintézési idô
csökkentése és az intézményekkel való kapcsolattartás
korszerûsítése.
A fejlesztés kiterjed a munkatársak továbbképzésére,
valamint olyan eljárások bevezetésére, amelyek segítsé-

E

Tizenhárommillió szervezetfejlesztésre

B

gével a hivatal mûködése
eredményesebbé, hatékonyabbá tehetô.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának alapvetô célkitûzése,
hogy racionális, takarékos és

hatékony, koncentrált hivatali
struktúra mûködjön, amely
képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott
szakmai és társadalmi követelményeknek.

Korszerû, fedett mobilszínpad
Szigorú játékszabályok

szennyvíz-beruházási
projekt elôkészítése leginkább egy olyan társasjátékhoz hasonlít, ahol a mezôre való kijutáshoz a játékszabályoknak megfelelôen
több feladatot kell a játékosnak megoldani. A különbség
mindössze annyi, hogy itt
nem Fortuna istenasszony
kegyeit kell keresni, hanem
gondos, minden részletre kiterjedô elôkészítô munkálatot
kell folytatni.
A Békéscsaba valamennyi
polgárának mindennapjait
befolyásoló projekt elôkészületi munkálatai a tervezett
ütemben folytatódnak.
Megtörtént a megelôzô régészeti feltárásokra, régészeti megfigyelésre és a lôszermentesítési munkálatokra irányuló szerzôdéstervezet jogi
véleményezése, majd megküldtük azokat a munkálatokat végzô illetékesnek, a Kul-

A

turális és Örökségvédelmi
Szakszolgálatnak.
Az önkormányzat elôkészítô munkacsoportja február
16–17-én elfogadta a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat-fejlesztés kivitelezôinek, valamint a könyvvizsgálónak a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások
dokumentumait.
A szennyvíztisztítótelep-fejlesztés kivitelezôjének, valamint a könyvvizsgálónak a kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentációt február 20-án, a csatornázásra vonatkozó dokumentációt pedig
február 23-án elküldtük minôségellenôrzésre és jóváhagyásra a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumnak. A minôségellenôrzés 30 munkanapon belül elkészül. A minisztérium jóváhagyását követôen
indulhatnak meg a közbeszerzési eljárások.

A modern kor kihívásainak szeretne megfelelni Békéscsaba azzal a korszerû, fedett mobilszínpaddal, melynek
jelenleg a beszerzése folyik. A városlakók és a településre érkezô vendégek a nyári programokon már találkozhatnak az új pódiummal.
Békéscsaba nemcsak helyi,
hanem országos és nemzetközi jelentôségû, Délkelet-Magyarország turisztikai arculatát, vonzerejét megalapozó
nagy rendezvények, fesztiválok házigazdája – jellegüket tekintve gazdag és változatos
gasztronómiai,
kulturális,
mûvészeti és sporttartalommal. A város évente 42 rendezvénynappal büszkélkedhet, ezekhez jelentôs látogatószám társul. Elég csak a Csabai Kolbászfesztivált, a Sör- és
Csülökparádét, a Városházi
Estéket, a ZENIT-et vagy a Békéscsaba–Arad Szupermaratont kiemelni a kínálatból.
A város mai pódiumai korszerûtlenek, nincs megfelelô
nagyságú és fedettségû, illet-

ve a legmagasabb európai
uniós minôségi követelményeknek megfelelô, TÜV-vizsgás színpadunk, ezért Békéscsaba önkormányzata pályázatot nyújtott be – kulturális és
gasztronómiai, turisztikai célú
rendezvények infrastrukturális
hátterének fejlesztése irányú
konstrukcióra – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programjához.
A korszerû fesztiválszínpad
beszerzésére irányuló pályázat nyert. A támogatás mértéke ötven százalék, a beruhá-

zás összköltsége 26 400 000
forint, így ennek felét, azaz
13 200 000 forintot kellett Békéscsabának állnia.
A beruházás elsôdleges
célja Békéscsaba polgárai és
az idelátogató vendégek magasabb színvonalú kiszolgálása a város gasztronómiai, kulturális és sportrendezvényein.
További cél, hogy hasonló
programok megvalósítására
ösztönözze a település és vonzáskörzetének rendezvényszervezô intézményeit, gazdasági társaságait. A fedett pódiumnak köszönhetôen lehetôség adódik olyan programidôszakokban (kora tavasztól
késô ôszig) is szabadtéri rendezvények lebonyolítására,
amelyek eddig külsô helyszí-

nen nem valósulhattak meg. A
tervek szerint az évenkénti 42
rendezvénynap rövid idôn belül kiszélesedhet 50-70 napra.
A színpad kínálta lehetôségekkel növekszik Békéscsaba
turisztikai vonzereje, ennek
köszönhetôen emelkedik a
városba látogató vendégek
száma, ez a helyi kereskedelmi és szolgáltató szektor árbevételeit is növeli, ezáltal élénkíti a város gazdasági életét.
Az úgynevezett holt idôben
viszont, amikor Békéscsabán
nincs szükség a színpadra,
kulturális eseményekre más
településeknek is bérbe adható, az ebbôl származó bevételeket pedig a színpad
fenntartási költségeire, illetve
további turisztikai fejlesztésekre lehet fordítani.
A beruházással több program valósulhat meg, magasabb színvonalon, ami vonzóbbá teszi Békéscsabát a turisták számára.

A FILHARMÓNIA – RAIFFEISEN
hangversenybérlet „B” kamara-elôadása
a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál programsorozatában

Szabadi Vilmos (hegedû) és
Vigh Andrea (hárfa) kamaraestje
2009. március 16-án, hétfôn 19.30-kor
a Jókai Színház Vigadójában

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

MARIK ISTVÁN
kisiparos

Mûsoron: a zeneirodalom gyöngyszemei
Belépôjegyek válthatók a Filharmónia és a Tourinform békéscsabai
irodájában, valamint a helyszínen. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

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

Hocz és Medvegy Kft.
B é k é s c s a b a , K a z i n c z y u . 3 1 /B
Tel ./ f ax : 4 42 -3 8 0 • Mo b il : 0 6- 3 0/ 60 0 -1 90 0

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)

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, forgalmazása, cseréje
Olajcse re, kise bb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

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

Telefon: 06-66 /430- 589, 06-30/ 2282- 447
Ny itva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

F E L HÍV Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése által adományozható
„Békéscsaba Egészségügyéért”
kitüntetés javaslattételére.
Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.)
önk. rendelete szabályozza.
A rendelet szerint:
Kitüntetés adományozható Békéscsaba városban legalább tíz
éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú
szakmai munkát végzô személyeknek vagy közösségeknek. A
kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amit évente
július 1-jén, a Semmelweis-nap alkalmával kell átadni.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi
• A közgyûlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottsága
• A városi egészségügy területén mûködô intézmények
és azok közösségei
• Szakmai és érdek-képviseleti szervek
• Civil szervezetek
• Kisebbségi önkormányzatok
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2009. március 31-ig kell beküldeni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára (5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.). A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése dönt.

PÁLYÁZAT
vissza nem térítendô támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése 22/1992. (VII. 9.)
szám alatt rendeletet alkotott az építészeti értékek helyi védelmérôl. A rendelet 8. §-a intézkedik a fenntartás támogatásáról.
8. § (2): „A támogatást igényelheti magánszemély és nem gazdálkodó szervezet, intézmény, akinek (amelynek) az épület,
építmény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.”

Támogatás adható: védelemre érdemes, felújításra, korszerûsítésre szoruló épületre, építményre vagy annak részére,
olyan épületre, építményre vagy környezeti érték megóvására,
ami a város védett területére esik és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte vagy mûszakilag indokoltnak tartja. Azonos ingatlan három éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a
védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô
építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó fôhomlokzatra és
az oldalkert felôli homlokzat felújítására;
b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, közterületrôl látható homlokzatok felújítására;
c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató
épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belsô terek rehabilitációt igénylô „eredeti” állapotot tükrözô (belsôépítészeti terv alapján történô)
helyreállítására.
Az önkormányzat költségvetésébôl részesülô intézmények felújítási igényeinek fedezetére az éves pénzügyi keretük szolgál.
Az egyházak a kisebbségi, érdekegyeztetô és külkapcsolati bizottság felé nyújthatnak be e tárgyú homlokzatfelújítási és -korszerûsítési pályázatot.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
6/2009. (II. 23.) önk. rendelete a 2009. évi költségvetésrôl
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 Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésérôl szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésérôl az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1) Az önkormányzat költségvetésének 2009. évi összes bevételét
22 709 902 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fôösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetésének 2009. évi összes kiadását
22 709 902 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fôösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat személyi juttatásait 7 794 497 ezer Ft-ban, a munkaadókat terhelô járulék összegét 2 505 723 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a közgyûlés a 2/b
számú melléklet szerint 3428 fôben hagyja jóvá.
3. §
(1) Az önkormányzati intézmények kiadási fôösszegét 12 510 934 ezer
Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez 7 088 721
ezer Ft önkormányzati támogatást, 3 964 406 ezer Ft OEP-támogatást,
132 000 ezer Ft mûködési célú pénzeszközátvételt, 1 325 807 ezer Ft
mûködési bevételt állapít meg a 2/a számú melléklet szerint.
(3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatásait 6 647 629 ezer Ftban, a munkaadókat terhelô járulékok összegét 2 173 161 ezer Ft-ban,
dologi kiadásainak összegét 3 674 344 ezer Ft-ban, fejlesztési kiadásait 600 ezer Ft-ban, felújítási kiadásainak összegét 15 200 ezer Ft-ban
állapítja meg, melynek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szerv vezetôje felelôs a gazdálkodási lehetôségek és
a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott elôirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
4. §
(1) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elôirányzatát 4 457 731 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A polgármesteri hivatal személyi juttatásainak elôirányzatát 1 146 868
ezer Ft-ban, a munkaadókat terhelô járulékok összegét 332 562 ezer
Ft-ban, a dologi kiadások összegét 1 458 462 ezer Ft-ban, a szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások összegét 224 562 ezer Ft-ban, a
véglegesen átadott pénzeszközök és támogatás értékû kiadások öszszegét 1 120 592 ezer Ft-ban, a fejlesztési kiadásokat 57 435 ezer Ftban, a felújítási kiadásokat 58 000 ezer Ft-ban, a támogatási kölcsönök nyújtásának összegét 59 250 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1)
bekezdésében foglalt illetményalap a 2009. évben 38 650 forint.
(4) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt kiadások fôösszegének feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 3/a számú melléklet szerint a polgármesteri hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételeit 3 394 633 ezer Ft-ban állapítja meg.
A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/b számú melléklet tartalmazza.
(6) A vagyoni kiadások tervezett elôirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésével összhangban kerülhet sor.
(7) A polgármesteri hivatal kiadásait részletezô 3. számú melléklet 31. címében szereplô vezetôi keret mértékét a költségvetési év végéig a
tényleges kamatbevétel 10%-ában határozza meg a közgyûlés, ezen
összeg azonban a 15 000 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.
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(8) A közgyûlés felhatalmazza a polgármestert – a késôbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelôlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidôben történô kiegyenlítése érdekében – esetenként
500 000 ezer Ft összegû, éven belül visszafizetendô likviditási hitel
felvételére, amelynek visszafizetését a költségvetési rendelet garantálja.
(9) A közgyûlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkezô átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, illetve azokért a legkedvezôbb hozamú értékpapírokat
vásároljon, értékesítsen.
5. §
(1) A közgyûlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak fôösszegét
2 926 262 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a számú melléklet tartalmazza.
6. §
Az önkormányzat tulajdonában lévô tárgyi eszközök felújítási elôirányzatát 568 883 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. számú melléklet részletezése alapján.
7. §
Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történô nyilvántartásával. Azokat könyv szerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
8. §
A közgyûlés más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét 664 195 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. számú
melléklet 24. cím 1. alcíme részletez.
Az (1) bekezdésben elôirányzott összeg nem növelhetô, új igények kielégítése kizárólag az (1) bekezdésben rögzített keretösszegen belül, átcsoportosítással oldható meg.
9. §
(1) A közgyûlés a 6. számú melléklet szerint állapítja meg a több évre áthúzódó kötelezettséget évenkénti bontásban.
(2) A közgyûlés az év során fennálló fejlesztési hitelek és kötvény tôkeés kamattörlesztésére 538 601 ezer Ft-ot hagy jóvá, a 6/1. számú
melléklet szerint.
(3) A közgyûlés a kezességvállalásokat tételesen a 6/2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) A 6/a számú melléklet szerinti kimutatás a 2009. évben felvehetô hitel nagyságrendjét tartalmazza.
(5) A 6/b számú melléklet a 2009. évben várhatóan nyújtott közvetett támogatások nagyságrendjét részletezi.
10. §
(1) A közgyûlés a tartalékok összegét 2 246 092 ezer Ft-ban állapítja
meg, melybôl az intézményekhez kötôdô céltartalékok összege
277 856 ezer Ft, a felhalmozási céltartalék összege 1 756 236 ezer Ft,
az általános tartalék összege 199 000 ezer Ft.
A céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. §
A mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadási elôirányzatok mérlegszerû, valamint a költségvetési évet követô 2 év várható elôirányzatainak bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
12. §
Az intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetésére vonatkozó
elôirányzat-felhasználási ütemtervet összevontan a 8. számú melléklet
tartalmazza.
13. §
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
Vantara Gyula polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô

A pályázat tartalmi követelményei:
– a pályázó adatai (név, lakcím, telefonszám), a védendô épület
címe, leírása, mûszaki adatai (alapterület, lakásszám stb.), a
meglévô állapot fotói;
– az ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját csatolni
kell;
– az elôirányzott költségeket be kell bemutatni (kivitelezési ajánlat vagy tervezôi becslés);
– fel kell tüntetni a saját erôforrást, valamint az igényelt támogatás összegét;
– a követô évre áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell
bontani, és a pályázatban jelezni kell;
– amennyiben a felújítás építési engedélyhez kötött, úgy az
errôl szóló határozat egy másolati példányát, illetôleg ha
az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor egy errôl
szóló építési hatósági igazolást kell a pályázathoz mellékelve csatolni.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 21.
(kedd) 12 óra.
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.). A pályázatokat Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékérôl. A döntés elsôsorban mûszaki és városképi indokoltság alapján történik.
A bizottság döntésérôl az érdekeltek 2009. május 12-éig
(kedd) kapnak értesítést.

További információ Kis Béla városrendezônél személyesen
vagy a 66/452-252/3081-es telefonszámon kapható.
Városépítészeti csoport

Wass Albert estje

Szereti Ön Wass Albert regényeit, novelláit, verseit?
Vagy talán nem is ismeri Wass Albert írásait? Netán
nem találkozott még azzal a magyar íróval, aki a legszebb
magyar szavakat rakta tökéletes sorba?
Aki bátran megírta az igazságot arról a fájdalomról, amit
azok éreztek, akik a Magyarországtól elszakított Erdélyben maradtak. Aki megírta a magyarság történetét 1050tôl kezdôdôen. Aki megtanít Magyarnak lenni, emberségesnek lenni, és aki megtanít a természet szeretetére. Aki
olyan szépen és olyan fájdalmasan mutatja be a Mezôséget, hogy mindenki felismerheti saját gyökereit, és rá kell
jöjjön, miért kell itt maradni és kitartani a legnehezebb
idôkben is.
Most megismerheti ezt a nagyszerû embert írásaiból,
verseibôl, önéletrajzából Simó József és az Ismerôs Arcok
zenekar segítségével.
Szeretettel várjuk 2009. március 18-án (szerdán), Békéscsabán az Ifjúsági Házban 19 órakor.

Egészséges Létvágy

gészséges Létvágy Munkacsoport alakult Békéscsabán, amely az egészségtudatos életvitel kialakítását
segítô programot indít elhízásban és evészavarban érintetteknek. A munkacsoport a
Sorsfonó Önismereti Egyesület, a Réthy Pál kórház-rendelôintézet és a Mi-Értünk Egyesület közös szakmai összefogásában jött létre, vezetôje
Galambosné Varjú Blanka, a
Magyar Pszichiátriai Társaság
Evészavar szekciójának tagja. Komplex programjuk keretében belgyógyász, dieteti-
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kus, pszichológus, rögtönzô
színész, edzô, pszichodrámavezetô és mentálhigiénés
szakember segíti a jelentkezôket a tudatos életvitel kialakításában.
Rövidesen Létvágy életmódcsoportot indítanak. Hogy
ez pontosan mit takar, arról
március 18-án, szerdán 17.30
órakor tartanak információs
estet a Réthy Pál kórház régi
épületének elsô emeletén található kis tanácsteremben.
Az estre minden érdeklôdôt
szeretettel várnak.
m. e.

A Gadara Ház programajánlója

Március 17-én és 24-én 15.30-tól: „Reforméletmód – reformétrend” (elôadások, életmód-tanácsadás)
Március 16-tól április 27-ig hétfônként 13–14.30-ig:
„Személyiségem a grafológia tükrében”
Hétfônként 15–17.30-ig: foglalkozások a Fészek-klubban
Keddenként 10–12 óráig: munkavállalásra felkészítô tréning
(Gadara Ház II., Aulich utca 2.).
A programokra a az alábbi elérhetôségeken várjuk
a jelentkezéseket: Gadara Ház (Dr. Becsey Oszkár. u. 2.),
e-mail: gadara@strobeth.hu, tel.: 66/443-030, 70/773-2244.
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CSABAI MÉRLEG

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
2009. március 13-tól április 6-ig
Március 13. (péntek)

Március 31. (kedd)

19.00 Ifjúsági ház, Art Caffé Galéria
„Haydn emlékére” címmel vándorkiállítás Békés megyei festôk
anyagából
19.10 A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál hivatalos megnyitója
Köszöntô beszédet mond: Vantara Gyula, Békéscsaba
Megyei Jogú Város polgármestere és Herczeg Tamás,
a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál igazgatója
19.20 Szalóki Ági „A vágy muzsikál” címû mûsora (Karády-dalok)
(Belépôjegy: 1400 Ft)

19.00 Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó
Kányádi Sándor költôi estje nyolcvanadik születésnapja alkalmából,
valamint Erdélyi Lajos fotómûvész „Mûvészportrék” címû
kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Kányádi Sándor
Közremûködik: Bartus Gyula színmûvész, Kovács Edit színmûvész
és János Hajnalka népdalénekes
Házigazda: dr. Elek Tibor irodalomtörténész
(A Körös Irodalmi Társaság és a Békés Megyei Jókai Színház
rendezvénye)
Mûvészeti szakközépiskola, Bartók Terem
Haydn-kamaraest a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola tanárainak
és növendékeinek eladásában
(Belépôjegy: 500 Ft)

Március 14. (szombat)
19.00 Ifjúsági ház, nagyterem
A Pribojszki Band mûsora (Belépôjegy: 1200 Ft)

Március 16. (hétfô)

Március 31. – április 1.

