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Elkezdôdött
a kátyúzás

A téli idôjárás idén is káro-
kat okozott az útburkolat-
ban: 277 utcában tártak fel
útburkolati hibákat. A város
kezelésében lévô burkolt
utak fenntartásimunkálatait
a szolnoki Magyar Aszfalt
Kft. mint vállalkozó végzi.
A javítási munkálatok

április közepén kezdôd-
tek, a befejezési határidô
pedig június 30. A tavaszi
kátyúzás 400 tonna hen-
gerelt aszfalt felhasználá-
sával történik; a munkála-
tok elôre ütemezett terv
szerint valósulnak meg.

Jubileumi
Arany-napok

Nyüzsgô tavaszi prog-
ramfolyammal ünnepel-

te fennállásának harmincadik
évfordulóját az Arany János
Középiskolai Tehetséggondo-
zó Kollégium a hagyományos
Arany-napok keretében a kö-
zelmúltban.
AmegnyitónMekisné Szilá-

gyi Mária igazgatónô idézte fel
az elmúlt három évtizedet a
kezdetektôl, amikor az 1979–
80-as tanévben, 288 férôhely-
lyel megnyílt a Fiú és Leány
Szakmunkástanuló Diákott-
hon. A nyolcvanas években
egy ideig fôiskolások laktak a
kollégium falai között, aztán
ismét középiskolások vehet-
ték birtokukba. Arany János
nevét 1991-ben vette fel az in-
tézmény, amely a város és a
megye között zajlott hosszú
vita után jelenleg a megye
fenntartásában mûködik.

A tavaly még a kiesés ellen
küzdô Sonepar–Békéscsabai
Elôre NKSE csapata a negye-
dik helynél rosszabb pozí-
cióban már nem zárhatja az
idei pontvadászatot: a nôi ké-

zilabda NB I-ben befejezôdött
alapszakaszt követôen a lila-
fehérek 26 ponttal a negyedik
helyen kezdték meg a ráját-
szás küzdelmeit. Az alapsza-
kasz eredményei azt mutat-

ják, hogy a Mátéfi Eszter ve-
zetôedzô irányítása mellett
zajló következetes szakmai
munka végül meghozta gyü-
mölcsét.

K. K. P.

Aváros 209 485 000 forint
támogatást nyert a Dél-

alföldi Operatív Program „Ver-
senyképes turisztikai termék
és attrakciófejlesztés” felhívá-
sára benyújtott pályázaton –
tájékoztatta a Csabai Mérle-
get Vantara Gyula, Békéscsa-
ba polgármestere. Az önkor-
mányzat közel 210 milliós ön-
erôvel járul hozzá a beruhá-
záshoz, amelynek tervezett
költsége mintegy 438 millió
forint és várhatóan 30 új mun-
kahelyet teremt Békéscsa-
bán. A kalandpark helyszíne a
városhoz közel esô parkerdô
43 hektárnyi területe lesz,
mely kiemelkedô turisztikai
látványosságot kínál majd
megvilágított, akadálymente-

sített erdei sétaúttal és gya-
logtúra- (futó-) útvonallal, a
gyalogtúra-útvonal mentén
háziállat-simogatóval, aka-
dálypályával, erdei kiszolgá-
lóhelyekkel, pihenôhelyekkel,
szánkódombbal, a szánkó-
domb tetején kilátóval. A park
területén helyet kap egy hô-
légballon-leszállóhely is, ahol
az érdeklôdôk egy rögzí-
tett hôlégballon segítségével
szállhatnak a levegôbe, hogy
madártávlatból csodálhassák
meg a környék szépségeit.
Többfunkciós bemutatótér is
szerepel a tervek közt, mely a
Dél-Alföld turisztikai vonzere-
jének népszerûsítésében kap
majd szerepet.

V. A.

Új munkahelyek
a kalandparkban

FELHÍVÁS
A Csabai Mérleg szerkesztôsége a június 7-i EP-választás-
sal kapcsolatban ingyenes hirdetési lehetôséget biztosít
a választáson induló, békéscsabai szervezettel rendel-
kezô pártok számára. A cikk terjedelmemaximum ezer ka-
rakter lehet, és egy fotót is fogadunk.
Az anyag eljuttatásának határideje a szerkesztôség címén
(csabai.merleg@bekescsaba.hu) május 12., kedd, 12 óra.

Labda, bukfenc,
sportszelet

Már 13. alkalommal került
sor nemrégiben a bé-

késcsabai óvodai sportnapra.
A programot az idén harmad-
szor kistérségi sportrendez-
vényként szervezte meg Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalá-
nak Oktatási, Közmûvelôdési
és Sportosztálya, így a csa-
bai ovisok mellett Újkígyós,
Szabadkígyós és Kétsoprony
óvodás csapatai is részt ve-
hettek a nagyszabású ese-
ményen.
A sportcsarnokban össze-

sen 19 óvoda 27 csapatamér-
hette össze tudását, többmint
300 gyermek versengett. A
szervezôk – annak érdekében,
hogy több héten át mozgásra
késztessék a kicsiket – a fel-
adatok elôzetes kiadásával le-
hetôséget biztosítottak a csa-
patoknak arra, hogy begyako-
rolhassák a versenyszámokat,

Április 19-én töltötte be
századik életévét öz-

vegy Sicz Györgyné, akit dr.
Szvercsák Szilvia jegyzô és
Vantara Gyula polgármester
távollétében, az ô üdvözletét
is átadva, Szente Béla képvi-
selô, valamint Mészáros Ág-
nes, a Békéscsabai Kistérsé-
gi Egyesített Szociális Intéz-

mény igazgatója köszöntött
fel az Ady Endre utcai idôsek
otthonában a családtagok, a
lakók és az ott dolgozók je-
lenlétében.
Klapka Sára Dobozon látta

meg a napvilágot. Paraszti
családból származik, és már
nagylány korától cselédkedett,
szolgált. 1940-ben férjhez

ment, majd jöttek a gyerekek,
György, Klára és László. Amá-
sodik világháború után Sára
néni több pénzintézetnél dol-
gozott hivatalsegédként, végül
a Beruházási Bankból ment
nyugdíjba. Férje 1982-ben tá-
vozott el, de gyermekei, hat
unokája és nyolc dédunokája
szeretettel vették körül. Az idô
nem kímélte Sára néni egész-
ségét, látása folyamatosan
romlott, sajnosmamár semmit
sem lát. A hallása is gyenge, és
bár nemkell túl sok gyógyszert
szednie, ötödik éve folyamatos
gondozásra szorul. Az otthon-
ban tartott ünnepségen a csa-
lád nevében fia,dr. SiczGyörgy
mondott köszönetet az intéz-
mény minden dolgozójának
édesanyja lelkiismeretes ápo-
lásáért, miközben Sára néni
csendben megtapintotta az
ajándékba kapott hatalmas vi-
rágcsokrokat.

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS A 11. OLDALON�

FOLYTATÁS A 14. OLDALON�

Sára néni százéves

Éremközelben a kézisek
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Esélyegyenlôség és fogya-
tékosügy Magyarorszá-

gon címmel rendezett konfe-
renciát a Mozgáskorlátozot-
tak Békés Megyei Egyesüle-
te április közepén az egyesü-
let Kölcsey utcai szolgáltató-
központjában. A konferenciát
Czeglédiné Kovács Ágnes, az
egyesület megyei elnöke nyi-
totta meg, majd Rauh Edit, a
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium esélyegyenlôségi
szakállamtitkára és dr. Ke-
mény Péter, a minisztérium fo-
gyatékosügyi és rehabilitá-
ciós fôosztályának vezetôhe-
lyettese tartott elôadást.
A világ népességénekmint-

egy tíz százaléka él valami-
lyen fogyatékossággal, ebbôl
386millió amunkaképes korú.
Magyarországon a 2001-es

népszámláláskor közel hat-
százezer ember élt fogyaték-
kal, számuk azóta növeke-
dett. Míg az Európai Unió ré-
gebbi államaiban közülük
szinte minden második talál
munkát, nálunk foglalkoztatá-
suk mindössze 9–12 százalé-
kos. Az arány javítása napja-
inkban különösen nehéz.
Az országos fogyatékos-

ügyi program az egyenrangú-
ság, egyenjogúság, indokolt
esetben a pozitív diszkriminá-
ció és a foglalkoztatás szorgal-
mazása mellett prioritásként
fogalmazza meg a társadalmi
szemléletformálást, a fogyaté-
kos személyek és családjuk
életminôségének javítását, a
társadalmi életben való aktív
részvételt és a rehabilitációt.

m. e.