19.00 Ifjúsági ház, nagyterem
Choderlos de Laclos–Kiss Csaba: Veszedelmes viszonyok
– az Új Színház elôadása (Belépôjegy: 2200 Ft)
19.30 Jókai Színház, Vigadó
A Filharmónia Kht. hangversenye, Szabadi Vilmos (hegedû)
és Vígh Andrea (hárfa) kamarakoncertje

Jankay-galéria
Mûvészeti életmûvek, hagyatékok

Április 6. (péntek)
19.00 Békés Megyei Jókai Színház, nagyterem
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
Vezényel Somogyi-Tóth Dániel, közremûködik Tóth Péter

Március 18. (szerda)
10.00 és 14.00 Phaedra Közéleti Központ
Piroska és a farkas – Tánc-mese elôadás a VSG-Danszgrupp
elôadásában. Rendezte: Vass Sándor Gergely
Zene: Részletek Csajkovszkij, Mozart, Sztravinszkij
gyermekeknek írt mûveibôl (Belépôjegy: 400 Ft)
19.00 Ifjúsági ház, nagyterem
Az Ismerôs Arcok együttes mûsora. Építsünk hidat!
– zenés-irodalmi est Wass Albert emlékére. Elôadja: Simó József
elôadómûvész és az ISMERÔS ARCOK zenekar
(Belépôjegy: 1200 Ft)

Március 19. (csütörtök)
10.00 Phaedra Közéleti Központ
Piroska és a farkas – Tánc-mese elôadás a VSG-Danszgrupp
elôadásában
19.00 Ifjúsági ház, nagyterem
KFT-koncert – „A bábu visszavág” címû lemezbemutató koncert
(Belépôjegy: 1500 Ft)

Március 20. (péntek)
11.00 Munkácsy-emlékház
Kiss György szobrászmûvész kiállítása
15.00 Jankay-galéria
Nap ábrázolások Jankay Tibor mûvészetében – állandó kiállítás
Jankay korai grafikái – idôszaki kiállítás
A tárlatot megnyitja Ván Hajnalka mûvészettörténész
(A grafikai kiállítás április 15-ig látogatható)
18.00 Ifjúsági ház, kaszinó
„Paradigmaváltás” BMZ (Baji Miklós Zoltán) intermédia mûvész,
Jabaji sámán elôadása
19.00 Békés Megyei Jókai Színház
Móra Ferenc – Zalán Tibor: Rab ember fiai vidám-szomorú játék.
Fôszereplô Vikidál Gyula (Apafi Mihály)
(Belépôjegy: 1000–1700 Ft)
19.00 Phaedra Közéleti Központ
I Love a Piano: Malek Andrea és Walter Lochmann
zongoramûvész közös estje
20.00 Ifjúsági ház, nagyterem
30Y-koncert (Belépôjegy: 1000 Ft)

Március 21. (szombat)
21.00 Ifjúsági ház, nagyterem
A HitRock Pink Floyd tribute band mûsora
(Belépôjegy: 1100 Ft)
Munkácsy Mihály Múzeum
Városi gyermekrajz-kiállítás

Március 23. (hétfô)
19.00 Békés Megyei Jókai Színház, Vigadó
Történelem és irodalom Závada Pállal
(A Körös Irodalmi Társaság és a Békés Megyei Jókai Színház
rendezvénye)
10.00 és 14.00 Ifjúsági ház, nagyterem
(valamint március 24., kedd, 10.00)
A tavaszi gyermekszínházi sorozat keretében Halász Judit-koncert
(Belépôjegy: 1200 Ft. A három elôadásra a bérlet ára: 2000 Ft)

Március 24. (kedd)
19.00 Ifjúsági ház, nagyterem
A Csabai Színistúdió mûsora
(Belépôjegy: 1000 Ft)
19.00 Csaba Honvéd Kulturális Egyesület Mûvelôdési Háza
A Féling Színházi csoport elôadása – Schwajda György
Csoda címû mûve alapján

Békési programok
2009. március 14. (szombat)

Március 25. (szerda)
17.00 Szlovák Kultúra Háza
Miroslav Cheben „Álom az ûrrôl” címû fotókiállításának megnyitója
(A kiállítás 2009. április 14-ig látogatható)

Március 26. (csütörtök)
18.00 Ifjúsági ház, nagyterem
„Adjátok vissza a hegyeimet!” – Koltai Gábor filmjének vetítése
19.00 Phaedra Közéleti Központ
Phaedra Dumaszínház (Belépôjegy: 2400 Ft)
20.00 Ifjúsági ház, Casino
Budapest Acoustic Band-koncert
(Belépôjegy: 500 Ft)

Március 26–27. (csütörtök–péntek)
Munkácsy-emlékház
„Múzeumsorsok nyomában…”
Kisnemesi Otthonok VII. Országos Találkozója

Március 27. (péntek)

Március 28. (szombat)

Március 29. (vasárnap)

Március 24. (kedd)
Békés, Városi Kulturális Központ, színházterem
Hüllôkiállítás – március 29-ig látogatható
(Belépôjegy: felnôtt: 500 Ft; gyermek, diák, nyugdíjas: 400 Ft;
csoportos: 200 Ft)

Március 26. (csütörtök)
14.00 Békés, polgármesteri hivatal
„Békés a képzômûvészetben” – válogatás Ferenczi Sándor
magángyûjteményébôl
(A kiállítás 2009. május 31-ig tekinthetô meg munkaidôben)

Március 27. (péntek)
15.00 Békés, Jantyik Mátyás Múzeum és Galéria, nagyterem
Lipták Pál festômûvész kiállítása (június 6-ig látogatható)

Április 4. (szombat)

Március 30. (hétfô)
9.00 Ifjúsági ház, nagyterem
A Filharmónia Kht. hangversenye
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
17.00 Ifjúsági ház, Art Caffé
„Vendégünk a szomszéd régió, vendégünk Arad”

kácsy Mihály Múzeum, Szlovák Kultúra Háza, Körös Irodalmi Társaság, Jankay Gyûjtemény és
Kortárs Galéria, Békés Megyei Jókai Színház, Csabai Csípôs Blues Kulturális Egyesület, Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár, Phaedra Közéleti Központ, Békési Úti Közösségi Házak, Csaba
Honvéd Kulturális Egyesület – Fegyveres Erôk Klubja, Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola,
Elefánt sörözô, Békés Városi Kulturális Központ, Békés Városi Könyvtár, Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum és Galéria.

10.00 és 14.00 Békés, Városi Kulturális Központ, színházterem
„Kifordított mesezsák” – gyermekszínházi bérletes elôadás
Tücsök Peti, Hangya Levi és barátainak elôadásában
(Belépô: 600 Ft/fô)

19.00 Békés, Városi Kulturális Központ, színházterem
„Ki a hunyó – avagy Bubus?” vígjáték két felvonásban
a budapesti Fogi Színháza Produkció elôadásában
(Belépôdíj: elôvételben: 2200 Ft,
elôadás elôtt a helyszínen: 2500 Ft)
Békés, Városi Kulturális Központ, kápolnaterem
„Haydn emlékére” – a tavaszi fesztivál vándorkiállítása
Békés megyei festôk anyagából
(A kiállítás április 9-ig látogatható!)

17.00 Elefánt sörözô
Blues-rock matiné

MÉDIAPARTNEREK: Békés Megyei Hírlap, Új Juventus Rádió, Csaba Televízió.
A FESZTIVÁL FÔSZERVEZÔJE: A Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör.
TÁRSSZERVEZÔK: Filharmónia Kelet-Magyarország Kft., Munkácsy Mihály Emlékház, Mun-

Március 18. (szerda)
18.00 Békés, Városi Könyvtár
„Oly korban éltem én” – Radnóti Miklós-est a költô születésének
100. évfordulója alkalmából. Közremûködik: Patka Heléna
elôadómûvész (A belépés díjtalan!)

Március 30. (hétfô)

Ifjúsági ház, Casino
Jazz-szombat
21.00 Zenél a Trió inFúzió
(A belépés ingyenes!)
22.30 Zenél Balázs Elemér és a Ha-Us Group
(A belépés ingyenes!)

fánt sörözô, Kôkorszak (csempe-padló), Csaba Piktor.

Március 17. (kedd)
10.00 Békés, Városi Kulturális Központ, színházterem
A Filharmónia Kht. hangversenye
Ismerkedés a hárfával
Közremûködik: Vigh Andrea hárfamûvész
(Belépôjegy: 400 Ft)

Március 19. (csütörtök)

20.00 Békési úti Közösségi Házak
A Békési Úti Közösségi Házak Jazzklubjának rendezésében
Grencsó Bio Kollektív
(A belépés díjtalan!)
(A program a PANKKK támogatásával valósul meg)
Ifjúsági ház, nagyterem
(Elsô) Csabai Bluesház a Csabai Csípôs Blues Club
rendezésében. („Dohányzásmentes rendezvény!”)
19.00 Kuss Tücsök
20.15 Pribojszki Mátyás & Ripoff Rakolnikov
21.20 Póka Egon Experidence
Vendég: Tóth János Rudolf
23.00 Takáts Tamás Blues Band
Mûsorvezetô: a Csabai Csípôs Blues Club tiszteletbeli tagja:
Benkô Zsolt
(Belépôjegyek: elôvételben 1200 Ft, helyszínen 1500 Ft)

TÁMOGATÓK: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése, Turisztikai Célelôirányzat, Ele-

19.00 Békés, Városi Kulturális Központ - Kápolnaterem
Békési rockzenekarok találkozója
Közremûködnek: Forgotten Memories, Eternal Damnation,
Hangfektus, Feszültség, Hazai Termék
(Belépôjegy: 500 Ft)

10.00 Békés, Városi Kulturális Központ, színházterem
Elsô Fregolina Kupa – társastáncverseny
(Belépôdíj: 800 Ft)

Április 6. (hétfô)
19.00 Békés Megyei Jókai Színház, nagyterem
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenye

INFORMÁCIÓ ÉS JEGYÉRTÉKESÍTÉS

Ifjúsági ház – Békéscsaba, Derkovits sor 1. Tel.: 66/449-222, e-mail: ifihaz@ifihaz.hu
Tourinform-iroda – Békéscsaba, Szt. István tér 9.
Tel.: 66/441-261, e-mail: bekescsaba@tourinform.hu
Filharmónia Kht. – Békéscsaba, Andrássy út 24–28.
Tel.: 66/442-120, e-mail: filharmonia@globonet.hu
Diáktanya – Békéscsaba, Kinizsi u. 20. Tel.: 66/326-053, e-mail: info@diaktanya.hu
Békés, Városi Kulturális Központ – Békés, Jantyik M. u. 23–25. Tel.: 66/411-142,
e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

A DARFT elfogadta a belváros
rehabilitációjának I. ütemét
Az önkormányzat 2008 novemberében „Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata – Békéscsaba belváros rehabilitációja I. ütem” címmel 1 129 892 000 Ft támogatási igénynyel nyújtott be projektjavaslatot a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A projekt összköltsége 1 961 932 000 Ft.
A tanács 2009. februári ülésén a pályázatot elfogadta, és további értékelésre a kormány elé terjesztette. A második fordulós benyújtást 2009 novemberére tervezi a testület. A tervezett fejlesztések a Szent István tér, Luther utca, Irányi utca,
Munkácsy utca, Bartók Béla út és a Szabadság tér által határolt területre vonatkoznak, mely terület majdnem teljes egészében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló közterület és épületek, illetve a projektben
részt vevô partnerek (Élésker Kft., Fiume Szálló, Fôtéri Sas
Patika Bt., Univerzál Zrt.) magántulajdonai.
Konkrét fejlesztések

A Szent István tér fejlesztésével (a tér revitalizációja 12 400
m2-en, fôtérfunkció kialakítása, parkosítás 5800 m2-en, 188
parkbútorzat kihelyezése) egy fesztiválok, nyári rendezvények, szabadtéri mozi, téli korcsolyapálya befogadására alkalmas közösségi tér kialakítása valósul meg.
A téren ezenkívül öt épület (a Szent István tér 7., a Szent
István tér 8., a Szent István tér 10., a Fiume Szálló és a Fôtéri Sas Patika) homlokzatfelújítása történik meg 4762 m2-en.
A Fôtéri Sas Patika épületén tetôszerkezet-felújítás, homlokzati kômûvesmunkák, lábazatfelújítás, bádogosmunkák,

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a hatályos településrendezési eszközeit az alábbi helyeken módosította:

– övezeti besorolás módosítása Fényesen Lf-OK (falusias lakóterület) övezetrôl Lk-E (kisvárosias) övezetre,

– övezeti besorolás módosítása Erzsébethelyen Lke-S1 (kertvárosias lakóterület) és Lk-Z4 (kisvárosias lakóterület) övezetrôl Lk-E (kisvárosias lakóterület) övezetre,

– az Élôvíz-csatornától északra fekvô egyes Má-1 (mezôgazdasági terület) övezetrôl Lke-Sk (kertvárosias lakóterület)
övezetre.

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalkotott
LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében a felsorolt terveket
a helyben szokásos módon lakossági tájékoztatás céljából
közszemlére kell tenni.
Az elkészült tervek 2009. március 12-étôl április 12-éig
ügyfélfogadási idôpontokban megtekinthetôk a polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjánál (Békéscsaba,
Szent I. tér 7., középsô díszudvar).
Városépítészeti csoport

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNÔ
JELENTKEZÉSRÔL
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülôket,
hogy a 2009/2010-es nevelési évben

AZ ÓVODAI ELLÁTÁST IGÉNYLÔ
GYERMEKEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör nagytermének
elôterében, Békéscsaba, Derkovits sor 1. alatt,
illetve Mezômegyeren és Gerlán, az óvodában történik.

A jelentkezés ideje:

2009. április 15. (szerda)
2009. április 16. (csütörtök)
2009. április 17. (péntek)

8.00–18.00 óra
8.00–18.00 óra
8.00–12.00 óra

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakó kisgyermek, aki 3. életévét 2009. december
31. napjáig betölti. A közoktatásról szóló törvény értelmében
köteles óvodába beíratni gyermekét a szülô abban az évben,
amelyben az 5. életévét betölti.

Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége az adott
évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô óvodákra
korlátozódik.

Az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertetô a város honlapján, www.bekescsaba.hu
címen, valamint az óvodákban megtalálható.

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímigazoló igazolványa, valamint a szülô (gondviselô) személyi igazolványa, lakcímigazoló igazolványa szükséges.

homlokzati festés és a nyílászárók cseréje valósul meg. A
Fiume Szálló az önkormányzattal együtt részt vesz a Szent
István tér revitalizációs terveinek készítésében, továbbá a
Mûemlékvédelmi Hivatal bevonásával önállóan valósítja
meg saját ingatlanának terveztetését. Ez homlokzatfelújítással, a nyílászárók cseréjével, szigeteléssel, a szükséges
ereszcsatorna- és tetôjavítással együtt valósul meg a patinás Fiuménál.
Az Univerzál Zrt. az önkormányzattal és az Élésker Kft.-vel
közös projektcégben vesz részt egy 220 férôhelyes parkolóház terveinek készítésében, továbbá önállóan valósítja meg
saját ingatlanának a tervezését.
Az Andrássy út elsô szakaszán a térburkolat 1200 m2-en
lesz felújítva, illetve parkosítás valósul meg 824 m2-en.
A belváros közlekedési rendje átláthatóvá válik a Kossuth
téri csomópont átalakítása, a Luther utca és az Irányi utca fejlesztése, a Szabadság téri buszforduló rekonstrukciója után,
továbbá 3750 m2-en új kerékpárút építése valósul meg.
A Luther utcai és a Bartók Béla úti gépjármûforgalom felgyorsulhat, könnyebb elérni és könnyebb elhagyni a városközpontot.
A belvárosi területek felújításával bôvül a város közösségi
tereinek száma, a felújított közterületek közelében az ingatlanárak emelkedése várható, jelentôsen javul majd a belváros közlekedése, a fejlesztéssel átalakul a közlekedési forgalom, erôsödik a város imázsa, belsô identitása, ami az idegenforgalom növekedésében is jelentôs szerepet játszik.

Aláírt támogatási szerzôdés

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által a DélAlföldi Operatív Program „Versenyképes turisztikai termék és
attrakciófejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott „Békéscsaba
Kalandpark” megnevezésû projekt (pályázati azonosító jel:
DAOP-2.1.1/E-2008-0023) támogatásban részesült.
A projekt tervezett költsége 437 970 000 Ft, a projekt elszámolható költsége 418 970 000 Ft, támogatás 209 485 000 Ft,
saját forrás 209 485 000 Ft.
A Békéscsaba Kalandpark helyszíne a városhoz közel esô
parkerdô területe, mely 43 hektárnyi területen helyezkedik el.
A projekt – a Dél-Alföld természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében, a minôségi fejlesztések révén – a városlakók,
valamint a régióba látogató, idejük nagy részét aktív pihenéssel,
sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza. A fejlesztéssel a területen egy országhatárokon átnyúló, kiemelkedô turisztikai attrakciót kívánunk megvalósítani.
A projekt tartalma: megvilágított, akadálymentesített erdei sétaútvonal kialakítása, megvilágított gyalogtúra- (futó-) útvonal
megépítése, a gyalogtúra-útvonal mentén háziállat-simogatóhely, akadálypálya, erdei kiszolgálóhelyek, pihenôhelyek, szánkódomb, a szánkódomb tetején kilátó építése. Egy többfunkciós
bemutatótér megépítését is tervezzük, amely a park és a város
turisztikai célú bemutatására alkalmas. A park területén helyet
kap egy hôlégballon-leszállóhely is, ahol az érdeklôdôk egy rögzített hôlégballon segítségével szállhatnak a levegôbe, hogy a
magasból csodálhassák meg Békéscsaba városát.
A beruházás megvalósításával várhatóan 30 munkahely létesül Békéscsabán.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
lakásépítési programra

A Habitat for Humanity egy nonprofit szervezet, mely világszerte
azon dolgozik, hogy megszûnjenek a méltatlan lakáskörülmények. A Habitat alacsony jövedelmû családok számára adományokból és önkéntesek bevonásával egyszerû, megfizethetô otthonok felépítésére, illetve felújítására vállalkozik.
A Habitat 2008. évi pályázati felhívására Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata is pályázatot nyújtott be, melyen eredményesen szerepelt. Az önkormányzat a partneri szerzôdésben
közmûvesített telket biztosít Békéscsaba város Fényes városrészén. A projekt keretében az elsô ütemben várhatóan 10 lakást
építenek fel 2009 júniusától.
Az önkormányzat és a Habitat együttmûködése keretében a Habitat biztosítja a finanszírozást és az önkénteseket, az önkormányzat adományozza a telket, és közösen történik a projekt menedzselése, valamint a családok kiválasztása. A Habitat az önkormányzat által biztosított telken felépíti a házakat a
családok (1200 munkaórában) és az önkéntesek segítségével,
majd a családok az elkészült házakat kedvezményes hitel segítségével megvásárolják. A könnyûszerkezetû lakások ára kb.
6 000 000-8 000 000 Ft, a családok havi törlesztôrészlete 25 000–
35 000 Ft. A családok elvárt havi nettó jövedelme négytagú család esetében minimum 150 000 Ft.
Várjuk azoknak a saját lakástulajdonnal nem rendelkezô családoknak a jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy a fenti feltételeknek megfelelnek, a szociálpolitikai kedvezményt még nem vették igénybe, és részt kívánnak venni a programban.
A lakásépítési programról részletes felvilágosítás kérhetô a
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán (telefon: 452-252)
ügyfélfogadási idôben. Ugyanitt vehetô át a jelentkezési lap is.
A pályázat beadási határideje március 23.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló, szociális helyzet alapján bérbe
adható lakásban történô elhelyezésre
Pályázható bérlakások:
Békéscsaba, Lencsési u. 35–37. V. em. 27. szám alatti, amely egy és
két fél szobás, összkomfortos, 53 m2 alapterületû (fûtési mód: központi
fûtés, a bérleti díj összege: bruttó 13 303 Ft/hó);
Békéscsaba, Lencsési u. 35–37. I. em. 3. szám alatti, amely egy és
két fél szobás, 53 m2 alapterületû (fûtési mód: központi fûtés, a bérleti díj összege: bruttó 13 303 Ft/hó);
Békéscsaba, Teleki u. 3. fsz. 2. szám alatti, amely egyszobás, összkomfortos, 33 m2 alapterületû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a
bérleti díj összege: bruttó 8283 Ft/hó);
Békéscsaba, Vécsey u. 38. I. em. 4. szám alatti, amely egyszobás,
komfortos, 35 m2 alapterületû (fûtési mód: egyedi gázfûtés, a bérleti
díj összege: bruttó 10 220 Ft/hó);
Békéscsaba, Vécsey u. 32. fsz. 2. szám alatti, amely egyszobás,
összkomfortos, 36 m2 alapterületû (fûtési mód: egyedi központi fûtés,
a bérleti díj összege: bruttó 10 512 Ft/hó);
Békéscsaba, Aradi u. 12. fsz. 4. szám alatti, amely egyszobás, komfort nélküli, 38 m2 alapterületû (fûtési mód: vegyes tüzelés, a bérleti díj
összege: bruttó 4370 Ft/hó);
Békéscsaba, Kazinczy u. 16. A. fsz. 3. szám alatti, amely egyszobás,
komfort nélküli, 18 m2 alapterületû (fûtési mód: egyedi gázfûtés, a bérleti díj összege: bruttó 2826 Ft/hó).

Pályázati feltételek
1. Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás
bérleti jogának megszerzésére az alábbi személyek pályázhatnak:
a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô magyar
állampolgárok;
b) a bevándoroltak és a letelepedettek;
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek;
d) a hontalanok;
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek, amennyiben az ellátás igénylésének idôpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát
a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
A pályázó személynek vagy házastársának, illetve a vele jogszerûen együtt költözô közeli hozzátartozójának tulajdonában,
haszonélvezetében nem lehet:
a) beköltözhetô lakás vagy családi ház;
b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülôtelek;
c) egyéb jelentôs értékû vagy nagyságú ingatlan, kivéve a lakások
és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 50/2008.
(XI. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (4)
bekezdésében meghatározott esetet.
2. A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások
bérbeadása pályázat útján történik.
3. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki – bár a
rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, de –
a) ô vagy a vele jogszerûen együtt költözô közeli hozzátartozója rendelkezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral, amely vagy amelyek
együttes értéke a pályázat benyújtásakor meghaladja a rendelet
1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget;
b) nem rendelkezik békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel.
4. Az 1. és 3. pontban foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor
érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele jogszerûen együtt költözôk együttes jövedelmébôl számított egy fôre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtásának idôpontjában nem haladja meg a
pályázat idôpontjában megállapított öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (28 500 Ft)
a) egyedülálló személy esetén 300%-át (85 500 Ft);
b) gyermekét egyedül nevelô személy esetén 280%-át (79 800 Ft);
c) 2–4 fôs család esetén 250%-át (71 250 Ft);
d) 5 vagy több fôs család esetén 200%-át (57 000 Ft),
ugyanakkor az egy fôre jutó havi nettó jövedelem a pályázat benyújtásának idôpontjában nem kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
e) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál (17 100 Ft);
f) félkomfortos lakás esetén 80%-ánál (22 800 Ft);
g) komfortos és összkomfortos lakás esetén 100%-ánál (28 500 Ft).
5. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot pályázati nyomtatványon kell bejelenteni.
6. A bérlô kiválasztásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi
Bizottsága a közgyûlés által elfogadott és a rendelet 4. számú mellékletét képezô szociális rászorultságot meghatározó szempontrendszer alapján dönt.
7. Egy pályázó több lakásra is pályázhat a megpályázott lakások sorrendjének megjelölésével. A pályázaton a pályázó az általa megjelölt sorrend figyelembevételével egy lakás bérleti jogát nyerheti el.
8. A pályázó a pályázati eredmény írásbeli közlésétôl számított 30 napon belül köteles beköltözni a bérlakásba. Ezen idôpont elmulasztása esetén elveszti a pályázat során elnyert bérleti jogot és a
szociális rászorultság alapján bérbe adható lakás bérleti jogának
megszerzésére az ôt követô, legtöbb pontszámot elért pályázó jogosult. A szerzôdést az önkormányzat nevében az egészségügyi,
szociális és lakásügyi bizottság elnöke köti meg.
9. A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzôdés legfeljebb 3, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezô pályázó esetén
legfeljebb 5 évre megállapított határozott idôre szólhat, amelyet további meghatározott idôre meghosszabbíthat az egészségügyi,
szociális és lakásügyi bizottság, ha a bérlô/bérlôtársak (a vele/velük együtt élô családtagok jövedelmi, vagyoni helyzete alapján)
igazolja/igazolják a szociális rászorultság fennállását.
10. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy a bérlô a beköltözéstôl számított 10 évig lakhat a bérlakásban. A bérlakásra kötött bérleti szerzôdés 10 év után nem
hosszabbítható meg.
Formanyomtatvány igénylésének és a pályázat benyújtásának helye:
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály (Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17. földszint 21-es iroda). Telefon: 66/452-252/4019-es mellék.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu/pályázatok menüpontról
is letölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 23. 12.00 óra.
A pályázatok elbírálásának várható idôpontja: 2009. április hónap.
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Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

2009. április 1-jétôl érvényes békéscsabai helyi menetrend
1

Szabadság tér – Szarvasi út – (Linamar–Hirschmann) –
Kolozsvári u. – Orosházi út – aut.-pu. – Szabadság tér (körjárat)

Szabadság térrôl indul:
Iskolai elôadási napokon:
V 4:55

H 5:30

H 6:00

H 6:30

L 7:00

1A 7:00

L 7.30

8:00

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

H13:30

H14:00

14:30

L15:00

15:30

H16:00

L 16:30

17:00

L17:30

L18:00

18:30

Tanszünetben:

1

1L 1H Megállóhely

2

2

2L 2H Megállóhely

0

0

0 SZABADSÁG TÉR

0

0

0 SZABADSÁG TÉR

2

2

2 Szeberényi tér

2

2

2 Haán L. u.

4

4

4 Békési út

4

4

4 Petôfi u.

5

5

5 Rákóczi u.

5

5

5 Petôfi liget

7

7

7 Kazinczy u.

7

7

7 Kötöttárugyár

8

8

8 Csengeri u.

9

9

9 Autóbusz-pályaudvar

-

-

10

KIG Géptelep

11

11

11 I. sz. téglagyár

Szabadság tér – aut.-pu. – Orosházi út – Kolozsvári u. –
(Hirschmann–Linamar) – Szarvasi út – Szabadság tér (körjárat)

Szabadság térrôl indul:
Munkanapokon:
H 5:10

6:10

M 6:40

L 7:10

7:40

8:10

8:40

9:40

10:40

11:40

12:40

H13:10

H13:40

14:10

14:40

15:10

L15:40

L16:10

16:40

17:10

L17:40

18:10

18:40

A19:10

A20:10

AH21:10

22:20

Szabad- és munkaszüneti napokon:

V 4:55

H 5:30

H 6:00

H 6:30

L 7:00

L 7.30

8:00

-

-

11

Üzletház

12

12

12 Madách u.

H 5:10

6:40

7:40

8:40

9:40

10:40

11:40

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

H13:30

H14:00

-

-

12

Hirschmann

13

13

13 Tompa u.

12:40

H13:40

14:40

15:40

16:40

L17:40

A18:40

14:30

L15:00

15:30

H16:00

L16:30

L17:00

17:30

-

10

-

VOLÁN-telep

14

14

14 Bacsányi u.

A19:40

A20:40

AH21:40

22:15

L18:00

18:30

-

12

14

LINAMAR

15

15

15 Rózsa u.

-

13

15

VOLÁN-telep

16

16

16 Tavasz u.

Szabadnapokon:
1A s 2:00 1A s 3:00

V 4:55

H 5:30

6:30

7:30

8:30

11

14

16 Stromfeld u.

17

17

17 Franklin u.

12:30

H13:30

14:30

15:30

12

15

17 Franklin u.

18

18

18 Stromfeld u.

13

16

18 Tavasz u.

-

-

19

KIG Géptelep

14

17

19 Rózsa u.

-

-

20

Üzletház

15

18

20 Bacsányi u.

-

-

21

Hirschmann

16

19

21 Tompa u.

-

20

-

17

20

22 Madách u.

-

21

23

LINAMAR

18

21

23 I. sz. téglagyár

-

22

24

VOLÁN-telep

20

23

25 Autóbusz-pályaudvar

21

24

26 Csengeri u.

22

25

27 Kötöttárugyár

22

25

24

27

29 Petôfi liget

24

25

28

30 Petôfi u.

27

30

29

32

9:30

10:30

11:30

16:30

17:30

18:30

Munkaszüneti napokon:
1A s 2:00 1A s 3:00

V 4:55

H 5:30

6:30

7:30

8:30

12:30

H13:30

14:30

15:30

9:30

10:40

11:30

16:30

17:30

18:30

1A: A járat Veres P. u. – Szegfû u. – Kolozsvári u. – autóbusz-pályaudvar – Szabadság tér – ÁNTSZ között közlekedik.
s = Szabadság térig közlekedik
V = VOLÁN-telep–pályaudvar között közlekedik
H = Hirschmann érintésével közlekedik
L = LINAMAR érintésével közlekedik

A járatok az autóbusz-pályaudvartól 5-ös helyi járatként közlekednek
tovább.

3
3V
3K

A = a körjárat befejezése után tovább közlekedik
az autóbusz-pályaudvarra
H = Hirschmann érintésével közlekedik
L = LINAMAR érintésével közlekedik

Veres P. u. – Orosházi út – autóbusz-pályaudvar –
Szabadság tér – Malom tér
Veres P. u. – (Csaba Metál Rt.) – Orosházi út –
autóbusz-pályaudvar – Szabadság tér – Varságh B. u.
Veres P. u. – Orosházi út – autóbusz-pályaudvar –
Szabadság tér – ÁNTSZ

Veres Péter u.-tól indul:

3
3V
3K

A járatokat a Mezômegyerrôl érkezô 5-ös helyi járatok végzik.

5

VOLÁN-telep

Autóbusz-pályaudvarról (OBI elôtti megálló) indul:
Munkanapokon:
5:15

5:55

6:25

6:55

7:23

7:53

8:20

8:50

9:20

9:50

10:20

10:50

11:20

11:50

27 Kazinczy u.

12:20

12:50

13:20

13:55

14:25

14:50

15:23

27

29 Rákóczi u.

15:50

16:25

16:53

17:20

17:50

18:20

18:53

25

28

30 Békési út

19:20

20:20

21:20

22:20

32 Haán L. u.

27

30

32 Szeberényi tér

34 SZABADSÁG TÉR

29

32

34 SZABADSÁG TÉR

Szabadnapokon:

Veres P. u. – Orosházi út – autóbusz-pályaudvar –
Szabadság tér – Malom tér

5:20

5:50

V6:20

V 6:48

K 6:50

V 7:08

K 7:10

K 7:20

07:50

V 8:20

8:50

9:20

V09:50

10:20

10:50

V11:20

11:50

V12:20

V12:50

K13:20

V13:50

V14:20

14:50

K15:20

V15:50

16:20

V16:50

17:20

17:50

V18:50

19:50

V20:50

V22:00

Tanszünetben:
5:20

05:50

V 6:20

V 6:50

7:10

K7:20

7:50

V 8:20

8:50

9:20

V 9:50

10:20

10:50

V11:20

11:50

V12:20

V12:50

K13:20

V13:50

V14:20

14:50

K15:20

V15:50

16:20

V16:50

17:20

17:50

V18:50

19:50

V20:50

V22:00

Szabad- és munkaszüneti napokon:
V 4:50

05:50

7:50

V 8:50

9:50

V10:50

11:50
V18:50

V12:50

13:50

V14:50

15:50

V16:50

17:50

19:50

V20:50

V22:00

Iskolai elôadási napokon:
5:55

6:25

8:25

9:25

9:55

10:55

12:25

15:25

16:55

17:55

18:25

20:25

11:25

7:50

8:50

9:50

13:50

14:50

15:50

16:50

17:50

18:53

19:50

20:50

22:20

5:15

5:55

6:50

7:50

8:50

9:50

11:50

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

Veres P. u. – Orosházi út – autóbusz-pályaudvar –
Szabadság tér – ÁNTSZ

17:50

18:50

19:50

20:50

22:20

6:25

n 6:55

K 7:05

5:22

5:57

6:27

6:57

7:27

7:57

8:27

8:57

9:27

9:57

10:27

10:57

11:27

11:57

12:27

12:57

13:27

13:57

14:27

14:57

15:27

15:57

16:27

16:57

17:27

17:57

18:27

19:27

20:27

21:27

22:37

D= szombaton és vasárnap közlekedik a Szabadság térrôl
A járatok az autóbusz-pályaudvar külsô kocsiállásáról
indulnak (OBI elôtti megálló).
A satírozással jelzett járatok a Szabadság térig 1-es helyi
járatként egyaránt közlekednek.

Mezômegyerrôl indul:
Iskolai elôadási napokon:
4:55

5:55

n 7:10

K 7:20

7:25

7:55

8:25

8:55

9:25

9:55

10:25

10:55

11:25

11:55

12:25

12:55

13:25

13:55
17:25

5:22

5:57

6:27

6:57

7:27

7:57

8:27

14:25

14:55

15:25

15:55

16:25

16:55

8:57

9:27

9:57

10:27

10:57

11:27

11:57

17:55

18:25

18:55

19:55

20:55

F 22:00

12:27

12:57

13:27

13:57

14:27

14:57

15:27

Tanszünetben:

15:57

16:27

16:57

17:27

17:57

18:27

19:27

4:55

5:55

6:25

6:55

7:25

7:55

8:25

20:27

21:27

22:37

8:55

9:25

9:55

10:25

10:55

11:25

11:55

12:25

12:55

13:25

13:55

14:25

14:55

15:25

15:55

16:25

16:55

17:25

17:55

18:25

18:55

19:55

20:55

F 22:00

D 1.30

D 2.50

5:22

6:27

7:27

8:27

9:27

10:27

11:27

12:27

13:27

14:27

15:27

16:27

17:27

Veres Péter u.-hoz indul a Malom térrôl:

6:50

12:50

11:00

Szabad- és munkaszüneti napokon:

V 6:50

5:55

11:50

D 3.25

Tanszünetben:

V 4:50

5:15

10:50

Munkaszüneti napokon:

Iskolai elôadási napokon:

V 4:50

D 3.25

Veres P. u. – (Csaba Metál Rt.) – Orosházi út –
autóbusz-pályaudvar – Szabadság tér – Varságh B. u.