Iskolák
fejlesztése

Békéscsaba önkormány-
zata szeretné, ha az okta-
tási intézmények felkészül-
nének a korszerû, a min-
dennapi életben szüksé-
ges és hasznos ismerete-
ket nyújtó oktatás beveze-
tésére.
A város önkormányza-

ta pályázatot nyújtott be
„Kompetenciák fejlesztése
az óvodától az érettségiig”
címmel a következô intéz-
ményekre vonatkozóan:
Szabó Pál Téri Általános
Iskola, 2. Sz. Általános Is-
kola, Jankay Tibor Két Ta-
nítási Nyelvû Általános Is-
kola és Diákotthon székhe-
lye, KeményGábor Logisz-
tikai és Közlekedési Szak-
középiskola, Lencsési La-
kótelepi Óvoda.
A pályázat alapvetô célja

a sikeres munkaerô-piaci
alkalmazkodáshoz szüksé-
ges, az egész életen át tar-
tó tanulás megalapozását
szolgáló képességek fej-
lesztése. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium a
pályázatot 114 millió forint
összegû támogatásra érde-
mesnek minôsítette.

Több mint tizenhárommil-
lió forint uniós támogatást

nyert a város az Államreform
Operatív Program keretében a
polgármesteri hivatal szerve-
zetfejlesztésére. Az önrész
mindössze tíz százalék, így vi-
szonylag kis befektetéssel
újulhat meg a hivatal. A tizen-
öt hónapig tartó program indí-
tó értekezletét április 17-én
tartották a Mokos Teremben.
A szervezetfejlesztéssel kap-
csolatos feladatok teljesítésé-
re a Controll Holding Zrt.-vel
kötött szerzôdést az önkor-
mányzat, a társaságot a pro-
jektindítón Kormány Tamás ve-
zérigazgató képviselte.
Köles István alpolgármes-

ter sikernek nevezte az induló

projektet, részben amegnyert
támogatás miatt, részben a
hivatal dolgozóinak szem-
pontjából, akik a pályázatnak
köszönhetôen jövô nyártól
korszerûbb keretek között és
még hatékonyabban segít-
hetnek az ügyfeleknek. Mint
mondta, a program legfôbb
nyertese azonban Békéscsa-
ba lakossága, mert egy euró-
pai színvonalú, az igényeket
legmesszebbmenôkig kiszol-
gáló, ügyfélbarát polgármes-
teri hivatalhoz fordulhatnak.
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
beszélt arról, hogy a projekt
keretében új szervezési-mû-
ködési struktúrát alakítanak
ki, amelyben nagyobb hang-
súlyt kap a stratégiai me-

nedzsment, az eredményes-
ségre való törekvés, kor-
szerûsödik a döntési mecha-
nizmus, és a költséghaté-
konysági mutatók is javulnak.
Az ügyfelek ebbôl annyit
vesznek majd észre, hogy
eredményesebben és hama-
rabb el tudják intézni ügyes-
bajos dolgaikat a hivatalban.
Kormány Tamás szerint a

hivatal és a hivatallal együtt-
mûködô intézményi kör szak-
mai és egyéb képzésével, ta-
nácsadással, valamint techni-
kai fejlesztésekkel elérhetô
Békéscsabán egy olyan irá-
nyú fejlôdés, amely jobban
megfelel az ügyfeleknek és a
mai kor kihívásainak.

M. E.

Mûemléki világnap

Április 18-án, a mûemléki
világnapon ingyenesen

barangolhatták be az érdeklô-
dôk az Omaszta kúriában
mûködô Munkácsy Mihály
Emlékházat, a Vörös Szalon-
ban pedig meghallgathatták
Kis Béla építész elôadását a
városháza épületérôl. A mai
emlékház épületét Steiner Ja-
kab, az Apponyi grófok intézô-
je építtette az 1840-es évek-
ben. A nyolcszobás klasszicis-
ta kastélyban megfordult töb-
bek közt Munkácsy Mihály,
akinek a nagynénje, Reök Sa-
rolta Steiner felesége volt. A
házat 1854-ben adták el az
Omaszta családnak. e.

Nem könnyû autistának
lenni. Azok a lehetôsé-

gek,melyek jelenleg rendelke-
zésemre állnak, azért állnak a
rendelkezésemre, mert a szü-
leim nemhagyták, hogy papírt
gyûrögessek vagy különbözô
dolgokat kenjek a padlóra –
idézte Rose Blackburn szavait
Csepregi András gyógypeda-
gógus, pedagógiai szakpszi-
chológus az Aut-Pont Autista
Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány szervezésében zaj-
lott érdekérvényesítô fórumon
a Garzon Szállóban.

Az autizmussal élô gyerme-
kek integrált oktatásának, ne-
velésének lehetôségeirôl és
feltételeirôl zajlott fórumon
Szántó Tamás, az alapítvány
kuratóriumának elnöke autista
fiától tanultmódon hívta fel a fi-
gyelmet a kezdésre, és rögtön
el is érte, hogy a 130 szakem-
ber és vendég odafigyeljen.
Velkey Gábor országgyûlési
képviselô megnyitója után a
fórum elôadásai arról szóltak,
hogyan állapíthatómeg az au-
tizmus, hogyan fejleszthetôk –
a szülôk, védônôk, pedagógu-

sok aktív együttmûködésével
– az autizmussal élôk, vala-
mint milyen személyi és tárgyi
feltételek mellett lehet szó in-
tegrációról.
A szülôk gyakran felteszik

maguknak a kérdést, hogy
miért van a másság, mit „ron-
tottak” el? A szakemberek
egyszerû válasza: a miértekre
ma senki sem tudja a választ,
és nem rontottak el semmit,
mert ez genetika. Ahogy az
autista Rose megfogalmazta:
a „különös” gyermekek fej-
leszthetôk. Mikóczy Erika

A tavaly ôszi elsô alkalmat kö-
vetôen nemrégiben másod-
szor szervezte meg a jaminai
egyházközség a gitáros ének-
karok találkozóját a Jézus Szí-
ve templomban.
Földi László szervezôtôl

megtudtuk, hogy a program a
Szeged–Csanádi Egyházme-
gye területén mûködô több
mint húsz énekkar számára
szervezôdött, de az idei, má-
sodik találkozón egy buda-
pesti együttest is vendégül
láthattak: a fôvárosi Imperfec-
tum zenekar saját dalaival bô-
vítette az egyházmegyébôl ér-
kezô összesen nyolc énekkar
zenei repertoárját. Földi Lász-

ló hangsúlyozta, hogy az egy-
házmegye számára azért fon-
tosak ezek a találkozók, mert
a Dél-alföldi régióban a tele-
pülések viszonylag messze
vannak egymástól – nem úgy,
mint Budapest környékén,
vagy akár Zala megyében –,
így ezek az alkalmak nyújta-
nak igazi lehetôséget a sze-
mélyes találkozásra, az is-
merkedésre s persze a zenei
tapasztalatok cseréjére is.
A harmadik találkozó szer-

vezése már most megkezdô-
dött, jövô tavasszal ismét itt,
nálunk gyûlnek majd össze
az egyházmegye énekkarai.

k. k. p.

Gitáros énekkarok
találkozója

Az esôemberkék érdekében
Együttmûködéssel fejleszthetôk az autisták

Gyorsabb ügyintézés a célEsélyegyenlôség
és fogyatékosügy

Városvédôk a Lencsésin

Autós-motoros
tanfolyam indul
2009. május 11-én 16 órakor

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 79. (Vasutas Mûv. Ház) • www.bielikautosiskola.hu
MI NEM ÍGÉRGETÜNK, CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!
OKÉV 06-0166-03 • Telefon: 66/449-877 és 30/935-3325, 66/636-886

Amegyeszékhely környe-
zetvédelmi fejlesztési le-

hetôségeirôl beszélt dr. Fe-
renczi Attila önkormányzati
képviselô, a városüzemelteté-
si, környezetvédelmi és me-
zôgazdasági bizottság elnöke
az idei második Városvédô
Estéken, melynek a Föld nap-
ja alkalmából a Lencsési Kö-
zösségi Ház adott otthont
nemrégiben.
A képviselô összefogott

elôadásában ismertette a bel-
város revitalizációs terveit, a
kalandpark- és az Agóra-pro-
jektet, Békéscsaba szenny-
víz-beruházási pályázatát, va-
lamint a város hulladékrekulti-
vációs törekvéseit. Szólt arról

is, hogy évente 200milliót költ
a város járdaépítésre, s bizott-
sági hatáskörben ugyanekko-
ra összeg felett rendelkeznek.
A „mini lakossági fórum”

után Békéscsaba környezeti
állapotáról dr. Cserei Pál kör-
nyezetvédelmi tervezô, szakér-
tô, a Békéscsabai Városvédô
és Városszépítô Egyesület
ügyvezetô alelnöke tartott elô-
adást, aki megköszönte Ta-
kács Péternek, a Lencsési Kö-
zösségi Ház igazgatójának a
támogatását.Dr. SimonMihály
nyugalmazott címzetes fôjegy-
zô, az egyesület elnöke ezt kö-
vetôen nyitottamegPetô Lász-
ló „Természeti környezetünk”
címû fotókiállítását. Vadi
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Május 13., szerda 18 óra: Viczay Lajos kalocsai fotómûvész kiállításának
megnyitója. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház igaz-
gatója. Megnyitja Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely vezetôje. A tárlat
megtekinthetô május 29-ig, hétköznapokon 8–18 óráig.

Egészséghét-elôzetes:
Május 17., vasárnap: „Gyógynövény”-túra Póstelekre a közösségi ház ter-
mészetjáró körének szervezésében. Indulás: 9 órakor az Arany János Kol-
légium fôbejáratától.

Egészséghét a Lencsésin címû rendezvénysorozat programjai:
Május 18., hétfô 8 óra:Dr. Párduczné Szöllôsi Andrea, a Szent István Egye-
tem tanársegéde, szakvezetô-helyettes rendhagyó órája A prevenció fon-
tossága serdülô korban címmel a József Attila és a Szabó Pál téri Általá-
nos Iskola nyolcadik osztályos tanulói részére.

14.30 óra: Földünk, az élô bolygó címmel dr. Kertész János nyugalmazott
fôtanácsos elôadása.

Május 19., kedd: Bemutató tornák: 8.15 nyugdíjastorna, 9.30 baba-mama
torna, 14.00 egészségmegôrzô torna, 19.00 alakformáló torna. Látogatá-
suk díjmentes.

Május 20., szerda 17 óra: Vendégünk Nagy Ilona debreceni wellness ta-
nácsadó. Az elôadás és beszélgetés témája a stressz csökkentése és a
nyugodt alvás titka.

Május 21., csütörtök 18 óra:Dr. Wang Yu Cai elôadása a Hagyományos kí-
nai orvoslás címmel.

Május 22., péntek 17 óra: Dr. Petrikó Gabriella gyógyszerész tart tanács-
adást Szív- és érrendszeri betegségek gyógyítása homeopátiával címmel.

Május 23., szombat 15–18 óra: vércukor-, vérnyomás- és testzsírszint-
mérés, életmód-tanácsadás a városi védônôi szolgálat munkatársainak
közremûködésével a lencsési gyermeknapi elôzetes keretén belül.

Május 24., vasárnap 9 óra: Lencsési Kupa – amatôr asztalitenisz-verseny a
József Attila általános iskola tornatermében. (Nevezni a helyszínen lehet
8.30-tól 9 óráig, négy – férfi, nôi, fiú, lány – kategóriában.)

A rendezvénysorozat támogatója a József Attila Lakótelepi
Településrészi Önkormányzat.

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

2009. május 7., csütörtök 19.00
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán koncertje
Belépôjegy: elôvételben 2800 Ft, a helyszínen: 3300 Ft

2009. május 9., szombat 21.00, nagyterem
Heaven Street Seven koncert
Belépôjegy: 1000 Ft

2009. május 11., hétfô 10.00 és május 12., kedd 10.00,
nagyterem
Gyermekszínházi sorozat
Maszk Bábszínpad: A várkastély titka

2009. május 14., csütörtök 8.00–16.00, nagyterem
„Gazdálkodj okosan!” – cipôvásár

2009. május 14., csütörtök

Hot Jazz Band koncert
Belépôjegy: 1200 Ft

2009. május 16., szombat 14.00,
városi sportcsarnok

40. Országos Társastáncbajnokság

2009. május 21., csütörtök 18.00
Kiss J. Zsolt asztrológus elôadása

IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA
Juhász Miklós absztrakt képeinek tárlata
Megtekinthetô: 2009. június 12.

…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

PÓKA EGON
EXPERIENCE

Elefánt
Sörözô

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

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

NEM DOHÁNYZÓ SZAFARI TEREM.
A mûsor kezdete: 21 óra. A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1. www.elefantsorozo.hu
elefantsorozo@vipmail.hu Telefon: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

HÁZASSÁGKÖTÉS
Svarsnig Anett (Újkígyós) és Berta Balázs (Budapest VIII. ker.), Vo-
lentér Zita és Bakai Balázs, Balog Erika és Deák Róbert, Vozár Ilona
(Békéscsaba) és Felek Ferenc (Gyula), Korodi Éva (Békéscsaba) és
Nadabán György (Gyula), Gulyás Tímea (Mezôberény) és Sík Imre
(Mezôberény), Petrovszki Anita és Szóró Péter, Sóki Irén és Zana Zol-
tán, Bán Hajnalka (Békéscsaba) és Kertész Zoltán (Békés), Kondo-
rosi Gizella (Kondoros) és Roszik Szilárd János (Kondoros), Csirik
Mária Gyöngyi (Békés) és Gálisz István (Békés), Gólya Zsuzsanna
(Békés) és Cser Zsolt (Békés).

SZÜLETÉSEK
Kondacs Tamás és Tóth Mónika fia Tamás, Pribojszki Zoltán és Cso-
mós Ágnes fia Zoltán, Pitti Péter és Kádas Erika leánya Tímea Erika,
Budai Zoltán és Szabó Andrea Erzsébet fia Gergô, Nyuzó Norbert és
Halász Bernadett leánya Petra (Dévaványa), Borda Károly és Pallai
Gabriella leánya Anikó Boglárka (Vésztô), Kárpáti Zoltán és Szabó
Zsuzsanna fia Zalán Attila (Dévaványa), Karácson Zoltán és Kovács
Zsuzsanna fia Milos Zoltán, Keresztes László és Nagy Mária fia Mar-
tin, Rácz Roland és Ásós Bettina fia Roland (Békés), Petrovszki István
és Bartolák Ildikó leánya Réka (Kétsoprony).

HALÁLESETEK
Sajben Györgyné (1955), Szebegyinszki János (1960, Kondoros),
Pólus János Péter (1914, Kondoros).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Star Trek (szinkronizált amerikai sci-fi) 12 év
X-Men: Kezdetek (szinkronizált amerikai akció) 16 év
Kettôs játék (szinkronizált amerikai thriller) 12 év
Hannah Montana: A film (szinkronizált amerikai vígjáték) KN
Szíven szúrt ország (magyar) BA
A felolvasó (amerikai–német romantikus dráma) 16 év
Versailles (francia dráma) 12 év
Angyalok és démonok (szinkronizált amerikai thriller) 16 év, csak 13-án!
Filmek a dobozból: Én szeretek, te szeretsz (szlovák dráma)

Angyalok és démonok (szinkronizált amerikai thriller) 16 év
Star Trek (szinkronizált amerikai sci-fi) 12 év
X-Men: Kezdetek (szinkronizált amerikai akció) 16 év
Hannah Montana: A film (szinkronizált amerikai vígjáték) KN
Utolsó látogatás (angol dráma) 12 év
Szíven szúrt ország (magyar ) BA
A Provence-i fûszeres (francia dráma) 12 év
Isten hozott az Isten háta mögött (francia vígjáték) 12 év

Május 7–13.

Május 14–20.

PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,

állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.

Érdeklôdni Pintér Viktóriánál
a 30/577-8759-es telefonon lehet.

Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában,
a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

Május 14. 19.00
PHAEDRADUMASZÍNHÁZ

Május 27. 19.00
BERECZ ANDRÁS,
a nagy mese- és tréfamondó önálló estje

Kedves búcsúzó diákok!
Köszöntelek benneteket életetek eme meghatározó napján, a felnôt-
té válás perceiben.

Most még tegezni merészellek benneteket – ma még gyerekek vagy-
tok, de hamarosan fiatal felnôttekké váltok. Ma még izgultok a vég-
sô vizsgák miatt – néhány nap és számot adtok tudásotokról. Ma még
feszengô kamaszok vagytok – néhány év és orvosok, mérnökök vagy
autószerelôk lesztek.

Nem is olyan rég – több mint 35 éve – jómagam is átéltem eze-
ket az érzéseket. Álltunk a Vízmû udvarán, hallgattuk a búcsúzta-
tó beszédeket. Izgatottak voltunk az elôttünk álló próbatételek mi-
att, nagyon vártuk az utolsó, igazán szabad nyarat, terveztük a jö-
vôt. Más világ volt! Nem volt mp3 lejátszónk, nem használtuk a
wikipédiát és nem blogoltunk, de higgyétek el, ugyanazok a dolgok
foglalkoztattak bennünket, mint ma benneteket.

Hamarosan lezárul életetek egy fontos fejezete, és megnyílnak
elôttetek a világ tengerei. Lassan felhúzzátok a horgonyokat, kien-
geditek a vitorlákat és elhajóztok. Rajtatok múlik, milyen irányba
indultok el. A megszerzett tudás mellett a jó szerencse és a széljárás
segíti majd az utatokat.

Az izgalmak óráiban arra kérlek benneteket, ne feledjetek el kö-
szönetet mondani tanáraitoknak, szüleiteknek. Ôk segítettek nek-
tek megtalálni a jó irányt, tapasztalatukra, tanácsaikra a jövôben is
számíthattok.