Veres Péter u.-hoz indul a Szabadság tértôl:

Iskolai elôadási napokon:

Autóbusz-pu. – Szabadság tér – Körösi u. – Mezômegyer

18:27

19:27

20:27

21:27

22:37

A satírozással jelzett járatok a Csaba Metál érintésével közlekednek.
D = szombaton és vasárnap közlekedik a Szabadság tértôl
K = 3K járat
V = 3V járat

Szabad- és munkaszüneti napokon:
4:55

6:25

7:25

8:25

9:25

10:25

11:25

12:25

13:25

14:25

15:25

16:25

17:25

18:25

19:25

20:25

21:25

22:00

F = a járat Mezômegyer – Körösi u. – Ipari út – Forgácsoló – KNER II.
– Békési út – Szabadság tér – aut.-áll. útvonalon közlekedik
n = Körösi u. betérés nélkül közlekedik
K = Körösi u.-tól indul
A satírozással jelzett járatok a Szabadság tértôl 2-es helyi
járatként közlekednek tovább.

3

3K

3V Megállóhely

3V

3K

3

0

0

0 VERES P. u.

28

28

23

1

1

1 Tavasz u.

27

27

22

2

2

2 Rózsa u.

26

26

20

4

4

4 Bacsányi u.

24

24

19

5 Megállóhely

5K

5n

5

5

5

5 Tompa u.

23

23

18

0 AUTÓBUSZ-PU.

17

24

27

7

7

7 Bercsényi u.

21

21

16

3 Kötöttárugyár

15

22

25

Veres Péter u.-hoz indul a Varságh B. u.-tól:

8

8

8 Bem u.

20

20

15

5 Petôfi liget

13

20

23

Iskolai elôadási napokon:

9

9

9 Madách u.

19

19

14

7 Petôfi u.

12

18

20

8 Haán L. u.

10

16

18

10 Szabadság tér

8

14

15

11 Szeberényi tér

6

12

14

Tanszünetben:
5:55

6:25

7:55

8:25

9:25

9:55

10:55

11:25

12:25

15:25

16:55

17:55

18:25

20:25

Szabad- és munkaszüneti napokon:
6:25

8:25

10:25

12:25

14:25

16:25

18:25

20.25

5:15

6:50

7:20

8:50

10:20

11:50

12:50

11

11

11 I. sz. téglagyár

17

17

12

13:20

14:20

14:50

16:20

17:20

19:20

21:20

13

13

13 Autóbusz-pu.

15

15

10

22:30

14

14

14 Kötöttárugyár

14

14

9

Tanszünetben:

16

16

16 Petôfi liget

12

12

7

10

10

5

12 Békési u.

4

10

13

05:15

6:50

7:20

08:50

10:20

11:50

12:50

18

18

18 Petôfi u.

13:20

14:20

14:50

16:20

17:20

19:20

21:20

19

19

19 Haán L. u.

9

9

4

14 Lenkey u.

3

9

12

21

21

21 Szabadság tér

7

7

2

15 Rövid u.

2

8

11

22

22

22 Körös Hotel

6

6

1

16

Áchim L. A.-ltp.

1

-

9

23

-

-

-

0

18

KÖRÖSI u.

0

-

7

5

5

20

Áchim L. A.-ltp.

-

6

21 Bútoripari Szöv.

5

5

22 KIG Üzemmérnökség

4

4

22:30
Szabad- és munkaszüneti napokon:
05:15

7:20

9:20

19:20

21:20

22:30

11:20

Veres Péter u.-hoz indul az ÁNTSZ-tôl:
Iskolai elôadási napokon:
7:50

13:50

15:20

17:20

24

23 Kórház

26

-

Sportcsarnok

-

3

28

-

ÁNTSZ

-

0

24

611. sz. SZKI

4

26

Patyolat

2

23 Mezômegyer, sportpálya

2

2

Ady E. u.

1

25 Mezômegyer, Béke Tsz

1

1

0

27 MEZÔMEGYER

0

0

-

Tanszünetben:
13:50

15:50

13:20

- MALOM TÉR

15:50

28

VARSÁGH u.

9

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

2009. április 1-jétôl érvényes békéscsabai helyi menetrend

5:15

5:55

F 6:30

6:55

7:25

7:55

8:25

F 8:40

8:55

9:25

9:55

10:25

10:55

11:25

12:25

12:55

15:25

15:55

16:25

13:25

13:55

14:25

14:55

5:55

F 6:30

6:55

7:25

7:55

8:25

9:25

9:55

10:25

10:55

11:25

11:55

12:25

12:55

13:25

13:55

14:25

14:55

15:25

Szabad- és munkaszün. napokon:

15:55

16:25

F 6:30

14:50

i15:50

16:50

F 4:55

5:40

F 6:10

6:40

7:10

F 7:30

7:40

8:10

8:40

9:10

9:40

10:10

10:40

11:10

11:40

12:10

12:40

F12:55

13:10

13:40

14:10

F15:20

15:40

16:10

F16:20

14:40

15:10

F17:20

F18:55

8

F 6:15

6:40

7:10

9:10

9:40

10:10

10:40

12:10

12:40

F12:55

13:10

13:40

15:10

F15:20

15:40

16:10

16:40

7:40
11:10

8:10
11:40

14:40

14:10

14:40

H22:05

F17:20

F18:55

Szabad- és munkaszüneti napokon:
F13:25

F = 7 F járatok

F15:55

Megállóhely

F18:55

7

7

0 AUTÓBUSZ-PU.

15

2 Kötöttárugyár

13

8:40

Megállóhely

9:40

10:40

15:10

15:40

4

15 Lencsési forduló

AUTÓBUSZ-PU.

0

Lencsési forduló

20

Borjúréti kertek

22

Fényes, forduló

25
27

3
4

Iskolacentrum

6

ÁNTSZ

7

24 Perei tanya

Fényes, v.-bolt

8

Körte sor

17 Borjúréti kertek
20 Fényes, forduló
22 Fényes, v.-bolt
25 Fényesi u.

Perei tanya

29

13

26 Veszei csárda

Fényesi u.

30

Fényesi u.

14

33 Körte sor

Veszei csárda

32

Perei tanya

16

Körte sor

37

Ifjúsági tábor, fb.

40

AUTÓBUSZ-PU.

55

Veszei csárda

12:15

Fényes, v.-bolt

16:15

18:15

Fényes, forduló 19
Borjúréti kertek

34 ÁNTSZ
35 Sportcsarnok

18

37 Kórház

23

Ifjúsági tábor fb. 25
AUTÓBUSZ-PU. 40

38 Körös Hotel
42 Haán Lajos u.
44 Petôfi u.
46 Petôfi liget
48 Kötöttárugyár
50 AUTÓBUSZ-PU.

8

8E Megállóhely

8E

8

0

0 LINAMAR

30

27

1

1 VOLÁN-telep

29

26

E 6:40
11:40
16:10

E 7:10
12:40
P16:35

E 7:40

E 8:10

3

3 Csengeri u.

27

24

14:10

4

4 Kazinczy u.

26

13:40

23

18:10

5

5 Kazinczy-ltp.

25

17:10

22

7

7 Gépészeti SZKI

23

21

8

8 Kötöttárugyár

22

20

6:40

P 7:10

7:40

8:10

9:10

10:10

11:10

12:10

13:10

13:40

14:10

14:40

15:10

15:40

16:10

16:40

17:10

17:40

E22:05

E = eü. gyermekotthon érintésével. P = Ipari parkig, ill. -tól közl.
H = Hirschmann – Szabolcs u. – aut.-pu. útvonalon közlekedik
Minden 8-as járat a pályaudvar érintésével közlekedik.

5

11 Körgát

6:10

Erdélyi sortól indul:
Munkanapokon:
5:25
6:10

7

- Lencsési, Tesco

5:40



Megállóhely

AUTÓBUSZ-PU.

0

Haán L. u.

LINAMAR – Kazinczy-ltp. – autóbusz-pu. – Szab. tér –
Iskolacentrum – (eü.-i gyermekotthon) – Erdélyi sor

E 5:00
5:40

{

 Megállóhely

Petôfi u.

LINAMAR-tól indul:
Munkanapokon:

Tanszünetben:

0

10:15

i = iskolai elôadási napokon
v =csak Veszeiig közlekedik
V = Veszeitôl indul

Iskolai elôadási napokon:

16:40

18:15

Vasárnap: 2.15

Lencsési autóbusz-fordulóból indul:

7

i13:50

Szabadság térrôl indul:
Szab. tér – Lencsési ltp. (17) – Fényes – Szab. tér

Szabad- és munkaszüneti napokon:

F10:40

6:30

14:15

F14:20

V12:45

Aut.-pu. – Szab. tér – Lencsési ltp. (17V) – Fényes – Veszei – Körte sor
– Lencsési ltp. – aut.-pu. (7) 

8:55

8:40

i 7:00

Aut.-pu. – Lencsési ltp. (7) – Fényes – kórház – Szab. tér – aut.-pu. 
Munkanapokon:
06:30
i 8:40

Munkanapokon: v11:50

F 4:55

5:45

Szabad- és munkaszüneti napokon:

Tanszünetben:
5:15

4:30

Munkanapokon:

AUTÓBUSZ-PU.

17V útvonala

Iskolai elôadási napokon:



Megállóhely

7-es útvonala

Autóbusz-pályaudvarról indul:
Aut.-pu. – Bajza u. – Veszei–Fényes-ford. – Lencsési ltp. – aut.-pu. (7) 

Autóbusz-pályaudvarról indul:

11:55

Autóbusz-pu. – (Szabadság tér) – Lencsési ltp. – Fényes(Szabadság tér) – autóbusz-pályaudvar

7-es útvonala

7F

Autóbusz-pu. – Petôfi liget – Bánát u. –
Lencsési autóbusz-forduló

7-es útvonala

7

11

11 Autóbusz-pályaudvar

19

17

14

14 Tulipán u.

16

14

15

15 Petôfi u.

15

13

17

17 Haán L. u.

13

11

19

19 Szabadság tér

11

9

21

21 Körös Hotel

9

7

22 Kórház

8

6

4 Petôfi liget

11

12 Lencsési ABC

3

22

7 Vozárik u.

10

13 Lencsési ltp.

2

23

23 Sportcsarnok

7

5

24

24 Iskolacentrum

6

4

5

3

-

-

8 Kölcsey u.

8

14 Ifjúsági tábor, fôbejárat

1

9 Csányi u.

7

15 LENCSÉSI AUT.-FORDULÓ

0

10 Ábrahámffy u.

8A

25

6

Tesco – Kazinczy u. – autóbusz-pu. – Szabadság tér – Iskolacentrum – (eü.-i gyermekotthon)

- Fôiskola
25 9. sz. iskola

-

26

Degré u.

-

-

27

Eü. gyermekotthon

3

-

26

29 Degré u.

1

1

27

30 ERDÉLYI SOR

0

0

Tesco hipermarkettôl indul:
Munkanapokon:
Si 7:00

9:10

20:10

21:10

10:10

E11:10

12:10

E13:10

19:10

Szabad- és munkaszüneti napokon:
E 5:00

6:10

7:10

8:10

9:10

10:10

E11:10

12:10

E13:10

14:10

15:10

16:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

9:40

10:40

11:40

12:40

18:40

19:40

20:40
5:25

6:40

7:40

8:40

9:40

10:40

11:40

12:40

13:40

14:40

15:40

16:40

17:40

18:40

19:40

20:40

E22:05

e = eü. gyermekotthon érintésével, i = iskolaidôben
S = A járat iskolaidôben közlekedik, csak a sportcsarnokig,
és nem érinti az autóbusz-pályaudvart
8A 8AE Megállóhely

8A 8AE

0

0 TESCO HIPERMARKET

25

27

2

2 Millenium ltp.

24

26

4

4 Kazinczy-ltp.

22

24

5

5 Gépészeti SZKI

21

23

6

6 Kötöttárugyár

20

22

8 Autóbusz-pályaudvar

18

20

10

10 Tulipán u.

16

18

12

12 Petôfi u.

14

16

14

14 Haán L. u.

12

14

16

16 Szabadság tér

10

12

18

18 Körös Hotel

8

10

19

19 Kórház

7

9

20

20 Sportcsarnok

6

8

21

21 Iskolacentrum

4

6

3

5

23 9. sz. iskola

-

-

-

24

Degré u.

-

-

-

25

Eü. gyermekotthon

-

3

1

1

0

0

23

25

- Fôiskola

- Degré u.
27 ERDÉLYI SOR

K 7:05

7:15

7:25

7:35

12:20

12:50

13:50

K = Körös hotelig közlekedik

11

Perc Megállóhely

6:45
14:30

Szabad- és munkaszüneti napokon:

8

Autóbusz-pu. – Bartók B. út – Iskolacentrum – Szabadság tér
– autóbusz-pu. (hurokjárat)

Autóbusz pu.-ról indul:
Iskolai elôadási napokon:

Erdélyi sortól indul:
Munkanapokon:
E 8:40

9

0 AUTÓBUSZ-PU.
4 Petôfi u.
6 Haán L. u.
8 Iskolacentrum
9 Sportcsarnok
10 Kórház
11 Körös Hotel
13 Szabadság tér
16 Petôfi u.
20 AUTÓBUSZ-PU.

Aut.-pu. – Szabadság
tér – Konzervgyár –
Forgácsoló – KNER Il.

Autóbusz-pályaudvarról indul:
Munkanapokon:
B 5.30

6.40

B 7:15

13:25

KNER II-tôl indul:
Munkanapokon:
14:08

K22:10

B = a járatok a 12. kocsiállásról
indulnak Jókai u. – Luther u. –
Szeberényi tér – Békési út –
Forgácsoló útvonalon
K = a járat nem érinti
a Konzervgyár fôbejáratát

11B
0
3
6
7
9
10
12
-

11
0
2
4
5
7
9
11
12
13
15
16
18
20

Megállóhely
AUTÓBUSZ PU.
Jókai u.
Kötöttárugyár
Petôfi liget
Petôfi u.
Haán L. u.
Szabadság tér
Szeberényi tér
Békési út
Pamutszövô
Konzervgyár fôbej.
Konzervgyár 2. k.
FORGÁCSOLÓ
KNER II.

11 11K
20 17
18 16
16 15
15 13
13 12
11 10
9
8
8
7
7
5
5
4
4
2
2
0
0

10

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények
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2009. április 1-jétôl érvényes békéscsabai helyi menetrend
17

17G

Szabadság tér – Lencsési autóbusz-forduló

Szabadság térrôl indul:

17V

Lencsési aut.-forduló – Szabadság tér – ÁNTSZ –
Lencsési aut.-forduló (körjárat)

Lencsési forduló – Szabadság tér – ÁNTSZ – Lencsési aut.-forduló
(körjárat):

Iskolai elôadási napokon:
5:15

5:45

6:15

6:40

7:00

7:15

7:30

7:45

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

10:45

Autóbusz-pályaudvarról indul:
Munkanapokon:

Iskolai elôadási napokon:
6:40

7:00

A 7:20

11:15

11:45

F12:00

12:15

12:30

12:45

G13:00

13:15

G13:30

13:45

F14:00

R14:15

G14:30

14:45

ÁNTSZ – Gyulai út – Szabadság tér – Lencsési aut.–forduló – ÁNTSZ
(körjárat):

F15:00

15:15

G15:30

15:45

F16:00

16:15

16:30

Iskolai elôadási napokon:

16:45

F17:00

17:15

F18:25

12:55

14:25

15:25

A = ÁNTSZ-ig közlekedik

Tanszünetben:
5:15

5:45

6:15

6:40

7:00

7:15

7:30

7:45

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

10:45

11:15

11:45

F12:00

12:15

12:45

13:15

13:45

R14:15

14:45

F15:00

Szombat és vasárnap:
1.10

13:25

fv 2.15

Lencsési autóbusz-fordulótól indul:

17G 17 Megállóhely

17 17G

ÁNTSZ

20

17V 17V Megállóhely
0

0 AUTÓBUSZ-PU.

17V 17V
20

Aut.-pu. – Andrássy út – Szabadság tér –
Lencsési autóbusz-forduló

21

11:50

i13:50

14:50

i15:50

16:50

17:30

18:00

18:15

18:30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

22.25

Szabad- és munkaszüneti napokon:
5:10

6.00

6.30

7.00

7.30

8.00

8.30

9.00

09:30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.45

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15:15

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18:15

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

19:25

19:55

20:25

22.25

Körte sor

18

2

2 Kötöttárugyár

18

18

0

ÁNTSZ

17

4

4 Petôfi liget

16

16

Lencsési autóbusz-fordulóból indul:

2

Sportcsarnok

15

6

6 Petôfi u.

14

14

Munkanapokon:

3

Kórház

14

8

8 Haán L. u.

12

12

17:25

17:55

18:25

18:55

4

Körös Hotel

12

10

10 Szabadság tér

10

10

20:55

21:25

21:55

22:40

5

0 Szabadság tér

10

10

12

12 Kölcsey u.

9

9

R 4:55

5:25

5:55

6:25

G 6:40

6:50

G 7:00

-

2 Kölcsey u.

8

-

13

13 Ábrahámffy u.

8

8

4:55

5:25

5:55

6:25

6:55

7:25

7:55

7:10

G 7:20

7:25

7:40

7:55

8:25

8:55

-

3 Ábrahámffy u.