Sok sikert kívánok nektek az elkövetkezô napokra, a késôbbiek-
re pedig jó szelet, és olyan folytatást, amilyet elképzeltetek maga-
toknak. Tarisznyátokba útravalóul fogadjatok tôlem egy Arany
János-idézetet:

„Elôtted a küzdés, elôtted a pálya,
Az erôtlen csügged, az erôs megállja.
És tudod: az erô micsoda? - Akarat,
Mely elôbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

Vantara Gyula,
Békéscsaba polgármestere

M ájus 22-én egysége-
sül a történelem során

szétszakított magyar reformá-
tus egyház, Erdély, Kárpátal-
ja, Felvidék, Délvidék és az
anyaország reformátusai. Az-
nap, pénteken délután egy-
szerre kondul meg a Kárpát-
medence összes református
templomának harangja, Deb-
recenben ezen a napon ül
össze a magyar református
egyház alkotmányozó zsina-
ta, hogy elfogadja az egysé-
gesmagyar reformátusság al-
kotmányát – tudtuk megMar-
ti Miklós Nándortól, a békés-
csabai református gyüleke-
zet lelkipásztorától, aki felesé-
gével, Marti Mártával együtt
2004 karácsonya óta szolgál
a megyeszékhelyen.
A közeljövô tehát meghatá-

rozó jelentôséggel bír a ma-
gyar református egyház szem-
pontjából, ami pedig a helyi
közösség közelmúltjának je-
lentôsebb mozzanatait illeti,
Marti Miklós Nándor több fon-
tos eseményt is kiemelt. Már-
cius 1-jén, a húsvéti böjt elsô

vasárnapján felnôtt konfirmá-
ció keretei között nyolcan
csatlakoztak a békéscsabai
református eklézsiához nyilvá-
nos hitvallástétellel. Virágva-
sárnap ismét vendégül látták
az érdeklôdô gyerekeket és
szülôket a hagyományos hús-
véti családi délutánon, húsvét
vasárnapján pedig a Debre-
ceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem ünnepi küldötte,
Papp Dorottya Tünde szolgált

igehirdetéssel a Deák utcai
templomban. Április 18-án
Koppányi Gyulának, a helyi
gyülekezet elsô lelkipásztorá-
nak családját, leszármazottait
fogadta a gyülekezet, akinek
emlékére tavalymárciusban, a
közösség fennállásának szá-
zadik évfordulóján szobrot állí-
tottak a templomkertben.
A május végi alkotmányo-

zó zsinat kapcsán Marti Mik-
lós Nándor hangsúlyozta: ter-
mészetesen a békéscsabai
református gyülekezet kül-
döttsége is részt vesz a deb-
receni rendezvénysorozaton.
Ezen a napon amagyarorszá-
gi egyházkerületek gyüleke-
zetei magukhoz ölelik a hatá-
ron túliakat, a hitükben eddig
is egységes magyar reformá-
tusok még szorosabbra fûzik
összetartozásukat. Ahogy a
zsinat sajtóanyagában is ol-
vasható: „Krisztus a jövô,
együtt követjük Ôt!” Errôl szól
május 22-e, ez a magyar re-
formátus egyház alkotmányá-
nak fô üzenete.

Kárász-Kiss Péter

„Kinél van
az iránytû?”

A Békéscsabai Kábítószer-
ügyi Egyeztetô Fórum szerve-
zésében április 15-én került
sor a békéscsabai kortársse-
gítôk konferenciájára, mely-
nek nyitó eseményeként dr.
Schádné Zámolyi Judit pszi-
chológus, a Szetitel (Szegedi
Tini-telefon Lelkisegély-szol-
gálat) Egyesület szakmai ve-
zetôjének elôadását hallgat-
hatták meg a résztvevôk.
A megyeszékhelyen 1992

óta mûködô és a fiatalok kö-
rében népszerû kortárssegí-
tés lényege, hogy a kiképzett
és csoportmunka keretében
foglalkoztatott segítôk a velük
azonos vagy hasonló korcso-
portba tartozók problémáival
foglalkoznak. Az ifjú segítôk a
képzéseken kapott ismeretei-
ket beépítik amindennapi éle-
tükbe, közösségi szemléle-
tük kialakításába, s amellett,
hogy segítséget nyújtanak
gondokkal küszködô kortár-
saiknak, saját felnôtté válá-
sukra is pozitív hatással lehet
a segítô munka.

K. K. P.

Április 25-énmegtelt élettel a Korzó tér. Színes virágok, ka-
cagó gyerekek és folyamatos programok várták az érdek-
lôdôket. Megnyitójában dr. Szvercsák Szilvia jegyzô meg-
hirdette a „Virágos Békéscsabáért” virágosítási, parkosí-
tási és környezetszépítô versenyt. A felhívás és a jelentke-
zési lap lapunkban megtalálható.

Sikerrel zárult a virágvásár

Zsinatra készülôben
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ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

Békéscsaba önkormány-
zata lehetôségeihez mér-

ten minden eszközzel támo-
gatja a baromfifeldolgozó új-
raindítását célzó befektetôi
törekvéseket. Ezen szándék
elsô lépéseként Békéscsaba
önkormányzatának legutóbbi
közgyûlésén túlnyomó több-
séggel fogadták el a képvise-
lôk azt a módosított javasla-
tot, amely szerint a baromfi-
feldolgozó revitalizációját po-
litikai konszenzus segítse. 
A közgyûlés egyik fontos

napirendi pontjaként tárgyal-
tak a gyár sorsáról – a határo-
zati javaslatot elfogadták a po-
litikusok. A módosított határo-
zati javaslat értelmében a köz -
gyûlés azt javasolja a kor-
mánynak, hogy Békéscsaba
megyei jogú város ország gyû -
lési képviselôjét bízza meg mi-

niszteri biztosként a térség,
így Békéscsaba foglalkoztatá-
si problémáinak, ezen belül a
Barnevál újraindításának konk-
rét megoldására. A képviselôk
azt szeretnék, ha erre kor-
mányzati támogatási program
keretében kerülne sor. 
Az önkormányzat kidolgoz-

za a város munkahelyterem-
tést elôsegítô válságkezelési
programját, integrált módon
belevonva a támogatásokat.
Vantara Gyula polgármes-

ter levelet írt Szathmáry Tibor-
nak, a Békéscsaba Baromfi-
feldolgozó Szolgáltató, Ke-
reskedelmi és Ingatlanhasz-
nosító Kft. felszámolóbiztosá-
nak, részletezve ebben az ön-
kormányzat támogatási szán-
dékát és a támogatás terüle-
teit, valamint a politikai kon-
szenzus meglétét.

Május végén, egy idôben,
egy helyszínen, a Gyulai

úti sportcsarnokban, vívócsar-
nokban és környékén rendezik
meg a 9. Csabai Sörfesztivál
és Csülökparádét, valamint a
XVII. Csaba Expo Nemzetközi
Kiállítást és Vásárt, amelynek
keretében ezúttal a térségre
jellemzô mezôgazdasági és
élelmiszer-ipari szakkiállítást is
láthatnak az érdeklôdôk.
Mint azt Váradi Zoltán vá-

sárigazgató, valamint Bora
Imre és Csanálosi László, a
fesztivál szervezôi elmondták,
az eltérô jellegû rendezvé-
nyek önállóságukat megtart-
va segítik egymást, a közös
megjelenéstôl több, mintegy
hetvenezer látogatót várnak.
A fesztivál május 27-én este
nulladik nappal nyit, amikor a
Confusion Táncshow Ír Kocs-
maSóval mutatkozik be. Más-
nap az ejtôernyôsök jóvoltá-
ból ismét az „égbôl jön” egy
söröshordó, amelynek tartal-
mát ingyenesen mérik ki a
vendégek között. A gasztro-

nómiai fesztiválon harmincfaj-
ta sört és grillcsülköket kínál-
nak majd, lesz csülökpörkölt-
fôzô-verseny több mint száz
csapat részvételével, és új-
donságként megrendezik a
csülökkülönlegességek Euró-
pa-bajnokságát. Fellép egye-
bek mellett a Republic együt-
tes, Dina, a Csináljuk a fesz -
tivált gárdája, de itt lesz a
Magna Cum Laude, Márk, az

Edda, Demjén Ferenc, és jön
az a Karen Caroll, aki a Szige-
ten nagy sikerrel szerepelt.
Az expo május 29-én nyitja

kapuit, a kiállítások naponta
11–20 óráig tekinthetôk meg,
de a fesztivál esténként is
koncertekkel, ételekkel és ita-
lokkal várja a vendégeket. A
közös program június 1-jén,
pünkösdhétfôn este zárul.

Mikóczy Erika

Expo sörrel és csülökkel

Felvételünk egy korábbi Csaba Expón készült

E lfogultságot jelentett be a
Körös Hotel tulajdonosa

Békéscsaba önkormányzatá-
val szemben, ezért a Dél-alföl-
di Regionális Államigazgatási
Hivatal Gyula város címzetes
fôjegyzôjét jelölte ki az ügy-
ben eljáró hivatalos szervként. 
A március 18-i tûzeset után

Vantara Gyula polgármester
helyszíni bejárásra invitálta a
tûzoltóság, a rendôrség és a
közterület-felügyelet munka-

társait, és kérte a szakembe-
reket, javasoljanak intézkedé-
seket a hotel balesetveszé-
lyes állapotának megszünte-
tésére, illetve az illetéktelen
behatolók bejutása ellen. 
A szakemberek többek kö-

zött az alábbiakat javasolták: a
„menekülôlépcsô” ajtajának
lehegesztése, a felvonó nyílás-
zárójának lezárása az épület-
be való bejutás és a tetôn való
kijutás megakadályozására;

az utca felôli, félig már hiány-
zó alumíniumkapu helyére
betonacél háló hegesztése, a
megrongálódott kerítés kicse-
rélése.
Vantara Gyula polgármes-

ter levélben kérte Becseyné dr.
Szabó Márta címzetes fôjegy-
zôt, hogy a kijelölt építésügyi
hatóság közremûködésével a
javasolt intézkedéseket ren-
delje el, a balesetveszélyes ál-
lapotot szüntesse meg.