7

-

-

7

7

8:25

8:55

9:25

9:55

10:25

10:55

11:25

9:25

9:55

10:25

10:55

11:25

11:55

12:25

-

- Lencsési,Tesco

6

-

14

14 Körgát

6

6

11:55

12:25

12:55

13:25

13:55

14:25

14:55

12:40

12:55

13:25

13:55

R14:25

14:55

15:25

11

5 Körgát

5

5

16

16 Lencsési ABC

4

4

15:25

15:55

16:25

16:55

17:25

17:55

18:25

15:55

16:25

16:40

16:55

12

6 Lencsési ABC

4

4

18

18 Lencsési ltp.

2

2

18:55

19:25

19:55

20:25

20:55

21:25

21:55

13

7 Lencsési ltp.

3

2

-

20 LENCSÉSI FORD.

0

-

22:40

21

Iskolai elôadási napokon:

Tanszünetben:
R 4:55

5:25

5:55

6:25

6:50

7:10

7:25

14

8 Ifj. tábor fb.

2

1

7:40

7:55

8:25

8:55

9:25

9:55

10:25

16

9 Lencsési aut.-ford.

1

0

10:55

11:25

11:55

12:25

12:55

13:25

13:55

R14:25

14:55

15:25

15:55

16:25

16:55

Szombat és vasárnap:

- 10 Ruhaipari szki.
18

Körte sor

20

ÁNTSZ

- Lencsési, Tesco

Ruhaipari szki.

0

Szabad- és munkaszüneti napokon:

7F helyi járatok
i= iskolai elôadási napokon
ruhaipari szki.-tól, -ig közlekednek

0

1:20
F = Fényesre közlekedô 7F járatok
G = 17G járatok
R = ruhaipari szki.-ig közlekedik
fv = vasárnap Fényesre is közlekedik

20

perc Megállóhely

Autóbusz-pályaudvar – Szabadság tér – GERLA

Autóbusz-pályaudvarról, Szabadság térrôl indul:
Iskolai elôadási napokon:
5:20

6:00

6:20

6:50

7:20

8:20

9:20

10:20

11:20

12:20

13:20

14:00

14:20

15:20

16:00

16:20

17:20

18:20

AUTÓBUSZ-PU.

29

2

Kötöttárugyár

27

4

Petôfi liget

25

6

Petôfi u.

23

7

Haán L. u.

22

0 SZABADSÁG TÉR

20 20

11

2 Körös Hotel

18 18

9

Tanszünetben:

perc

0

5:20

6:20

6:50

7:20

8:20

9:20

10:20

12

3 Kórház

17 17

11:20

12:20

13:20

14:20

15:20

16:20

17:20

14

5 Hétvezér u.

15 15

15

6 Béke-kertek

14 14

17

8 Meteor u.

12 12

18:20
Szabadnapokon:
7:50

10:00

19 10 Május 1. Tsz

10 10

Gerla, kh.-tól indul az autóbusz-pu.-ra, a Szabadság térre:

21 12 Vandháti kutak

8

8

Iskolai elôadási napokon:

23 14 Szeszfôzde

6

6

25 16 Gerlai elág.

4

4

27 18 Gerla, Juhász Gy. u.

2

2

0

0

4:55

5:50

6:20

6:50

7:10

7:30

7:50

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:20

14:50

15:50

16:20

16:50

17:50

29 20 GERLA, kh.

Tanszünetben:
4:55

5:50

6:50

7:20

7:50

8:50

9:50

10:50

11:50

12:50

13:50

14:50

15:50

16:50

17:50
Szabadnapokon:
6:50

8:20

Az alábbi dobozi helyközi járatok gerlai betéréssel közlekednek:
Az autóbusz-pályaudvar 14-es kocsiállásáról indul:
Munkanapokon:
16.55

19.25

20.20

22.35

MEGHÍVÓ

A Chopin Vegyeskar meghív minden zenét szeretô
embert a lengyel–magyar
barátság napja alkalmából
rendezendô ünnepi koncertjére. A hangverseny 2009.
március 23-án 18 órakor
lesz a római katolikus
nagytemplomban.
A belépés ingyenes.

Szabadnapokon:
8.40

10.50

11.30

12.25

13.40

16.55

18.15

19.25

20.20

22.35

14.20

15.30

Munkaszüneti napokon:
6.30

7.40

8.40

10.00

10.50

11.30

13.40

14.20

15.30

16.55

18.15

19.25

20.20

22.35

Gerla, községházától indul az autóbusz-pályaudvarra:
Munkanapokon:
19.44

21.09

Szabadnapokon:
4.59

9.49

10.59

17.49

19.44

21.09

12.59

14.29

15.09

6.14

7.19

8.29

9.49

10.59

14.29

15.09

16.19

17.49

19.44

21.09

A Körösök Völgye Látogatóközpontban 2009. március 7-étôl minden szombaton 9–12 óráig biopiacot szervezünk.
A piacon minôsített biotermelôk árusítanak, emellett
minden alkalommal kézmûveskedéssel vagy elôadással várjuk a látogatókat.

16.19

Munkaszüneti napokon:
4.59

Biopiac Csabán

12.59

Békéscsabán Fényesi utca 24. alatti, 180 m2-es, kertes családi ház eladó

Kössön Lakástakarékpénztári
szerzôdést,
kényelmesen otthonában:
30/53-888-33.

(4 szoba, nappali, étkezô, konyha, kamra, mosókonyha, 2 fürdôszoba, 2 WC, 3 éve teljesen felújítva, új tetôszerkezettel, elôtetôkkel, új hôszigetelt nyílászárókkal, 8 cm hôszigeteléssel, gáz- és vegyes tüzelésû kazánnal, központi fûtéssel, kandallóval, klimatizált, igényes, új belsô kialakítással, dupla garázzsal, nagy terasszal,
melléképületekkel, parkosított, játszóteres udvarral, rendezett kis hobbikerttel, fúrott kúttal).
Ár: 27 M Ft. Tel.: 20/953-2616, 70/421-7024. Képek: picasaweb.google.hu/vgrafika.

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselôk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

11

A Békés Megyei Jókai Színház
március havi játékrendje
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1. • Telefon: 66/519-569, jegyiroda: 66/519-550
• E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu • Web: www.jokaiszinhaz.hu

jegyzôi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és további jogszabályok által a jegyzôi feladat- és hatáskörbe utalt feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: általános igazgatás.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló
1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– cselekvôképesség;
– büntetlen elôélet;
– állam- és jogtudományi doktori képesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minôsített
tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
– legalább 8 év közigazgatási gyakorlat;
– legalább 4 év vezetôi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– jegyzôi, aljegyzôi munkakörben szerzett gyakorlat;
– európai uniós szakirányú végzettség;
– angol- vagy németnyelv-ismeret;
– közbeszerzési szakirányú felsôfokú végzettség;
– közgazdasági vagy mûszaki szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

vány, a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai elképzelései, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevôk általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e
a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban 2009. április 3. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítôben való
megjelenéstôl számított 15. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán
Ágnes személyzeti csoportvezetô nyújt a 66/523-814-es telefonon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, a
polgármester részére történô megküldésével (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
„Pályázat jegyzôi munkakörre”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elôírt határidô
lejártát követô közgyûlés.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, a közgyûlésen történô személyes meghallgatást követôen a döntést a közgyûlés hozza meg. Az elbírálás elôtt a pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Ügyrendi és Ellenôrzési Bizottsága vizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a pályázati feltételeknek. A pályázók a pályázat eredményérôl az elbírálást követô nyolc napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elôírásoknak megfelelôen kezeljük, a pályázatok a döntést követôen – a pályázatot elnyerô személy kivételével
– a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Belügyi Közlöny,
Hivatalos Értesítô, www.kszk.gov.hu, www.bekescsaba.hu, Békés
Megyei Hírlap, Csabai Mérleg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô, Békéscsaba,
Erzsébet lakópark 41. szám alatti lakóházban 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.
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 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, amely-

MEGHÍVÓ
A Magyar Wing Tsun Kung Fu
Egyesület
békéscsabai iskolája

bemutatóval egybekötött
tagfelvételt tart

2009. március 24-én (kedden)
18 órától a Kós Károly
Szakközépiskolában,
amelyre minden érdeklôdôt
szeretettel várunk.
A bemutatót és
a foglalkozásokat vezeti
Széll Gábor kelet-európai
fôinstruktor-helyettes.

(www.wingtsunbekescsaba.hu)

nek 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 indokból 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 445 Ft/m2/hó. A bérlô köteles havonta bruttó
26 700 Ft lakbért fizetni. 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: 2009. március 20. 12.00 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal szociálpolitikai
osztály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. földszint 21-es iroda).
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a szociálpolitikai osztályon igényelhetô.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetô.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2009. április.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

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

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

FIGYELEM!
Önvédelmi szeminárium indul Békéscsabán.

Foglalkozások: a 2. Számú Általános Iskola tornatermében
(Irányi u. és Luther u. sarok) 2009. április 4-én, szombaton
10–12-ig és 15–17-ig, valamint április 5-én, vasárnap 9–12-ig.
Vezeti: Hanshi Robert Manole VIII. DAN Ju-Jitsu nagymester

FRANKÓ
FESZTIVÁL
Békéscsabán,

a Csaba center
aulájában

MEGHÍVÓ

Az est vendége: Benedek István Gábor újságíró, író, beszélgetôpartnere Kôszegi Barta Kálmán.

14-én
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai
(Petôfi-bérlet, nagyszínpad)
16-án
19.30-kor – a Filharmónia koncertje (Vigadó)
17-én
15 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Déryné-bérlet,
nagyszínpad)
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Szentpéterybérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza (bérleten kívüli
elôadás, stúdiószínház)
18-án
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (József Attilabérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza (bérleten kívüli
elôadás, stúdiószínház)
10 órakor – A színek királynôje (a Napsugár Bábszínház elôadása,
Vigadó)
14 órakor – A színek királynôje (a Napsugár Bábszínház elôadása,
Vigadó)
19-én
15 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Németh Lászlóbérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Vörösmartybérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza (bérleten kívüli
elôadás, stúdiószínház)
20-án
15 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Kölcseybérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Básti-bérlet,
nagyszínpad)
10 órakor – A színek királynôje (a Napsugár Bábszínház elôadása,
Vigadó)
21-én
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Sarkadi-bérlet,
nagyszínpad)
20 órakor – Kabarészombat – humortusa (színészklub)
15 órakor – Napsugár Bábszínház, játszóház (Vigadó)
22-én
Színitanház – workshop
23-án
19 órakor – KIT irodalmi est, vendég: Závoda Pál író (Vigadó)
Színitanház – workshop
19 órakor – Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli (bérleten kívüli
elôadás, stúdiószínház)
24-én
15 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Csokonaibérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli (bérleten kívüli
elôadás, stúdiószínház)
25-én
15 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Gárdonyibérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Örkény-bérlet,
nagyszínpad)
26-án
19 órakor – Szirmai-Bakonyi-Gábor: Mágnás Miska (a Turay Ida
Színház vendégjátéka, nagyszínpad)
27-én
19 órakor – Szirmai-Bakonyi-Gábor: Mágnás Miska (a Turay Ida
Színház vendégjátéka, nagyszínpad)
28-án
19 órakor – Szirmai-Bakonyi-Gábor: Mágnás Miska (a Turay Ida
Színház vendégjátéka, nagyszínpad)
19 órakor – Stendhal: Vörös és fekete (vándorfesztiválon, Sopronban)
30-án
19 órakor – Komolyzenei koncert (Vigadó)
31-én
19 órakor – KIT irodalmi est, vendég: Kányádi Sándor, és Erdélyi Lajos
fotómûvész kiállításának megnyitója (Vigadó)

2009. március 14-én 18 órától
Fôvédnök: Vantara Gyula

A Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház szeretettel meghívja önt és barátait Varázs címmel tartandó irodalmi estjére
2009. március 12-én 18 órára a Szlovák Kultúra Házába (Békéscsaba, Kossuth tér 10.).

13-án
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: Rab ember fiai (Mikszáthbérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Doug Wright: A magam asszonya vagyok (stúdiószínház)

Mûsorvezetô: Orosz Sándor
és a Juventus rádió
Fellép: a Fit Dance Center,
Mark, a Déjá-vu,
az Irigy Hónaljmirigy
és Pataky Attila.

Ugyanott 14-én délelôtt véradás.
Minden véradó ajándékot kap!

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG
5600 Békéscsaba, Teleki u. 5. Tel.: 66/446-056
GYORSNYOMDA
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. Tel.: 66/547-600, 30/6868-753
Gyorsnyomda, Békéscsaba, Csaba Center. Tel.: 66/524-653, 30/6868-752
TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8.
Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

12

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
Kisebbségi, Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévô „Felkelô nap háza” ifjúsági
garzonház Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. szám alatti
tetôtér 32. lakóegységében történô elhelyezésre

PÁLYÁZATOT HIRDET
Békéscsabán mûködô egyházi ingatlanok
felújításának támogatására.
Támogatásban részesülhetnek:
• azok az egyházi közösségek, amelyek tulajdonában vagy
kezelésében egyházi ingatlanok vannak,
• akik városképi szempontból védelemre érdemes épület felújítását,
illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtható belsô tér „eredeti”
állapotára való visszaállítását, megôrzését tervezik.
Az igényelt támogatás összege mellett kérjük megjelölni a saját
erôbôl elvégzendô munka értékét.
Pályázati keretösszeg: 3 000 000 Ft.
A pályázathoz pályázati ûrlapot kell kitölteni, mely letölthetô
a http://bekescsaba.hu honlapról.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. április 5.
Elszámolási határidô: 2010. március 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
Kisebbségi, Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedô,
önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatására.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése elismeri
és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a városban élô vagy dolgozó polgárok önszervezôdô közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók
támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása a lakosság mûvelôdése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlôség
megteremtése érdekében.
Pályázhat minden civil szervezet, amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintô programot valósít meg,
és eleget tett a 2008. évi elszámolás kötelezettségének. (Nem minôsül civil szervezetnek politikai párt és helyi szervezete, szakszervezet,
munkástanács, biztosítótársaság.)
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
A: Civil szervezetek
Pályázható összeg: 2 900 000 Ft
B: Nemzetiségi szervezetek
Pályázható összeg: 1 600 000 Ft
C: Nyugdíjas szervezetek
Pályázható összeg: 1 200 000 Ft
A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni!
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. április 5.
A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap
és kiegészítô információ alapján tudja értékelni. A 2009. évi támogatás felhasználásáról 2010. március 31-ig kell elszámolni, számlával,
egyszerûsített számla, hitelesített kivonat másolatával. Az eredeti
számlán fel kell tüntetni a következô szöveget: „ A rendezvény a KÉK
bizottság által nyújtott támogatásból valósult meg.” Az elszámolásnál
az 1998. évi LXVI. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény és az 1995. évi
CXVII. törvény elôírásait kell figyelembe venni.
A KÉK bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati keretösszeg egészét megfelelô pályázat hiányában nem osztja ki.
A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi, Érdekegyeztetô és Külkapcsolati Bizottsága, Békéscsaba, Szent István tér 7.
A pályázati ûrlapok letölthetôk a http://bekescsaba.hu honlapról.

INTERNETTANFOLYAM
indul haladóknak 2008. március 20-án a Tudásházban
A Google ingyenes szolgáltatásai:
* Weboldal, blog létrehozása egyszerûen
* Fotók felhelyezése az internetes fotóalbumba
* Dokumentumkezelés, megosztás a neten
* Google naptár – napirend megszervezése, megosztása ismerôsökkel,
munkatársakkal
* Levelezési lista létrehozása, mûködtetése, RSS olvasók használata
* Kommentelhetô, megosztható könyvjelzôtár
* A FireFox böngészôprogram kiegészítôinek telepítése, használata
Jelentkezés feltétele:
* Windows- és internet-felhasználói ismeretek (állományok mentése,
letöltése, programok telepítése, elektronikus levelezés, chatfelület,
Skype/MSN használata stb.)
* Széles sávú internet elérhetôség otthon
* Könyvtári tagság
* Regisztrációs díj befizetése
A képzés formája: távoktatás 2 csoportos konzultációs lehetôséggel
Az elsô csoportos konzultáció és egyben a kezdés idôpontja:
2008. március 20. 16.30
A képzés idôtartama: 4 hét
Helyszín: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Kedvesemnek

Bár ôszül a fejem és nem jellemzô rám,
mégis elkövettem egy óriási hibát!
Kaptam tíz éve egy lehetôséget még,
ismerjem meg az érzést, mitôl szív hamuvá ég!
Oly boldoggá tett, mit nem látott a világ,
mégis úgy tettem, mint aki se hall, se lát!
Ô a minden, amit nem tudott, csak ô,
én, a veszett kutya, mégis megharaptam ôt!
Nem tudom, Kedvesem, ezt hogy tehettem ellened,
most érzem igazán, mi voltál nekem!
Bocsásd meg énnekem, hogy ezt tettem veled,
érezzem újra énedet, ragyogni lássam gyönyörû szemed!
Szívedre hallgatva bocsáss meg, ha lehet,
had fogjam vénülô kezemmel ismét a kezed.
Ha majd lelkemmel elszáll az utolsó szó,
Az a te neved lesz, ami legdrágább: Ildikó.
Kvakk

Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja a késôbbi saját tulajdonú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér megteremtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.
A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hatszintes épületében (földszint
+ négy emelet + tetôtér) a garzonlakások átlagos alapterülete 40 m2.
A lakások a következô helyiségekbôl állnak: nappali, hálószoba, fürdôszoba, konyha, kamra, WC.

Pályázati feltételek:
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére
azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és a saját tulajdonú
lakás késôbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel, keresô
tevékenységgel;
– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz házaspáronként 20 000
Ft/hó) megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;
– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a 70 000 Ft/lakóegység
óvadék megfizetését;
– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek.
A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján
történik. A pályázat elbírálásánál elônyben részesülnek azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak;
– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek;
– készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.
Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton való részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül vagy a pályázat elbírálásának idôpontjában lakóházzal, lakással rendelkeztek, illetve
saját tulajdonukban lévô lakásban vagy fôbérlôként önkormányzati
tulajdonú bérlakásban laknak.
Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre szólhat –, amely a bérleti szerzôdésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meghoszszabbítható úgy, hogy a bérlô (házaspár/élettárs) a beköltözéstôl
számított maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban;
– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után semmilyen indokkal nem hosszabbítható meg;
– a Fövenyes utcai ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony fennállása esetén havi 5088 Ft lakásbérleti díjat
fizet, mely összeg évente – a szerzôdések megújításakor – felülvizsgálatra kerül;
– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakóegységébe a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzôdés megkötése után született gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be;
– a bérleti jogviszony feltétele: a keresô tevékenység 90 napnál hoszszabb idôre történô megszûnése esetén a bérlônek a lakóegységet
a keresô tevékenység megszûnésétôl számított 6 hónapon belül el
kell hagynia.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 20. 12 óra.
(A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztálya (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fszt. 21-es iroda).
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetô.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetô.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2009. április.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.
Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kérhetô (telefonszám: 452-252/4022-es mellék).