Az ivóvíznek – az ország
más területeihez hason-

lóan – Békés megyében is
mindennap meg kell felelnie
az érvényben lévô rendkívül
szigorú szabályozásoknak,
amelyeknek betartását az
ÁNTSZ folyamatosan ellenôr-
zi. Ezeknek az elôírásoknak a
Békés megyei víz nap mint
nap eleget tesz.
Az uniós szabályozások –

különösen az arzéntartalom
tekintetében – jelentôs szigo-
rításokat irányoznak elô a víz-
minôséget illetôen. A ma még
elfogadott magyar ötven mik-
rogramm/liter értékrôl minde-

nütt az országban tíz mikro-
gramm/liter értékre kell csök-
kenteni az ivóvíz maximális
arzéntartalmát.
Tekintve, hogy az év végé-

vel hatályba lépô uniós határ-
értéket a víz arzéntartalma
megyénk több pontján ma
még meghaladja, a szakem-
berek keresik annak a lehetô-
ségét, hogy eleget tegyenek
a legújabb szabályozásoknak
is. Erre a problémára – nem
csak az arzén tekintetében –
jelent megoldást a dél-alföldi
ivóvízminôség-javító prog-
ram, mivel a szakemberek ke-
zében eddig nem volt más

megoldás, mint a technoló-
giai víztisztítás.
A program kezdeti szaka-

sza óta több év is eltelt, ez idô
alatt megnyíltak a határok,
egyre több területen szoro-
sabbra fûzôdik az együtt -
mûködés a román szomszé-
dokkal. Így az a korábban is
felmerült megoldás, hogy a
Maros-hordalékkúp Romá-
niában található 2/3-nyi terü-
letérôl vezetékrendszeren ke-
resztül vezesse át a kiváló mi-
nôségû vizet a szolgáltató,
ma már nem tûnik megvaló-
síthatatlannak. Ennek bizo-
nyítéka az Aradon nemrégi-

ben született megyék közötti
együttes szándéknyilatkozat.
A Békés Megyei Vízmûvek

Zrt. támogatja a vízátvételre
irányuló együttmûködést Arad
és Békés megye között, mert
annak eredményeként hosszú
távon biztosítható lenne a bé-
kési fogyasztók kiváló minô-
ségû ivóvízzel való ellátása. Az
együttmûködés csökkentené
a dél-alföldi ivóvízminôség-
javító program beruházási és
üzemeltetési költségeit és a fo-
gyasztói terheket is. 

Krisztován Anna 
PR-fômunkatárs, 

Békés Megyei Vízmûvek Zrt.

Tesznek
a Linamar
érdekében

Ôszinte megdöbbenés-
sel figyelem a Linamar

Hungary Nyrt. körül kialakult
helyzetet. Számomra érthe-
tetlen, hogy az a cég, amely
2009 év végéig közel ötmilli-
árd forint értékû kapacitásbô-
vítést és 184 új munkahely
létrehozását tûzte ki célul, je-
lenleg 709 munkatársát kény-
szerül elbocsátani – jelentette
ki Vantara Gyula polgármes-
ter, majd így folytatta: – Aggó-
dom azokért a családokért,
akik a Linamar létszámleépí-
tése miatt kerülnek kilátásta-
lan helyzetbe.
Békéscsaba elsô embere

megbeszélést folytat a Lina-
mar Nyrt. békéscsabai gyár-
egységének vezetôjével és a
munkaügyi központ békéscsa-
bai kirendeltségének igazgató-
jával. Megígérte, hogy minden
lehetséges megoldási javasla-
tot átgondol és minden segít-
séget megad ahhoz, hogy a
cég a lehetô legrövidebb idôn
belül talpra állhasson.

Számos pályázat benyújtá-
sáról döntött legutóbbi

ülésén a képviselô-testület.
Az Önkormányzati Miniszté-
rium sportlétesítmények fel újí-
tására írt ki pályázatot, ame-
lyen létesítményenként maxi-
mum 10 millió forint nyerhetô,
önrészre nincs szükség. Bé-
késcsaba a Vandháti úti atléti-
kai centrum korszerûsítését, a
BÉKSZI két asztfaltpályájának
felújítását, a Kórház utca 6.
szám alatti székház öltözôi-
nek, fürdôinek, a tornacsar-
nok öltözôinek, valamint az
épület homlokzatának rend-
betételét célozza meg a pá-
lyázattal.
A bölcsôdék és közoktatá-

si intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése címû pályázat
segítségével összesen 111,5
milliós fejlesztést kíván végre-
hajtani az önkormányzat, 89,2
millió forintos támogatási
igénnyel és 22,3 milliós ön -
erô vel. A pályázat segítségé-
vel a következô intézmények-

ben terveznek felújítást: az
Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény keretében a Wlas-
sics sétányi, Pásztor utcai és
Szigligeti utcai bölcsôdében;
a Napsugár, Lencsési és
Százszorszép óvodában; a
Jankay, a 10-es és az Erzsé-
bethelyi iskolában.
Kétfordulós konstrukció

keretében szeretne támoga-
tást nyerni a város – a Körös
Klub Természet-, Környezet-
védô és Természetbarát Tár-
sadalmi Szervezettel mint
szakmai együttmûködô féllel
– Póstelek és közvetlen kör-
nyéke rendbetételére és a te-
rülethez kapcsolódó gyûjte-
ményes növénykert kialakítá-
sára. Pályázatot nyújt be az
önkormányzat az Északi Ipar-
telep infrastruktúrájának fej-
lesztésére és 3000 négyzet-
méteres ipari üzemcsarnok
építésére is. A beruházás költ-
sége 598 millió forint, a maxi-
málisan nyerhetô támogatás
250 millió. M. E.

A Barnevál sorsa 

Pályázatok felújításra,
fejlesztésre

Békés Aradtól vásárolhatja a vizet

Balesetveszélyes hotel

RENDKÍVÜLI FELVÉTELT HIRDET 
a 2009/2010-es tanévre a 9. évfolyam
angol nyelvi elôkészítô osztályába.
Jelentkezési határidô: 2009. május 15-ig

Információ: 66/453-260

A BELVÁROSI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM
(5600 Békéscsaba,
Haán Lajos u. 2–4.)
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Kedves békéscsabai polgárok!

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala meghirdeti 

a „Virágos Békéscsabáért” 
virágosítási, parkosítási és környezetszépítô versenyt!

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

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

A versenyre jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni,
amelyet 2009. július 31-én (pénteken) 15 óráig írásos formá-
ban Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vá-
rosüzemeltetési osztályára, vagy elektronikusan a viragos@
bekescsaba.hu e-mail címre kell eljuttatni. A jelentkezési lap
átvehetô a városüzemeltetési osztályon vagy letölthetô a
www.bekescsaba.hu honlapról.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pályázni kívánt terü-
letrôl készített 3 db (10 x 15 cm nagyságú vagy jpeg formátu-
mú, minimum 300 kByte méretû) fotót, amelyekbôl az ered-
ményhirdetés után fotókiállítást rendezünk. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Békéscsabáért” kör-
nyezetszépítô verseny.
Az elbírálásnál különös figyelmet fordítunk az ingatlan elôtti nö-
vénykiültetés városképi megjelenésére, kialakítására, a növé-
nyek mennyiségére, kiültetésére, gondozottságára és esztétikai
hatására, a nevezett ingatlan környékének tisztaságára, gyom-
mentesítésére, az ingatlan elôtti közterületek ápoltságára. 
A pályázatok kiértékelésére bizottság alakul, a bírálat augusz-
tusban várható elôzetes értesítés nélkül. A verseny legjobbjait
kategóriánként értékes díjakkal (I. helyezett: 50 000 Ft, II. he-
lyezett: 30 000 Ft, III. helyezett: 20 000 Ft pénzjutalom) és em-
léktáblával jutalmazzuk. A versenyzôk elismerésként köszö-
nôlevelet kapnak. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2009 októberében, az ôszi
virágvásárhoz kapcsolódóan kerül sor, amelyrôl a pályázók kü-
lön értesítést kapnak.
Minden pályázónak sok sikert és virágos Békéscsabát kívánok!

Vantara Gyula polgármester

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

JELENTKEZÉSI LAP 
a „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô versenyre

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

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

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

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

Nevezési kategória:

❏ virágos balkon és ablak ❏ ingatlan elôtti közterület

❏ társasház ❏ családi ház

❏ virágos intézmény, gazdasági társaság, vállalkozás

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

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

❏ Igen ❏ Nem

Figyelem! A jelentkezési lapot 2009. július 31-én (pénte-
ken) 15 óráig Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes -
teri Hivatala városüzemeltetési osztályára, illetve a viragos@
bekescsaba.hu e-mail címre lehet eljuttatni.  