TAVASZI VÁROSI
NAGYTAKARÍTÁS 2009.
Március 21., szombat: Erzsébethely teljes területe.
Március 22., vasárnap: Szarvasi, Berényi, Ôszi u. által határolt terület;
Berényi, Békési, Bezerédj, Pulszky, Rövid u. által határolt terület; Békési, Május 1., Móricz Zs., Vandháti, Kórház, Kiss E. u. által határolt
terület.
Március 28., szombat: Baross, Luther, Illésházi, Kazinczy u. és Szarvasi u. által határolt terület; I. kerület a Bartók Béla útig; VI. kerület.
Március 29., vasárnap: Mezômegyer, Fényes, Gerla; Béke-kertek,
Oncsa-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szôlôk, Kenderföldek.
Április 4., szombat: Belváros (Bartók, Szabadság tér, Szent István tér,
Luther, Jókai, Andrássy, Temetô sor által határolt terület; a Penza és
a Millennium ltp., Kazinczy-lakótelep, Lencsési lakótelep, Mokry-lakótelep.
A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô nem veszélyes hulladékok (pl. lom, zsákban összegyûjtött lomb, zöldhulladék, kötegelt nyesedék) kerülnek elszállításra.
A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a
hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 7 óráig, amennyiben
ez nem megoldható, akkor legkorábban a megadott idôpontok elôtti napon helyezzék ki.
A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján a 66/447-150 telefonszámon kérhetô.

Tavaszi városi nagytakarítás 2009.
VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYÛJTÉSE
1. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
2. OBI áruház parkolója
(*-gal jelölt hulladékok 8.00–18.00)
3. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
4. OBI áruház parkolója
(*-gal jelölt hulladékok 8.00–18.00)
5. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.

Március 21.

8.00–12.00

Március 21.

8.00–12.00

Március 28.

8.00–12.00

Március 28.

8.00–12.00

Április 4.

8.00–12.00

A megjelölt gyûjtôhelyeken mennyiségi korlátozás és átvételi díj
nélkül leadható hulladékok:
• Gépjármû-, kerékpár-gumiabroncsok
• Ólomakkumulátorok, telefonakkumulátorok
• Hûtôszekrények*
• Fénycsövek, izzók és egyéb higanytartalmú hulladékok*
• Szárazelem*
• Számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomtatók,
szkennerek, telefonok stb.
• TV, rádió, mikró, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô,
elektromos/kombi tûzhely, rezsó stb.*
A FECO-FERR-FÉM Bt. telephelyén háztartásonként összesen max.
10 kg mennyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok:
• Festék-, lakkhulladék
• Szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek
• Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
• Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók
• Növényvédô szerek
• Olaj és zsír
Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem
veszélyes hulladékok begyûjtésével kapcsolatban további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM Bt. telephelyén, a 66/435-266-os
vagy a 20/942-8392-es telefonszámon kérhetô.
A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, a 66/523-800/2131-es telefonszámon
kérhetô.

Tájékozatjuk a lakosságot, hogy a veszélyes hulladékok leadására
a város különbözô pontjain felállított ideiglenes gyûjtôpontokon az
ôszi lomtalanítás idôszakában lesz lehetôség.

Boros úton Sarusi Mihállyal

Akinek ideje van, szegôdjön
Miska nyomába. Kísérje pincérôl pincére, pinceszerrôl
pinceszerre, borvidékrôl borvidékre.
Ha nincs is kedve, induljon!
A kedve az megjön. De menynyire… Már fújja is a „Magyar
gigába magyar nedût!” Tartja
a kupát és a kulacsát… „Innya
kô…” S ha eljön az este, felkattintja olvasólámpáját, az éjjeli szekrényre teszi a falskát,
mellé a poharat. Kezébe veszi
Sarusi Mihály Pinceszer címen
megjelent Boros úti beszélyfüzérét (Széphalom Könyvmûhely, Budapest, 2008), s lapoz, csak lapoz.
No meg tölt is.
„Igyál betyár, mullik a nyár,
úgyse soká betyárkodsz már.”
Közben oszlik a magyar ború,
és álmosodik a „betyár”. Ha jó
a bor, a fal se dôl rá. Mire elfogynak az oldalak, kiürül a
flaska is.

Miska barátja – a csabai –
felkászálódik, vág magának
egy darab csabait. Gondol a
csabagyöngyére, a csabai
ezerjóra is… Hej, de messzi érlelik ezeket. Nem véletlen, hogy
a „csabai” kolbász mellé pálinkát iszik és nem csabai „ezörrosszbort”. Mert a rendszerváltozás utáni években a Csaba
körüli tanyákkal is „megesik”,
hogy a fináncok mûtrágyából,
kukoricatápból erjesztette „borral” teli tartályokat foglalnak le.
Errôl „Csaba írója” nem tehet.

Ô megírta ezt az igencsak
hangulatos könyvet, ami arra
biztatja a csabaiakat, ránduljanak már át Arad felé, a ménesi, a gyoroki, a nagyváradi pinceszerre, de legalábbis Mokra-aljára. Ha nem ízlik az ottani kadarka – jaj, dehogyis nem
ízlik –, akkor induljanak Nagyenyed, Csombord irányába.
Ha zavarná ôket a határ s ha találnak bornemissza sofôrt, üljenek autóba, s eljutnak távolabbra, a Balatonmellyéki pinceszerre. De utazhatnak Tokaj
irányába is. „Körbe-Magyarország! Körbe, karikába. Borba.”
De csak magyar bort! A ménesi is az volt. Valamikor… Balla
gazda most is az. „Csapláros,
méregkeverô! Ménesi borából
adj elô.” (Vörösmarty Mihály:
Rossz bor)
Amennyire jellegzetes egyegy borvidék, pinceszer vagy
pince nemes terméke, annyira
sajátos, ízes, utánozhatatlan

Sarusi Mihály írásainak a nyelvezete. Nem dadog, nem torzít, csak magyarít. Ôrzi, erôsíti,
nemesíti írásainak (táj)jellegét.
Ha a borok érméket, aranyakat érdemelnek, akkor
Miskának is jár valamilyen elismerés. Ha én borosgazda
lennék, egész hordóval küldenék Almádiba, mert nincs
olyan kedvcsináló reklám, ami
felérne a Pinceszer írásaival.
Miska írja: „Rossz bortól
csúnyán be lehet rúgni, jótól
még jobban”. Ha valamiben
vitatkoznék Miskával, ebben
igen. De ha igaza lenne, a jó
bortól berúgni mégiscsak
egészen más.
Így vagy másképpen, bárki
ihat Kurtucz Miska zarándi,
Makra-alji csikóbôrös kulacsából.
„Adja azt a kaporszakállú
Öregisten!”
„Isten éltesse kendet!”
Réhon József

Társasági oldal
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GAZDIKERESÔ
Sok-sok árva kiskutya vár
gazdira a békéscsabai menhelyen. Az ok minden esetben ugyanaz: ôk, a „nem kívánt szaporulat”, véletlenül
jöttek a világra. Ilyen véletlenek persze nem lennének,
ha a gazdák egyszer áldoznának az ivartalanításra. De a többség nem teszi – kényelmi vagy anyagi okok miatt. Sokkal egyszerûbb és olcsóbb
beadni a kicsiket a menhelyre, kitenni ôket a kapu elé vagy
bedobni a kerítésen, esetleg kitenni ôket egy út mentén. Aztán egy fél év múlva jönnek az újabb kölykök…
Az állatvédôk arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, ivartalaníttassa szuka kutyáját! Akinek pedig egy keverék kutyus is „megfelel”, keresse fel a menhelyet, ott sok könyörgô szempárral fog találkozni. Ôk mind otthonra várnak...
Az állatmenhely címe: Békéscsaba, Kétegyházi út 30.,
telefon: 30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.hu,
e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

Lencsési Pódium Estek

ekete Pál, az ’56-os Békés
Megyei Forradalmi Bizottság elnöke, városunk díszpolgára volt a vendége a 11. Lencsési Pódium Esteknek február 21-én a Lencsési Közösségi Házban. A kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmából Fekete Pál tiszteletteljes fôhajtással emlékezett a
kommunista diktatúrák áldozataira. A tanár úr segítségével
áttekinthettük az emberiség
történetét, a XX. század kegyetlen eszméit, mozgalmait.
Majd Pfeiffer Ede „A kommunizmus gyermeke” címû nagy
sikerû regényét mutatta be
Szôke Pál Babits-díjas elôadó-

F

mûvész, Szabó Lajos, a Békés
Megyei Jókai Színház színmûvésze és Balda Dorottya moderátor. A kötet ôszinte története a II. világháború utáni Magyarország tizenegy évének,
egy generáció megpróbáltatásainak, de bármelyik vasfüggöny mögötti ország lehetne a
helyszín. A mû hû képet ad az
akkori mindennapokról: a középosztálybeli Pfeiffer család
gyûlölte az új rezsimet, de mint
mindenki másnak, nekik is el
kellett fogadniuk a kialakult
helyzetet. Az írás hangvétele
ôszinte, stílusa olvasmányos,
gördülékeny.
Vándor Andrea

A MATASZ-kör
vendége

békéscsabai 2. Számú
Általános Iskolában ez
év eleje óta mûködik a Matasz
(Magyar Tartalékosok Szövetsége) szakköre, foglalkozásaikat péntekenként 14 és 15
óra között tartják. A szakkör
célja a honvédelem ügyének
segítése, a katonasággal kapcsolatos érdekességek és ismeretek tárgyalása, de a tavaszi enyhülés idején légfegyveres lövészetre és gyakorló kézigránát dobálására
is sor kerül majd.
Az elmúlt pénteken nevezetes vendég látogatta meg
a szakkört. Wertheim Albert
nyugállományú ezredes, a
Matasz megyei alelnöke a rá
jellemzô akkurátussággal és
alapossággal tartott elôadást
az érdeklôdôknek a honvédség békéscsabai történetérôl.
A szakköri tagok még a rádiólokációs légtérôrzés alapjaiba
is betekinthettek.

A

Érdekes volt, amikor a Dugovics laktanya egykori parancsnoka beszámolt katonaélményeirôl.
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Dinnye, bor, csülök, sör
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Gyulán indul be a megyei
„fesztiválgépezet” az április
17–19-éig tartó, immáron X.
Nemzetközi Kisüsti Pálinka
Fesztivál, Kiállítás és Vásár
rendezvénysorozatával, ezt
követi májusban a XI. Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajtés Túrófesztivál.
Természetesen az idei esztendô sem múlhat el Csabán
sörfesztivál és csülökparádé
nélkül, amelyet kilencedik alkalommal szerveznek májusban. Elôször lesz városunkban
bor- és gasztronómiai vigadalom a Békés Megyei Gasztronómiai és Borlovagi Alapítvány
szervezésében. Csorváson a
lakodalmas gasztronapokra,

Medgyesegyházán pedig a
dinnyefesztiválra várják az érdeklôdôket. Aztán jön a hagyományos sárréti birkapörköltfôzô verseny, majd az
orosházi európai kenyérünnep. Gyulán a várkerti vigasságokon mulathatunk, majd a

szarvasi szilvanapok nyitja
meg kapuit a közönség elôtt.
Az évet az októberi csabai kolbászfesztivál zárja, melynek
fôszervezôje, dr. Ambrus Zoltán nemrégiben vehette át a
Magyar Turisztikai Egyesület
(Matur) díját.
K. K. P.

A kultúra dömpingje

2009-ben, a kulturális turizmus
évében Békéscsaba biztosítja
a térség legszélesebb és leglátogatottabb kulturális kínálatát – derült ki azon a sajtófogadáson, amelyen ismertették az
idei rendezvénynaptárt.
A hatéves múltra visszatekintô Békéscsabai Tavaszi
Fesztivál (március 13-ától április 6-áig) éppúgy kínál komolyzenei, jazz- és könnyûzenei hangversenyt, mint képzômûvészeti kiállítást, filmvetítéseket és színházi elôadásokat, de persze táncbemutatókban sem lesz hiány.

Herczeg Tamás fesztiváligazgató elmondta: 25 napon keresztül 17 helyszínen közel 50
kiváló produkció közül válogathatnak a látogatók.
A Városházi Esték, amely
2009-ben tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre
(június 18-ától július 5-éig),
idén tizenöt elôadással és két
kiállítással várja a közönséget. A fellépôk névsora – az
eddigi évek viszonylatában –
most a legimpozánsabb. Két
kiemelt program szerepel a
kínálatban, az egyik Ray Cooney Ne most, drágám! címû

vígjátéka a Madách Színház
elôadásában, Gálvölgyi János fôszereplésével, a másik
pedig Dés László és Bereményi Géza Férfi és nô címû produkciója Básti Julival, Cserhalmi Györggyel, Kulka Jánossal, Udvaros Dorottyával és
Dés Lászlóval. A programok
felére ingyenes lesz a belépés, a többi elôadásra március közepétôl már meg lehet
vásárolni a jegyeket a Diáktanyán, az ifiházban és a Tourinform-irodában – tájékoztatott
Fodor József fôszervezô.
V. A.

A Békéscsabai Központi Szakképzô
Iskola és Kollégium pályázatot hirdet
Kós Károly Építô-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája (közigállás azonosító: C – 12/2009)
Trefort Ágoston Mûszaki Tagiskolája (közigállás azonosító: C – 13/2009)
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája (közigállás azonosító: C – 14/2009)

igazgatói, valamint
a József Attila Kollégiumi Tagintézmény (közigállás azonosító: C – 15/2009)

kollégiumvezetôi állására.
A vezetôi megbízás határozott idôre, 2009. augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig szól.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 17.§ (1)–(2) bekezdései és 18. §-a szerinti végzettség és szakképzettség,
• pedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat,
• a kollégiumvezetôi megbízás esetén elôny kollégiumban eltöltött szakmai gyakorlat,
• pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékû vizsga megléte elônyt jelent.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• a tagiskola, kollégium vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülô fejlesztési programot,
• iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatait,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• nyilatkozat az elôírt szakmai gyakorlat meglétérôl,
• nyilatkozatot arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintô napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.
A munkakör betölthetôségének idôpontja:2009. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 31.
A pályázatot a Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. címre, postai úton kérjük benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az intézmény honlapján, a www.bekszi.hu címen áll rendelkezésre.

Mûvészet
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Divatbemutató és kiállítás

Széll Tibor:
Szimultán

jabb könyvvel rukkolt elô
Széll Tibor: a Szimultán
16 novellát vonultat fel 255 oldalon. Az elsô, a Bestiák, elsô
benyomásra Jack Londont
idézi, azonban nem állatregényt tart a kezében az olvasó:
a cselekmény kibontakozásakor lovas fegyveresek rohanják le a falut, s a fôhôs várandós feleségét meggyilkolják.
Vitéz, az örökbe fogadott farkas megbosszulja „nevelôanyja” halálát: lerángatja a gyilkost
lováról, és kioltja életét. Az Orgona címû novella látszólag
két teljesen különálló történetet
mesél el. Az elsô részben azt
tudhatjuk meg, hogy Kálmán
szaki a kocsmából hazafelé indulván hogyan tévedt el és kötött ki Romániában. A második
rész már arról szól, hogy a kápolnából eltûnnek az orgonasípok, s a lopásnak szemtanúi
is vannak, két gyermek. Az
atya nem a hatóságok segítségét kéri, hisz azok az „üzemi
lopásokkal” vannak elfoglalva,
hanem maga veszi kezébe a
dolgok irányítását. Csodával
határos módon másnapra
visszakerülnek az orgonasípok
az eredeti helyükre. A novelláskötet címére, a Szimultánra
az utolsó írás, az Eb-ugatta
címû egy részlete utal: „… –
Amit látok, az valójában a pokollá tett paradicsom, ahol a
szimultán játszma során az árnyékvilág hamis szekundánsaival szemben a léleknek továbbra sincs esélye – szólt lemondóan, és szeme elôtt a felhôket összehúzta.”
A Szimultánt ízes, realista
magyar nyelv, egyéni szóhasználat jellemzi. A kötet a Kolorprint Kft. nyomtatásában látott napvilágot 2009-ben, a felelôs kiadó maga a szerzô,
Széll Tibor.
V. A.

Ú

Lotz Károly képei a Munkácsy-emlékházban

unkácsy Mihály születésének 165. évfordulóján
a mûvész gyermekkorának
emlékeit ôrzô emlékházban
Lotz Károly három festményé-

M

bôl nyitottak tárlatot. Banner
Zoltán mûvészettörténész ünnepélyes nyitó beszédében
elmondta: a jelen sûrû hétköznapjaiban nem lehet kellôkép-

pen hangsúlyozni azon „szellemi vitaminok” jótékony hatását, amit a kiállított Lotz-mûvek
is jelenthetnek a látogatóknak.
Hozzátette, hogy a három bemutatott festmény hûen tükrözi Lotz Károly munkásságának
két fô korszakát, az ‘50-es éveket követô népéleti momentumokat megörökítô alkotási
idôszakot, majd az ezt követô
monumentális festôi korszakot
is, amelyben – amellett, hogy
újszerû mûvészi stílust teremtett – komoly szerep jutott a
nôknek, a nôi test szépségének. A kamarakiállítást Mészáros Zsuzsanna rendezte, a
megnyitó résztvevôi a SzentGyörgyi Albert gimnázium divattervezô szakos tanulóinak
látványos bemutatóját is élvezhették.
k. k. p.