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

Az Egészséges Létvágy Mun-
kacsoport a nagy érdeklôdés-
re való tekintettel újabb, az
egészségtudatos életvitel kia-
lakítását segítô programot in-
dít elhízásban és evésza -
varban érintetteknek és az
egészségükért tudatosan ten-
ni vágyóknak.  A munkacso-
port, amelynek vezetôje Ga-
lambosné Varjú Blanka, a
Sorsfonó Önismereti Egyesü-
let, a Réthy Pál kórház-rende-
lôintézet, valamint a Mi-Értünk
Egyesület szakmai összefo-
gásában várja csoportjába az
egészségtudatos életvitelért

tenni akarókat. Komplex prog-
ramjukban belgyógyász, die-
tetikus, pszichológus, rögtön-
zô színész, Pilates-edzô, pszi-
chodráma-vezetô és mentál-
higiénés szakember segíti a
jelentkezôket, akik ingyenes
egészségügyi állapotszûré-
sen is részt vesznek.
Hogy mirôl szól a létvágy

életmódcsoport, arról május
20-án, szerdán 17.30-kor a
Réthy Pál kórház régi épületé-
nek elsô emeletén található
kistanácsteremben tartanak in-
formációs estet, amelyre sze-
retettel várják az érdeklôdôket.

FELHÍVÁS TÁRSASHÁZI 
KÖZÖS KÉPVISELÔK RÉSZÉRE

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Az egységes, közvetlen, naprakész tájékoztatás kialakítása és a bé-
késcsabai társasházi lakásokban lakók érdekképviseletének segítése
érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szeretné összeállítani városunk társasházi képviselôinek közös
adatbázisát. Ezúton várjuk a társasházi közös képviselôk jelentkezé-
sét az alábbi adatlap kitöltésével.

A közös képviselô neve:.......................................................................

Levelezési címe:...................................................................................

Telefonos elérhetôsége:.......................................................................

E-mail címe:..........................................................................................

A képviselt társasház(ak) címe(i): ........................................................

.............................................................................................................

Az adatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
szociálpolitikai osztály (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 
Beküldési határidô: 2009. május 21. 
További tájékoztatás kérhetô az 523-838 telefonszámon. 

HIRDETMÉNY
Az FVM az ebek veszettség elleni kötelezô védôoltását rendelte el.
Felhívjuk valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulajdonában
lévô, minden 3 hónapnál idôsebb ebet az alant felsorolt napokon és
idôpontban szájkosárral ellátva, pórázon

VESZETTSÉG ELLENI VÉDÔOLTÁS
céljából vezesse elô. Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését se-
gíti elô, ezért az oltatlanul maradt ebeket a tulajdonos költségére mik-
rochipes megjelölés, hatósági megfigyelés és bírság kiszabása mellett
kötelezôen be kell oltatni.

AZ OLTÁSOK HELYE 
ÉS IDÔPONTJA A KÖVETKEZÔ:

Szabadság Tsz, központ május 18., hétfô 8–9 óráig
Jaminai piac május 18., hétfô 14–17 óráig
Dobozi út–Görbe u. sarok május 18., hétfô 16.30–17.30 óráig
Fürjes, vasútállomás május 19., kedd 8–9 óráig
Mokry u., buszforduló május 19., kedd 14–16 óráig
Pulszky u.–Lenkei u. sarok május 19., kedd 16.30–17.30 óráig
Czuczor u. 4. május 19., kedd 18–19 óráig
Jaminai piac május 19., kedd 14–17 óráig
Állatvásártér május 19., kedd 16–17 óráig
Volt Május 1. Tsz, Dózsa major május 19., kedd 15–15.30 óráig
Sikony, postaláda május 19., kedd 15,30–16 óráig
Krajcsó kocsma (Szarvasi út) május 20., szerda 7–8 óráig
Cirkusz tér május 20., szerda 15–16 óráig
Varságh B. u. 2., körgát május 20., szerda 16.30 –17.30 óráig
Nádas sori zsilip (Békési út) május 20., szerda 18–19.30 óráig
Gerla május 20., szerda 16.30–17.30 óráig
Május 1. Tsz, 3. brigád május 20., szerda 17.30–18 óráig
Lencsési ltp., körgát május 21., csütörtök 16–17 óráig
Lencsési ltp., 7-es buszforduló május 21., csütörtök 17.30–18.30 óráig
Csányi u.–Bánát u. sarok május 21., csütörtök 16.30–17.30 óráig
Veszely csárda május 22., péntek 6–6.30 óráig
Fényesi út 110. (Fényesi bolt) május 22., péntek 7–8 óráig
Dobozi út–Görbe u sarok május 22., péntek 17–19 óráig
Mezômegyer, mázsaház június 25., hétfô 7–9 óráig
Lencsési ltp., 7-es buszforduló május 25., hétfô 17–18 óráig
Veres Péter köztér május 26., kedd 16.30–18.30 óráig
Gerla május 27., szerda 16.30–17.30 óráig
Szent L. u. (víztorony) május 28., csütörtök 16.30–18 óráig
Mezômegyer, Kurta sor május 29., péntek 7–8 óráig
Mezômegyer, mázsaház május 29., péntek 17–19 óráig
Veres P., köztér május 29., péntek 17–19 óráig
Jaminai piac május 29., péntek 14–17 óráig

Minden eb után a bruttó 2500 Ft oltási díjat a helyszínen kell
leróni. Kérjük a tulajdonosokat, hogy a kutyák oltási könyvét hozzák
magukkal. Az elveszett, betelt vagy megrongálódott könyvek helyett
újat kell kiállítani, melynek díja bruttó 300 Ft.

Az FVM-rendelet értelmében kötelezô az ebek féregtelenítése is, a
gyógyszer ára egyedileg a helyszínen fizetendô.

Békéscsaba, 2009. április 22.

Dr. Burai Mihály sk. Dr. Bujdosó Géza sk.
közigazgatási osztályvezetô az állatorvosi kamara elnöke 

Megyei fuvolaverseny
Barankai Flóra: II. díj, Barankai Bella: III. díj, Kasnyik Sára: külön-
díj, Kaczkó Orsolya: különdíj. Felkészítô tanáruk, Kaczkó Gabriel-
la tanári különdíjat kapott. Zongorakísérôjük, Bereczki Julianna
zongorakísérôi különdíjban részesült. Barta Bella: III. díj, Kolimár
Lenke: különdíj. Felkészítô tanáruk: Kajáriné Jeney Zsuzsanna.
Zongorakísérôjük, Farkas András zongorakísérôi különdíjban ré-
szesült.

Megyei gitárverseny
Varga Tamás: I. díj. Felkészítô tanára: Horváth Elek. Szász Dávid:
I. díj, Czirok Ildikó: II. díj. Felkészítô tanáruk: Varga Zsolt. Ágoston
Boróka: II. díj, Vass Csenge Virág: III. díj. Felkészítô tanáruk: Ben-
kô Mihály.

Megyei fafúvósverseny
Oboa: Turbucz Lili: I. díj, Szóró Salome: III. díj, Flender Fanni:
III. díj, Tar Miklós: III. díj. Felkészítô tanáruk, Honfi Mónika tanári kü-
löndíjban részesült. Zongorán közremûködött: Szabóné Banner
Zsófia. Klarinét: Timár Ádám: III. díj. Szaxofon: Vadász Gellért: I. díj,
Szóró Dorina: I. díj. Felkészítô tanáruk, Soós János tanári külön-
díjban részesült. Fagott: Kovács Nóra: II. díj. Felkészítô tanára: Do-
mokos Balázs. Zongorán közremûködött: Kovács Adrien.

Megyei furulyaverseny
Tóth Szilárd: II. díj. Felkészítô tanára: Domokos Balázs. Beghdadi
Younes: I. díj, Boldog Anna: I. díj, Uhrin Klára: I. díj, Szabó Lilla:
I. díj, Irimiás Petra: II. díj, Varga Marcell István: III. díj. Felkészítô ta-
náruk, Kaczkó Gabriella tanári különdíjat kapott. Csembalón kí-
sért: Bereczki Julianna, aki kísérôi különdíjban részesült.

A békéscsabai zeneiskola regionális, 
területi versenyeredményei

Regionális gitárverseny
Czirok Ildikó: III. díj. Felkészítô tanára: Varga Zsolt.
Vass Csenge Virág: különdíj. Felkészítô tanára: Benkô Mihály.

Területi mélyrézfúvósverseny 
Kajári János harsonás növendékünk bejutott az országos döntô-
be. Felkészítô tanára: Szûcs Csaba. Zongorakísérôje: Bereczki Ju-
lianna.

A békéscsabai zeneiskola 
országos versenyeredményei

Országos zongoraverseny
Bellus Csilla: nívódíj. Felkészítô tanára: Valkóné Ivanics Mária. Ber-
ki Benjámin: dicséret. Felkészítô tanára: Kovács Adrien.