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 16-án
Veszedelmes viszonyok –
pódiumszínház az ifiházban

Március 20.–április 5-ig
VIII. Dél-alföldi Gyermek- és Ifjúsági
pályázat és kiállítás a Kézmûves
Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola szervezésében

Március 16-án 19.30-tól
Szabadi Vilmos és Vígh Andrea
kamaraestje a Vigadóban
Március 17-én 17 órakor
Born Gergely elôadása a TIT-ben:
A romlatlan örök test misztériuma – az
egyiptomi óbirodalomtól a pálosokig
Március 18-án
Ifjúsági hangverseny az ifiházban
Március 20-án
Beszélgetés Kiss György Munkácsydíjas képzômûvésszel és kamarakiállítás a Jankay-galériában
Március 20.–április 15-ig
Jankay Tibor születésének
110. évfordulója alkalmából kiállítás
a Jankay-galériában

Március 21-én
Blues-ház az ifiházban
Március 23-án 17 órakor
Mokran János tanár elôadása a TITben: A sarkkörön túl – barangolás
Európa legészakibb tájain
Március 23.–24-én
A Gyermekszínház tavaszi
sorozatában: Halász Judit-koncert
az ifiházban
Március 25-én
A stressztúlterhelés okozta kórképek
természetes és oki terápiája,
pszicho-szomatika más szemmel –
elôadás a Vasutas Mûv. Házban

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.

A Rab ember fiai a Jókai Színházban

záz éve, hogy Móra Ferenc
elôszedte a török világból
Apafi Mihály erdélyi fejedelem
mesetörténetét, a Rab ember
fiait. Hogy lehet-e belôle színpadi játékot írni, mostanában
vetôdött fel. A válasz: miért ne
lehetne, csak egy jó író kell
hozzá, aki szárnyalni képes
fantáziával és színpadi otthonossággal rendelkezik, és kell
egy éppen ilyen történetekre
áhítozó közönség. Hogy megvan-e mind a kettô, kiderült a
Jókai Színház magyar évadjának ôsbemutatóján, amikor
Zalán Tibor vidám-szomorú
történelmi (mese)játékát kapta a publikum Seregi Zoltán
rendezésében.
A történelmi mese sodrában, az arannyal és a Csavar-
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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

ELADÓ/KIADÓ
ÜZLETHELYISÉGEK
Békéscsaba, Orosházi út on, a takarékszövetkezet és Lottózó
mellett, nagy forgalmú helyen két irodahelyiség (20, illetve 30
nm-esek) szép, felújított állapotban kiadó cégek, illetve vállalkozások részére. Ár: 20 000/30 000 + rezsi/hó.
Tel.: 66/ 524-679.
Békéscsaba, Bartók Béla úton, frekventált, nagy forgalmú helyen 30 nm-es üzlethelyiség mosdóval, öltözôvel, radiátoros
fûtéssel kiadó hosszú távra is. Ár: 50 000 Ft hó + rezsi.
Tel.: 66/ 524-976.
Békéscsabán, a Trófea ut cában 50 m2-es üzlethelyiség raktárként kiadó. Díja: 50 000 + rezsi/hó (egy havi kaució).
Tel.: 66/ 524-976.
Békéscsaba, Andrássy úton, az OBI Áruházzal szemben, közel
a Centerhez 60 nm-es, földszinti helyiség 67 000 Ft + rezsi havi
bérleti díjért kiadó. A helyiség szépen felújított, WC-vel, hidegmeleg vizes mosdóval ellátott, elôtte parkolási lehetôség is
van. Irodának, üzlethelyiségnek, fodrászatnak, kozmetikának
vagy egyéb vállalkozási célra kiválóan alkalmas. Az üzlethelyiség nagy, üveges kirakattal rendelkezik. Tel.: 66/524-976.
Békéscsaba, Bartók Béla úton, központi, frekventált helyen, közel a rendôrséghez 56 nm-es üzlethelyiség vizesblokkal, egy
nagy eladótérrel, szociális helyiségekkel eladó. Ár: 10,9 M Ft.
Kétegyházán, a Damjanich utcában, 716 nm-es telken 240 nmes, tégla falazatú üzlethelyiség raktárral és parkolási lehetôséggel, mûködési engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel,
uniós szabványnak megfelelô állapotban eladó. Ár: 15 M Ft .
Szarvas központjához közel, 517 nm-es telken lévô 240 nm-es,
téglablokkos ipari ingatlan eladó közmûvekkel, ipari árammal.
A telek teljesen körbekerített, éjszaka ôrzött az egész terület.
Autószerelô-, illetve különbözô mûhelyek számára kiváló lehetôség. Ár: 13,4 M Ft + áfa.
Békéscsaba belvárosában, frekventált helyen, a Luther utcában
egy 436 nm-es, nagy irodaház eladó. Ár: 23 M Ft.
Békéscsabán, a Lázár utcában 200 nm-es területû iroda/üzlethelyiség eladó. Ár: 28 M Ft .

w

gó nevû (élô) vadászsólyommal a váradi basához igyekvô
Szitáry Kristóf cselvetés áldozata lesz, rabszíjra fûzik. Fiai
azonban életüket és vérüket
ajánlva próbálják kiszabadítani, ami végül is sikerül, gyôz az
igazság, megszégyenül a
gazság. De addig kalandok
kalandjait élik meg a szereplôk, még ha a fergeteges nekibuzdulás meg is törik néha, lelassul, hiszen annyi elmesélnivalót írt Móra Ferenc, hogy
nem volt szíve a színpadra állítónak bármit is kihagyni belôle. Így aztán kissé hosszúra sikerült az elôadás, bár a forgószínpaddal roppant ügyesen
bántak, ki is forgatta végülre
az igazságot: Szitáry Kristóf
tiszta, mint a hajnal, a rab em-

A regisztráció
és a címkiadás
ingyenes!
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Békéscsabán (Gerlán) eladó a Rose Marie farm nevû, igényes
kialakítású t anya, mely jelenleg panzióként üzemel. Az ingatlan új építésû, 2001-ben épült, kiváló mûszaki állapotban van
(10 000 nm-es telken 300 nm-es beépített alapterület + 200 nm
tetôtéri rész, mely beépíthetô). Saját játszótérrel, úszómedencével, 12 ló számára megfelelô istállóval rendelkezik (ebbôl 7
boksz és 5 beálló), egy nagy kialakított apartman van a melléképületben és három szoba a fôépületben, mindezek mellett
a földszinti részen további két nagy szoba is található. Külön
nyári étkezô, büfé, parkolóhely, parkosított telek, körbekerített
lovas pálya, karám is tartozik az ingatlanhoz. Az ár magában
foglalja a teljes berendezést, a felszereléseket, az összes gépesítést és a lovakat. Ár: 77 M Ft
Békéscsabán, a Dobozi úton 320 nm területû sportlétesítmény
eladó. Ár: 88 M Ft.
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Békés csabán, az Ôr u.-ban egyedi gázórás, 1. emeleti, egyszobás, fürdôszobás lakás külön WC-vel, felújított, szép állapotban, az állomáshoz közel eladó. Ár: 6,7 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési úton téglablokkos, 55 nm-es, 1. emeleti, kétszobás, egyedi konvektoros fûtésû, D–É-i fekvésû,
1976-ban épült, erkélyes lakás eladó. A szobák burkolata parketta, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos. Ár: 6,75 M Ft.
Békés csabán, a Lencsési úton, a kanyar elôtti tízemeletes
tömbben 8. emeleti, 47 nm-es lakás két szobával, konyhával,
étkezôvel, erkéllyel, központi fûtéssel, felújított állapotban eladó (12 000 Ft az általánydíj + víz + villany). Ár: 6,9 M Ft.
Békéscsabán, a Petôfi utcán, a Centertôl egy percre, tízemeletes tömbben földszinti, 39 nm-es, másfél szobás, központis lakás kicsi rezsivel, radiátoros hôleadókkal, linóleumos konyhával, elôszobával, parkettás szobákkal eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Bék éscs abán, a Fövenyes lakótelepen 56 nm-es, kétszobás,
étkezôs, egyedi konvektoros fûtésû lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Békés csabán, a Kômûves Kelemen ut cában panel építésû,
2006-ban felújított, 52 nm-es, 4. emeleti, kétszobás lakás (parkettásak) konyha + kamra, fürdôszoba, külön WC, központi fûtéssel, beépített bútorokkal (elôszoba, fürdôszoba) eladó.
Ár: 6,95 M Ft.
Békéscsabán, a Rábai utcán, frekventált helyen 2008-ban felújított, 35 nm-es, 4. emeleti, egyszobás lakás (konyha + étkezô, fürdôszoba, külön WC) kombi kazános egyedi fûtéssel, linóleumos konyha + közlekedôvel, szônyegpadlós szobával,
redônyös ablakokkal, reluxával eladó. Ár: 7 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-en eladó egyszobás, egyedi gázos, 2. emeleti, téglablokkos, erkélyes lakás. A szoba burkolata parketta, a közlekedô és a konyha hidegburkolatos. A lakáshoz tároló is tartozik. Ár: 7, 1 M Ft.
Békéscsabán, a Tölgyfa utcában, jó helyen, a Lencsési út legelején 3. emeleti, téglablokkos, körbefûtött, középsô, egyedi
fûtésû, 50 nm-es lakás (két szoba, konyha) konvektoros hôleadókkal, parkettás szobákkal, galériás háló kialakítással, hidegburkolatos konyhával, bútorok nélkül eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, a Pásztor utcán (a lila ABC mögött) panel építésû, kétszobás, 52 nm-es, földszinti, egyedi radiátoros fûtésû
lakás redônyös ablakokkal, beköltözhetô állapotban eladó.
Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, az Ihász ut cában tégla építésû, 50 nm-es, 1 + fél
szobás, egyedi konvektoros fûtésû, erkélyes lakás eladó. A
szobák burkolata parketta, ablakai redônyösek, telefon és kábeltévé tartozik az ingatlanhoz. Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton, panel épületben 7. emeleti,
49 nm-es, kétszobás lakás konyha + étkezôvel, fürdôszoba külön WC-vel, központi radiátoros fûtéssel, fûtésmérôvel szerelt,
kábeltévével, erkéllyel eladó. Ár: 7,5 M Ft.
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Mezôhegyesen, a Zala György-lakótelepen panelépítésû,
K–NY-i fekvésû, 68 nm-es, két és fél szobás, étkezôs, erkélyes
lakás eladó. Fûtése központi radiátoros, a szobák burkolata
padlószônyeg, a konyha és a közlekedô PVC-s, ablakai reluxásak. Kábeltévé kiépítve. Ár: 4 M Ft .
Mezôhegyes en, a Zala György lakótelepen kitûnô állapotban
lévô, 3. emeleti, 68 nm-es, két és fél szobás, ebédlôs, panel
építésû, DK–ÉNy-i fekvésû, erkélyes lakás beépített cseresznyefa konyhabútorral + sütôvel eladó. Fûtése egyedi mérôs
központi, ablakai reluxásak, a szobák burkolata szalagparketta, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos. Internet, kábeltévé van. A lakáshoz közös tároló is tartozik. Ár: 4, 2 M Ft.
Békéscsabán, a Kaz inczy lakótelepen 7. emeleti, másfél szobás, 2007-ben felújított, panel építésû, központi fûtéses lakás
eladó. Ár: 5,99 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy lpt.-en 47 nm-es, 3 emeleti, egyszobás lakás eladó. Konyha, fürdôszoba, kamra is tartozik a lakáshoz. Falazata tégla, fûtés egyedi konvektoros. A szoba parkettás, a konyha hidegburkolatú. 2006-ban volt felújítva. Kábeltévé beszerelési lehetôség is van. Ár: 6 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy lt p.-en egyszobás, egyedi gázos, 3.
emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó. Ár: 6,2 M Ft.

ber fiai remek fickók, az ecsedi lápon az Isten szigete már a
török bukását jelzi térben és
idôben, a bölcs öregekre mindig lehet számítani, és nem árt
néha hálóingben látni a fejedelmeket, mert gyorsan kiderül: ôk is csak emberek.
Kétségtelen, hogy Seregi
Zoltán jól mozgatta szerep-
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va (egy nagy szoba + egy fél, konyha, étkezô) 150 nm-es külön saját kerttel, vegyes falazattal, áron alul eladó. Ár: 3,3 M Ft.
Békéscsabán, a Vörösmart y utcában, 800 nm-es telken 86 nmes, vegyes falazatú udvari házrész kétlakásos házban 450 nmes saját kerttel, 2 szoba + nappali, parkettás szobák, konyha,
étkezô, fürdôszoba, WC, gáz bekötve, de csempekályha fûtéssel, 2005-ben felújított, garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár: 3,9 M Ft.
Békéscsabán, a Szív utcában 68 nm-es, kétszobás, felújításra
szoruló házrész eladó. Fûtése egyedi konvektoros, a szobák
burkolata beton, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos.
Ár: 4,2 M Ft.
Békéscs abán, a Békés i út on 40 nm-es, utcafronti házrész
(1 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) konvektoros hôleadókkal, belsô terasszal, hajópadlós szobával, redônyös ablakokkal, kis virágoskerttel eladó. Két lakó van a telken.
Ár: 4,6 M Ft.
Békéscsabán, a Kis-Tabán utcán 65 nm-es, nem utcafronti, vegyes falazatú, kétszobás, konyhás, két fürdôszobás házrész
konvektor hôleadókkal, elôkerttel, közös udvarral eladó.
Ár: 5 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton, 1122 nm-es telken 90 nm-es,
háromszobás, 1964-ben épült házrész eladó ötlakásos házban. Falazata: vályog, fûtése gázkonvektoros. A szobák burkolata hajópadló, a konyha hidegburkolatos. Melléképülete is
van (fáskamra és pince). Ablakai redônyösek, kábeltévével felszerelt. Felújításra szorul. Ár: 5,5 M Ft .
Békéscsabán, a Szív utcában, nyolclakásos házban 40 nm-es,
egyszobás házrész (amelyhez konyha, fürdôszoba, kamra, illetve elôkert is tartozik) tégla falazattal, egyedi konvektoros fûtéssel, külön vízórával eladó. A szoba betonos burkolatú, a
konyha hidegburkolatos. Ár: 6 M Ft.
Békéscsaba belv árosában, a Gut enberg utc ában, frekventált
helyen utcafronti, 82 nm-es, polgári típusú házrész egy nagy
szobával, nagy elôszobával, konyha + étkezôvel, kis telekkel
eladó. Ár: 5,5 M Ft.
Békésc sabán, a Gut enberg utc ában, 80 nm-es telken vegyes
falazatú, 61 nm-es, egy szoba + nappali + étkezôs, egyedi konvektoros fûtésû házrész nagy terasszal, melléképülettel eladó.
Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, a Bart ók Béla úton, az állomástól és a Pennytôl
egy percre 1200 nm-es telken, 400 nm-es osztott telken lévô
85 nm-es családi ház (házrész), amelynek két oldalról van bejárási lehetôsége (két szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC)
eladó. Az ingatlan hátsó udvarában egy reklámtábla van elhelyezve egy minden hónapban esedékes összegért. Ár: 8 M Ft.
Békéscsabán, a Szent Imre utcán, nyugodt környezetben, régi
stílusú parasztházban 100 nm-es utcai házrész (két szoba,
elôszoba, fürdôszoba WC-vel, spájz, hosszú folyosó) eladó.
Ár: 9,2 M Ft.
Békés en, a Petôf i utcában, hatlakásos házban teljesen felújított, 56 nm-es, vegyes falazatú, egyszobás házrész (parkettás
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HÁZRÉSZEK
Medgyesegyházán, a Damjanich utcában, nyugodt környezetben utcafronti, 72 nm-es házrész, mely 2004-ben fel volt újít-

lôit, egy-egy jelenetben sikeresen gyorsította a cselekményt, pedig tömegeket eljátszatni két-három-nyolc emberrel: az is színpadi mûvészet. Közben Gulyás Levente
összekötô zenéi is besegítettek, a színészek pedig a megírt szöveg kereteiben formálgatták karaktereiket, hogy be-
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szoba, étkezô, konyha egy légtérben) egyedi kombi kazános
fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, nagy terasszal, redônyös ablakokkal eladó. Ár: 8,3 M Ft.
Békéscsabán, a Kis-Tabán utcában nem utcafronti, 100 nm-es
(két és fél szoba, étkezô, nappali), konvektor fûtésû házrész
garzonos hálórész-kialakítással, közös udvarral, kocsibeállási lehetôséggel eladó. Ár: 10,5 M Ft .
Békés csabán, a Bánát utc ában, nyugodt környezetben, háromlakásos házban 85 nm-es, másfél szoba + nappalis, udvari
házrész teljesen felújított állapotban, hidegburkolatos konyha
+ közlekedôvel, parkettás szobákkal, fürdôszoba külön WCvel, 36 nm-es garázzsal, fedett terasszal eladó. Ár: 11, 9 M Ft.
Békéscsabán, a Puskin utcában, frekventált helyen (közel az iskola, óvoda, kórház, fôiskola), kétlakásos házban, 213 nm-es
telken 76 nm-es, É–Ny-i fekvésû, kétszobás (konyha + étkezô
egyben) társasházi házrész beépített konyha- és szobabútorral, biztonsági bejárati ajtóval és terasszal eladó. Falazata: tégla, fûtése egyedi konvektoros, de vegyes tüzelésre is van lehetôség, ablakai redônyösek. A szobák burkolata laminált parketta és padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos. Telefon- és
kábeltévé-használat is megoldható. Hét éve volt aláfalazva és
az elektromos vezetékek cserélve. Ár: 12,5 M Ft.
Békéscsabán, a Teleki utcában, ötlakásos társas ingatlanban
eladó egy utcafronti lakrész kis udvarral. Két szoba, konyha,
étkezô, fürdôszoba, WC, fedett terasz. Fûtése konvektoros, a
szobák parkettásak, a többi helység hidegburkolatos. Az épület hôszigetelt, az ablakok redônyösek. Ár: 14 M Ft.
Békéscsabán, a Corvin utcában, közepes méretû telken utcafronti házrész 112 nm-es hasznos lakótérrel, két szobával,
nappalival, konyhával és étkezôvel, felújított állapotban eladó.
Ár: 16,5 M Ft.
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Teljes kínálatunkat megtekintheti a www.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

lopják magukat a közönség
tapsos jóindulatába. Furcsa,
de egy ösztönös gyerekszínész, Illés Adrián Apafi Mihályka szerepében volt talán
a leghatásosabb, róla beszéltek a nézôk hazafelé menet,
meg az Apafit robbanékony
erôvel adó Vikidál Gyuláról. A
rab ember fiai (Szente Károly
és Burány Árpád) igencsak
igyekeztek, Jancsik Ferenc
Pipitérje, Kovács Edit, a fejedelem felesége és Sás Péter,
a falu bolondja is feljegyezhetô. Ami még fontos: Lenkefi
Réka díszletei alkalmas teret
adtak a játék jeleneteinek. A
tanulság pedig: az élet dolgai
olykor nem egészen olyanok,
mint amilyennek látszanak…
Sass Ervin
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ÜDÜLÔ/ÜDÜLÉSI JOG
Két fôs teljes apartman 4 heti üdülési joga Hévíztôl 600 méterre, négycsillagos üdülôben, szaunával, úszómedencével, saját étteremmel, programokkal. 99 évig szól, örökölhetô, cserélhetô helyben és idôben. Ár: 400 000 Ft .
Háromfôs t eljes apartman 14 heti üdülési joga Hévíztôl 600 méterre, négycsillagos üdülôben, szaunával, külsô-belsô úszómedencével, saját étteremmel, programokkal. 99 évig szól,
örökölhetô, cserélhetô helyben és idôben. Ár: 900 000 Ft.
Szanazugban (Gy ula), nyugodt, csendes környezetben, 600
nm-es telken lévô 80 nm-es, földszint + tetôteres hétvégi ház
teljes közmûvel (lent nappali és fôzôfülke, fent nagy szoba +
fél szoba) eladó. Ár: 4,2 M Ft.
Szarvason, az Arborétum üdülôsoron, 600 nm-es telken 1986ban épült, 70 nm-es, kétszintes (földszint + tetôtér), 3 szoba,
konyha, fürdôszoba, WC-s nyaraló villannyal, gázbojlerrel, fúrott kúttal, hidroforrendszerrel, szerszámos melléképülettel,
saját 7 nm-es stéggel, jó helyen eladó. Ár: 12,5 M Ft.