Országos ütôverseny
Runa Csaba: I. díj, Gúti Erik: III. díj. Felkészítô tanáruk, Szász Juli-
anna tanári különdíjat kapott.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a tisztelt la-
kosságot, hogy a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
(Gyermeklánc) 2009. május 16-án 9 és 16 óra között rendezi meg  a
III. Békéscsabai Egészségutca, Családi egészség a gyermekekért
alcímet viselô programját. 

A Csaba Center elôtti programjaink: 
1. Réthy EgészségPont
2. Civilsátor
3. Alternatív gyógymódokat bemutató sátor
4. Gyermekjátszótér
5. Salátabár, teabár, grillsütöde, 
egészséges kávékóstoló

6. Véradás 12.30–15.00-ig 

A center aulájában a gyógyhatású készítmények és a gyógyászati esz-
közök, masszázságyak kiállítása lesz látható. 
Egészséglap néven ingyenes vásárújságot terjesztünk.
Fô médiatámogatónk, a Juventus Rádió élô kívánságmûsort sugároz
a rendezvény helyszínérôl.
A Békés Megyei Hírlap elôzetesen nyereményjáték akciót bonyolít le.

A XVI. Városi Tanulmányi Verseny 
porjektfeladatainak kiállítása megtekinthetô 
a következô idôpontokban és helyszíneken:

IDÔPONT HELYSZÍN

2009. május 11–15. Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium

2009. május 18–20. József Attila Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény

2009. május 20–22. Szabó Pál Téri Általános Iskola

2009. május 25–29. Petôfi Utcai Általános Iskola

2009. június 2–5. Erzsébethelyi Általános Iskola

2009. június 8–12. Gerlai Általános Mûvelôdési Központ

A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 

A KÖVETKEZÔ MUNKATÁRSAKAT KERESI:
matematika–informatika szakos, 

egyetemi végzettségû tanárt 
határozott idôre, teljes munkaidôre,

matematika–fizika szakos, 
egyetemi végzettségû tanárt 
határozott idôre, részmunkaidôre.

A pályázatokat az iskola igazgatójához, az 5600 Békéscsaba, Gábor
köz 1. címre kell benyújtani. 

A pályázati felhívás megjelent a www.kszk.gov.hu honlapon. 
További felvilágosítás a 66/324-794-es telefonszámon.

Egészséges Létvágy

A békéscsabai zeneiskola 
megyei versenyeredményei 

2008–2009-ben
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I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1)1/ E rendelet hatálya Békéscsaba megyei jogú város köz igaz-
gatási területén lakóhellyel rendelkezô,
a) Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási területén

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kezô magyar állampolgárokra,

b) a bevándoroltakra és a letelepedettekre, 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert sze-

mélyekre,  
d) továbbá a hontalanokra terjed ki, valamint 
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô sze-

mélyek beutazásáról és  tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkezô személyekre,
amennyiben az ellátás igénylésének idôpontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Ma-
gyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szó-
ló törvény szerint Békéscsaba megyei jogú város köz -
igazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek
együttesen fennállnak és nem tartozik a (3) bekezdésben
foglaltak alá (a továbbiakban: adós).

(2) Adósságkezelési szolgáltatásban részesíthetô az a család
vagy személy,
a) akinek az adóssága meghaladja az 50 000 forintot, és 
b) a 2. §-ban meghatározott adósságtípusok valamelyi-

kénél fennálló tartozása legalább 6 havi, 6/ vagy e köz-
üzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, 

c) akinek a háztartásában az egy fôre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 150%-át, egyedül élô esetén 200%-
át, és 

d)7/ akinek vagyona nincsen, és 
e)18/ aki az 5. § (8) bekezdésében elismert lakásnagyságot

meg nem haladó lakásban lakik, és
f)22/ aki vállalja a kezelt adósság legalább 25%-ának – ön-

rész – megfizetését egy összegben, kivéve a 2. § g)
pontját,  vagy a hitelezôkkel kötött szerzôdés alapján
legfeljebb 18 és az 5. § (3) bekezdésében foglalt eset-
ben legfeljebb 60 havi részletben, és

g)12/ aki vállalja a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítô Központ adósságkezelési tanácsadójá-
val való együttmûködést, és abban az adósságkezelé-
si megállapodásban foglalt módon részt vesz.

(3) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, aki vagy
a vele egy háztartásban lévô személy:
a) lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja,

használatra átengedte, nem lakás céljára használja,
vagy egyéb módon hasznosítja,

b) vagyonnal rendelkezik,
c) lakására tartási, életjáradéki vagy öröklési szerzôdést

kötött,
d) önkényesen elfoglalt lakásban lakik.

(4)8/ Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgálta-
tásban részesült, és az adott adósságtípus teljes összege ki-
egyenlítésre került a hitelezô felé, ugyanazon adósságtípus-
ra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyen-
lítést követô 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet.

2. §

Az adósságkezelési szolgáltatás a következô adósságtípusokra
terjed ki:

a) önkormányzati lakbérhátralék,
b) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
c)16/ áramdíjtartozás,
d) gázdíjtartozás,
e) lakásszövetkezeti díjhátralék,
f) társasházi közösköltség-hátralék, fûtésdíjhátralék,
g)23/ e rRendelet 1. sz. mellékletében meghatározott hitelin-

tézettel kötött lakás célú kölcsönszerzôdésbôl fennálló
hátralék,

h)24/ szemétszállítási díjtartozás.

HATÁSKÖRI RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) A  közgyûlés az adósságcsökkentési támogatás, valamint
az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenn-

tartási támogatás nyújtásához szükséges saját  forrás fede-
zetét az éves költségvetésrôl szóló önkormányzati rendelet-
ben különíti el.

(2)13/ Az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos további
– nem másodfokú –  hatásköreinek gyakorlását a közgyû -
lés Békéscsaba megyei jogú város polgármesterére átru-
házza.

(3)14/ A közgyûlés a fellebbezés elbírálása során kivételes mél-
tánylást érdemlô esetben az e rendeletben meghatározott
feltételektôl eltérôen ellátást állapíthat meg, ha
a) az egy fôre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 30%-
ával haladja meg az 1. § (2) bekezdésének c) pontjá-
ban meghatározott jövedelemhatárt,

b) a kérelmezô az elismert lakásméretet legfeljebb 20 m2-
rel meghaladó lakásban lakik. 

(4) Kivételes méltánylást érdemelnek a lakás fenntartását rend-
kívül megnehezítô élethelyzetek  (pl. tartós betegség, súlyos
fogyatékosság, munkanélküliség stb.).

(5)19/ A közgyûlés a fellebbezés elbírása során a (3) bekezdésben
foglaltakon túl a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezô ré-
szére ellátást állapíthat meg. Rendkívüli élethelyzetnek mi-
nôsül különösen, ha a kérelmezônél, illetve családjában
rendkívüli esemény (így különösen betegség, baleset, közeli
hozzátartozó halála, káresemény) folytán kritikus élethelyzet
alakult ki.

KERETMEGÁLLAPODÁS

4. §

(1) A hitelezô mûködési köréhez tartozó adósságtípus kezelé-
sének megkezdése elôtt az önkormányzat és a hitelezô ke-
retmegállapodást köt egymással az adósságkezelési szol-
gáltatásban való együttmûködés feltételeirôl. 

(2) A keretmegállapodás tartalmazza különösen azt, hogy az
adósok lakhatási terheinek enyhítése érdekében 
a) az önkormányzat vállalja az adósságtípus kezelését, az

adósságkezelési szolgáltatás mûködtetését, pénzügyi
lebonyolítását és a szükséges adatszolgáltatást, 

b)17/ a hitelezô az adósságkezelési szolgáltatásban része-
sülô adósoknak fizetési és egyéb kedvezményt nyújt,
errôl az adósokkal szerzôdést (szerzôdésmódosítást)
köt, az adósok nem szerzôdésszerû magatartásáról ér-
tesíti az önkormányzatot, továbbá adatot szolgáltat az
adósoknak és az önkormányzatnak.

(3)9/ Az önkormányzat és a hitelezô a lakhatást veszélyeztetô
mértékû adósságok felhalmozódásának elkerülése céljából
megállapodhatnak abban, hogy az Szt. 55. § (5) bekezdése
szerinti jelzôrendszert mûködtetnek.

II. RÉSZ
AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS TARTALMI ELEMEI

5. § 25/

(1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságcsökkentési támogatásban,
b) adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakás-

fenntartási támogatásban, valamint
c) adósságkezelési tanácsadásban részesül.

(2) Az adósságkezelés idôtartama legfeljebb 18 hónap, amely
indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszab-
bítható.

(3) Amennyiben a 2. § g) pontja szerinti adósság a (2) bekezdés
szerinti idôtartamban nem kezelhetô, az adósságkezelési
szolgáltatás idôtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hónap,
amennyiben
a) az adósság összege meghaladja a 200 000 forintot,
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgal-

mi értékének 50%-át és
c) az adós hozzájárul az adósságkezelés idôtartamára a

támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint
elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára törté-
nô bejegyzéséhez, illetôleg feljegyzéséhez.