Kultúra / Vélemény

CSABAI MÉRLEG

VII. Csabai Farsang
Télbúcsúztató, ínycsiklandó disznóságok

zék nem maradt üresen” –
fogalmazhatnánk képletesen a csabai farsang eseménysorozatának befejeztével. Az ízletes és gazdag télbúcsúztató menüsort – formabontóan – desszerttel indították a szervezôk: nagy adag
Fábry-féle humorbonbont kínáltak. Munkácsy Mihály születésnapján a mûvész gyermekkorának emlékét ôrzô emlékházban Banner Zoltán mûvészettörténész nyitotta meg
Lotz Károly kamarakiállítását,
melyet a Szent-Györgyi Albert
gimnázium divattervezô szakos tanulóinak szemet gyönyörködtetô bemutatója kísért.
A legkisebbeket jelmezes játszóház és tánctanulás várta.
Nem volt hiány a sokszínû
zenébôl és táncból, illetve a
szíves csabai vendéglátásból
sem. A farsangi borklubban
Nagy Péter borász új borok
ízeivel ismertette meg az érdeklôdôket, a népi ritmusok
kedvelôinek a Berbécs és a

S

Ludas zenekar táncházban
húzta a talpalávalót. A Korzó
téren a Csabai Kolbászklub ízmesterei régi csabai farsangok disznótoros tradícióit mutatták be, a lacikonyhában pedig ínycsiklandó „disznóságokkal” vendégelték meg a
térre kilátogatókat.
Az ifiházban szép szôttesek és jókedvû szlovák dallamok köszöntötték a nemzetiségi farsang résztvevôit, ahol
a Szlovák Kultúra Házának

hagyományôrzô mûvészeti
csoportjai és vendégei egy
korabeli fonó életképeit elevenítették meg. A Zenészfal(s)hangon minden ütem és
hang nagyon is a helyén volt,
hiszen a színpadon a Grandmother’s Jam közkedvelt népes formációja zenélt.
Az immáron hetedik alkalommal megrendezett eseménysorozaton közel háromezer ember sikeresen búcsúztatta a telet.

Lássunk tisztán!

osszantó, hogy egyesek
még mindig nem nyugszanak bele, hogy a (volt) Rózsa Ferenc Gimnázium neve
meg lett változtatva. (Szerencsére sokan vannak olyan
emberek is, akik örülnek a
változásnak.) Gyakori zaklatásoknak vagyok emiatt kitéve. Természetesen nem félek,
és nem adom fel az elveimet.
A „történelmi” hûség kedvéért: 1995-ben felszólítottuk az
akkori városi közgyûlést,
hogy változtassák meg a
kommunista múltú Rózsa Ferencrôl elnevezett gimnázium
nevét. A baloldali pártok, a
gimnázium igazgatója, szülôk, diákok stb. élénken tiltakoztak ellene. Elôterjesztésünket a közgyûlés visszautasította. (Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy a Petôfi li-
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geti úgynevezett „csillagszobrot” nagy harcok árán,
követelésünkre lebontották.
Bizonyára belátták, hogy ez a
szobor külsejénél fogva is irritálja a lakosságot. Közben
„levertük” a kommunista emléktáblát is a Melósról. Oroszlánrészünk volt a hajdani Lenin-szobor eltávolításában is
– ennyit a múltról.)
A Rózsa Ferenc Gimnázium névváltoztatásával kapcsolatos elôterjesztést 2008ban megismételtük. A tiltakozások hasonlóak voltak, mint
1995-ben. Szerencsére ekkor
már más volt a helyzet, a
közgyûlésben a jobboldal került többségbe. Ôk nem utasították vissza az elôterjesztésünket. Igaz, a szoclib közgyûlési tagok dühöngtek emiatt, és határtalan ellenállást

tanúsítottak. Nem maradt el
az FTC BMBK Zöld Sas Lovagrend bírálata sem. (Aki látta a közvetítést a Csaba TVben, az bizonyságot szerzett
errôl.) A közgyûlés elfogadta
az elôterjesztésünket. Hálásan köszönjük nekik, elsôsorban Vantara Gyula polgármester úrnak! Így hát a csabai gimnázium Andrássy Gyuláról, az országunk felemelkedéséért sokat tett hazafiról lett
elnevezve.
Honfitársaim, ne sirassák
Rózsa Ferencet, egy olyan
„embert”, aki a bolsevik diktatúrát akarta bevezetni hazánkban! Gondoljanak csak
bele, ha 1989 elôtt egyesek
Andrássy Gyuláról akarták
volna elnevezni a csabai gimnáziumot, mi lett volna velük?
Botyánszki György

Farkas Gábor
zongoraestje

Mit ér az ember,
ha magyar?
(Olvasói levél)

Ki a magyar? Mi a magyar? A
pontos választ élô ember
nem ismeri. Konkrét tudás
vagy társadalmi program közvetítésére alkalmatlan, arra viszont alkalmas, hogy alaptalan gyanakvást ébresszünk
szomszédainkban. Vajon miért? A kérdés bennem is felmerül mindig, valahányszor
azt hallom, olvasom, hogy mit
ér az ember, ha magyar, mit ér
az ember, ha külhonban élô
magyar, aki magyar, az velünk tart – és így tovább. És
persze, a magyarságot meg
kell menteni. Hogy kitôl, azt
mindig az adott helyzet dönti
el, a listák pontosítása folyamatos.
A magyarkérdés túlhangsúlyozása a mondanivaló hiányát leplezi. A világ egyik legkevertebb népességû országában szánalmas a magyarkérdés kétségbeesett feszegetése.
A magyarok, szlovákok
példamutató módon szôtték
egybe életüket. Egymás nemzeti érzései, anyanyelvük,
szokásaik, identitásuk, kultúrájuk tiszteletben tartásával
közel háromszáz év óta képesek együtt dolgozni, gondolkodni. Isten különös kegyelmébôl, az ô alattvalójaként
magyarnak születtem. Magyarországon szinte minden
családban megtalálhatók a
vegyes nemzetiségû házasságkötések. Nem baj. Magyarrá váltak, s így van jól.
Belôlük vagyunk. Nincs magyar glóbusz!
Ha nem tudjuk oldani a
százados görcsöket, ha nem
tudunk túllépni a nemzeti romantikus vízión, a sérelmi politikán, azon, hogy rendre
lajstromozzuk, ki, mikor s miként ártott nekünk, ha visszamenôleg kiáltunk újra meg
újra Trianont, Világost, Mohácsot, Muhit, akkor csak történelmi panteont renoválunk!
Tisztelettel:
Balázs József

int azt már oly sokszor
tapasztalhattuk az elmúlt évadokban is, a Filharmónia fellépési lehetôséget
nyújt pályájuk elején álló ifjú
mûvészeknek. Március elsô
vasárnapján a Príma-díjas, Fischer Annie-ösztöndíjas Farkas Gábor zongoramûvész
önálló elôadóestjét hallhattuk
a Vigadóban. Az ifjú zongorista nem ismeretlen a csabai
közönség számára: többen
emlékezhetnek még arra a
Jókai színházbeli hangversenyre, amelyen Liszt A-dúr
zongoraversenyét játszotta.
Ezúttal is többségében virtuóz jellegû, bravúros hangszertudást igénylô mûveket
tûzött mûsorára, de bekerült e
válogatásba Schumann diszkrét lírájának olyan gyöngyszeme is, mint a C-dúr arabeszk,
melynek elôadása az egész
est egyik legihletettebb momentuma volt.
Mûsorának elsô felében
Chopin négy impromptujét és
Liszt Trubadúr-trubadúr parafrázisát hallhattuk. A Chopin
opusok közül leginkább a balladai hangvételû Fisz-dúr ragadott magával. A másik háromban – az imponáló, nagy
ívekben rejlô lendület és néhány kétségtelenül meglévô
szép pillanat ellenére úgy vélem – a gyorsaság és a pillanat
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INGATLAN

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

JÁRMÛ

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

finomságait még érzékeltetni
tudó elôadói akarat átgondoltabb arányaival a mûvekben
rejlô összes szépséget érzékeltetni lehetne. A Liszt-parafrázis elôadása – azon túl,
hogy átérezhettük a virtuozitás
dionüszoszi örömét – megajándékozott a zongorázás teljes zenekart idézô élményével.
Szünet után Schumannmûvek következtek, a már
említett arabeszk után a Szimfonikus etûdöket hallhattuk.
Ezek a darabok egy adott témának a variációi, maga a
cím pedig arra utal, hogy zenekari hangzást vár el az elôadótól, miközben, amúgy
„mellékesen”, e változatok
nehézségei legyôzéséhez birtokolnia kell a zongoratechnika teljes fegyvertárát.
Farkas Gábor nagyszerûen érzi és tolmácsolja a nagy
romantikus szerzô különös
zenei világát. A technikai
megvalósítás sehol sem vált
öncélúvá, hanem végig a
schumanni gondolatot szolgálta, mi, a hallgatóság pedig
úgy érezhettük, hogy már
nem idôszerûek a Schumann
egyik levelébôl idézett aggodalmak, melyek szerint a
szerzô nem tartotta e mûvét
közönség elé valónak, hiszen
„nem számíthat tetszésre”...
Farkas Pál

APRÓ H IRD ETÉS
Békéscsabán belvárosi lakás kiadó.
Tel.: 30/912-5659.
Két építési telek eladó az Arató és a
Cséplô utcában. Irányár: 1,8–2 M Ft.
Tel.: 20/325-5047.
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.

ISKOLARENDSZERÛ (NAPPALI-LEVELEZÔ) KÉPZÉS
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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.
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.
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.

OKTATÁS
Román- és orosznyelv-tanfolyam,
nyelvvizsga-felkészítés Békéscsabán.
Tel.: 30/965-0112.
Matematikakorrepetálás 7–13. osztályosoknak, fôiskolásoknak. Tel.: 70/3920459.
Angolnyelv-oktatás délelôttönként. Tel.:
70/392-0459.
Személyiségfejlesztés 60 órában sikerorientáltaknak, kudarckerülôknek. Információ: Budainé Erika, 70/773-5690;
Novák Magdolna, 30/370-0881.
www.olasz-italiano.uw.hu
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB

Munkatársakat keresek heti 15 órás elfoglaltsággal, kötetlen munkaidôvel.
Vállalkozói igazolvány nem szükséges!
Tel.: 30/326-8630.
Rokkantkocsi olcsón eladó, ugyanitt
szerszámok is. Tel.: 30/396-2559.
Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.
Gépelést, szövegszerkesztést, szakdolgozat-készítést rövid határidôvel vállalok. Tel.: 20/539-3120.

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

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

Növényvédelmisek bálja

etedik alkalommal báloztak a növényvédelmi
szakemberek. A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara Békés Megyei Szervezete ezúttal a Békés Megyei Jókai Színház Vigadójába várta tagjait egy kis
télbúcsúztató, tavaszváró bá-

H

lozásra február 28-án. A közel
180 bálozót Práth Mihály megyei szóvivô és Szabó István,
a Békés Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal
fôigazgatója köszöntötte.
A mintegy kétszázhúsz tagot tömörítô megyei szervezet „2008 Kiváló Növényvé-

dôse” kitüntetéseket adományozott dr. Kovács Imrének,
Samu Gábornak és Kiss Tivadarnak. Az elismeréseket dr.
Kárpátiné dr. Gyôrffy Katalin,
az országos kamara fôtitkár
asszonya és dr. Szabó Zoltán,
a megyei szervezet elnöke
nyújtották át.
Fergeteges sikert aratott a
budapesti Botafogó táncegyüttes – Csömör Marcell,
Horváth Dóra, Mészáros Mihály, Jankovics Nikolett, Horváth Gábor, Magisztrák Barbara, Reck Tibor, Práth Izabella –
mûsora. A rekeszizmok megmozgatásáról – a séf mellett –
Dombóvári István humorista
gondoskodott. Természetesen
éjfél körül a tombola sem maradhatott el. A talpalávalóról és
a jó hangulatról Rácz Aladár
zenekara gondoskodott.
V. A.

Mozgásélményverseny

Az Esély Sportegyesület és a
Békés Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Központ immáron másodszor szervezett
mozgásélményversenyt súlyosan, halmozottan sérült
gyermekek és fiatalok számára Békéscsabán, ezúttal a
Szabó Pál Téri Általános Iskolában. A programra a régió tizenegy intézményébôl hatvan sérült gyermek és fiatal
adta le nevezését, de a ver-

seny kezdetekor még egy
vésztôi csapat is jelentkezett,
így a tervezett 60 fôs mezôny
végül 69-esre bôvült.
A verseny költségeihez a
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázati támogatása, valamint a Fogyatékkal
Élôk Békés Megyei Sportszövetségén keresztül Békés Megye Önkormányzata is hozzájárult – mondta el Furák István,
az Esély Sportegyesület elnö-

ke, a program koordinátora.
Hozzátette: annak ellenére,
hogy tavaly anyagi források hiányában nem tudták megszervezni a versenyt, az idei
megmérettetés sikerei után a
Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség hivatalosan is beemelte versenynaptárába a békéscsabai programot, így
ezentúl minden évben lehet
mozgásélménykupa a megyeszékhelyen.
k. k. p.

BÉKÉSCSABA ANNO...

Szabadtéri
sportlétesítmények
felújítása

létesítmények egy részét
illetôen már lezajlottak a
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások, megkötötték a kivitelezési szerzôdéseket is, másutt most kezdôdik a
folyamat. A vállalkozói szerzôdések szerint 2009. április 15éig megvalósul a Lencsési úti
ifjúsági parkban az extrémpálya, lesznek új padok, szemetesedények, kosárlabdapalánkok; a Dohány utcai ifjúsági
parkban újraaszfaltozzák a futballpályát, elkészül az extrémpálya, hulladékgyûjtôket, pingpongasztalt, padokat helyeznek el. Valamennyi sportlétesítmény esetében egységes
táblák jelzik majd a létesítmény
nevét, a szabályokat, a Szabadság téren térkép is lesz.
A Tolnai, Petôfi és Bánszky
utcákon elhelyezkedô létesítmények, illetve a sportcsarnok melletti extrémsport-létesítmény esetén elkészülnek a
szemetesedények, a streetballpalánkok.
Jelenleg a volt 3. sz. általános iskola sportudvarának felújítása zajlik, ezt az udvart – a
meghatározott nyitvatartási
idôn belül – tavasztól szabadon használhatja mindenki.
A folyamatban lévô közbeszerzések hamarosan befejezôdnek, így a 2009-es tanév
vége után már a felújított
sportlétesítményekben élvezhetik a szünidôt a gyerekek.

Autóbusz-állomás
a belvárosban

A

ékéscsabán, a belváros
szívében, a Hunyadi téren – az egykori kispiac helyén – negyvenöt éve létesült
a központi autóbusz-állomás.
Innen indultak és ide érkeztek
több mint két évtizeden át a
távolsági járatok.
Két, már archívnak is nevezhetô kép örökíti meg azokat az idôket. A felsô képen
az utazási és szállítmányozá-

B

si iroda épületét múltidézô
életképként örökítette meg a
felvétel. Az épületben mûködött egykor a Gólyafészek
vendéglô – nevét a kéményen
lévô gólyafészekrôl kapta.
A tér közepére épített állomást s az ott tartózkodó – hazai gyártású – Ikarusz autóbuszokat idézi vissza a másik
látványos fotográfia.
Gécs Béla