(4) A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési és terhelé-
si tilalom ténye feljegyzésének kezdeményezésérôl az adós-
ságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot megállapító
határozat rendelkezik. A határozat egy példányát az ingat-
lanügyi hatósághoz meg kell küldeni. Az ingatlanügyi ható-
ság a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetôleg feljegyzi.

(5) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása
az önkormányzati adóhatóság megkeresésével történik.

(6) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élô sze-
mélyek és háztartások számától.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinte-
ni a társbérletet, az albérletet és a jogerôs bírói ítélettel meg-
osztott lakás lakrészeit.

(8) A komfortfokozatra tekintet nélkül elismerhetô lakásméret az
egy háztartásban élôk számához viszonyítva a következô:

a) 1-2 fô: legfeljebb 68 m2,
b) 3-4 fô: legfeljebb 80 m2,
c) 5 vagy több fô: legfeljebb 90 m2.

ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS

6. §

(1) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza
nem térítendô szociális támogatásnak minôsül. 

(2)26/ Az adósságcsökkentés támogatás mértéke nem haladhatja
meg az adósság 75%-át, és összege legfeljebb 200 000 fo-
rint, az 5. § (3) bekezdésében foglalt esetben legfeljebb
400 000 forint lehet. 

(3) A támogatás nyújtható egy összegben vagy az adós válla-
lásától függôen havi részletekben.

7. §

(1) Ha az adós egyidejûleg többféle adósságtípus kezelését
kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt
adósságtípusok arányában felosztva kell meghatározni.

(2) Amennyiben a kezelendô adósságtípusok együttes össze-
ge a 200 000 forintot meghaladja, akkor az adósságcsök-
kentési támogatást ahhoz az adósságtípushoz kell nyújtani,
amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit. 

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ 
KAPCSOLÓDÓ LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

8. §

(1)3/ Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülô személy a
szolgáltatás idôtartama alatt lakásfenntartási támogatásra
jogosult.

(2)4/ A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakás-
fenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkal-
mazni.

(3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülô személy
részére az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó la-
kásfenntartási támogatást elsô alkalommal arra a hónapra
kell folyósítani, amelyik hónaptól kezdôdôen adósságcsök-
kentési támogatásban részesül. A lakásfenntartási támoga-
tást közvetlenül a szolgáltatóhoz kell folyósítani.

(4)5/ Hatályon kívül

ADÓSSÁGKEZELÉSI TANÁCSADÁS

9. §

(1)12/ Az adósságkezelési tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó)
a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô
Központ keretében mûködik.

(2) Az adós az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem be-
nyújtásától kezdôdôen köteles együttmûködni a tanács -
adóval, az adósság rendezésének feltételeirôl köteles  adós-
ságkezelési megállapodást kötni és azt betartani, illetve kö-
teles az adósságkezelési tanácsadáson havonta legalább
egy alkalommal személyesen részt venni. 

III. RÉSZ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

10. §

(1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet az arra
rendszeresített nyomtatványon év közben folyamatosan le-
het benyújtani a polgármesteri hivatalhoz.

(2) A kérelemben szereplô személyi és lakcímadatokat érvé-
nyes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 33/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô 

adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl
(egységes szerkezetben a 21/2004. (V. 27.), 25/2004. (VII. 8.), 7/2005. (IV. 21.), 49/2006. (XII. 18.), 26/2007. (IX. 24.),

16/2008. (III. 31.), 11/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 55/C § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl az alábbi rendeletet alkotja:
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(3) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelemhez mel-
lékelni kell a háztartásban élôkre vonatkozó alábbi igazolá-
sokat és nyilatkozatokat:
a)10/ vagyonnyilatkozatot,
b)20/ jövedelemigazolást, 
ba) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, il-

letve ôstermelôi tevékenységbôl származó – jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelôzô hónap nettó
jövedelmérôl szóló igazolást;

bb) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalko-
zásból származó jövedelem esetén a kérelem benyúj-
tásának hónapját közvetlenül megelôzô 12 hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló hiteles iga-
zolást vagy az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot,

c) nyugdíjszelvényt, pénzintézet által kiállított igazolást, a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást
vagy csak hiteles másolatát: nyugdíjas, nyugdíjszerû
ellátásban és egyéb pénzellátásban részesülô esetén, 

d) alkalmi munkavállalói könyv, illetve ôstermelôi igazol-
vány másolatát,

e)27/ igazolását arról, hogy munkanélküli járadékra nem jo-
gosult, a munkaügyi központtal folyamatosan kapcso-
latot tart, részére munkahelyet nem tudnak felajánlani,  

f)21/ iskolalátogatási igazolást: 18. életévét betöltött személy
esetében, 

g)   tartásdíjat megállapító jogerôs bírói határozat másola-
tát, a kérelem benyújtását megelôzô három hónapban
levont, illetve kiutalt tartásdíj összegérôl igazolást, köz-
vetlen megfizetésnél az arról szóló nyilatkozatot: tar-
tásdíj fizetésérôl kötelezett, illetve felvételére jogosult
személy esetén,

h) nyilatkozat az 1. § (3) bekezdésében foglalt körülmé-
nyekrôl,

i) lakás-alapterületet, lakáshasználat jogcímet igazoló ok-
iratot vagy annak másolatát, 

j) hitelezô által egy hónapnál nem régebben kiállított iga-
zolást az adósság keletkezésének idôszakáról és ösz-
szegérôl,

k) hozzájárulást személyes adatai kezeléséhez, hitelezô-
tôl való adatkéréshez, felmentést a titoktartás alól. 

(4) A polgármesteri hivatal a kérelem és mellékletei másolatát
döntés-elôkészítés céljából haladéktalanul megküldi az
adósságkezelési tanácsadóhoz. 

11. §

A tanácsadó a döntés-elôkészítés során: 
(1) helyszíni környezettanulmányban felveszi az alapvetô ada-

tokat a lakásban élô személyek életkörülményeirôl, a lakás
jellemzôirôl; 

(2) számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozó-
dásának idejét adósságtípusonként;

(3) megvizsgálja az adós háztartás gazdálkodását, fizetési ka-
pacitását, az adósságkezelés várható eredményességét; 

(4) megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erôssé-
gét az adósság törlesztésére; 

(5) az (1)–(4) bekezdés alapján javaslatot tesz az adósságke-
zelési szolgáltatás iránti kérelem elbírálására, a kezelésbe
vonandó adósságok körére – figyelemmel a lakhatást leg-
inkább veszélyeztetô adósságokra. 

12. §

(1) A polgármester - a tanácsadó javaslatát figyelembe véve –
határozattal dönt az adósságkezelési szolgáltatásban ré-
szesítésrôl és annak idôtartamáról.

(2) A határozatnak az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartal-
maznia kell különösen: 
a) az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság

összegét, 

b) az adósságcsökkentési támogatás összegét és havi
összegét, a folyósítás módját,

c) kötelezést az adósságkezelési tanácsadás igénybevé-
telére és arra, hogy a jogerôre emelkedéstôl számított
nyolc napon belül az adós a tanácsadóval adósságke-
zelési megállapodást kössön,

d) kötelezést arra, hogy a határozat jogerôre emelkedé-
sétôl számított nyolc napon belül az adós igazolja az
önrész megfizetését, vagy azt, hogy a hátralék átüte-
mezésérôl a hitelezôvel szerzôdést (szerzôdésmódo-
sítást) kötött, 

e) tájékoztatást a mulasztások jogkövetkezményeirôl, 
f) a lakásfenntartási támogatás idôtartamának és havi

összegének megállapítását, 
g) a hitelezô értesítését az adósságcsökkentési támoga-

tásról.

(3) A hitelezô és az adós közötti szerzôdés (szerzôdésmódosí-
tás) hiányában a polgármester a határozat végrehajtását fel-
függeszti.

(4) A határozat végrehajtásának felfüggesztésérôl rendelkezô
határozat jogerôre emelkedésétôl számított 15 nap elteltét
követôen a polgármester az (1) bekezdésben foglalt hatá-
rozatot visszavonja. 

13. §

(1) A hitelezô és az adós közötti szerzôdés (szerzôdésmódosí-
tás) birtokában az adósságcsökkentési támogatás, valamint
a lakásfenntartási támogatás szolgáltatóhoz történô folyósí-
tásáról a jegyzô gondoskodik.

(2) Ha az adósságkezelési szolgáltatásban részesülô személy
a szolgáltatás idôtartama alatt meghal, vagy lakóhelye meg-
változik, a további támogatások folyósítását meg kell szün-
tetni.   

(3) A tanácsadó folyamatosan figyelemmel kíséri az adósság-
kezelési megállapodásban foglaltak betartását, és szük-
ség esetén kezdeményezi az adósságkezelési szolgálta-
tásra vonatkozó határozat módosítását, illetve megszünte-
tését.

14. § 

(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítha-
tó, és a kifizetett összeget a folyósítással egyezô idôtartam
és ütemezés szerint az Szt. 17. §-ában foglalt módon kell
visszatéríteni, ha a jogosult

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztést három hónapig nem
teljesíti, illetôleg

c)11/ az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének idô-
tartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsola-
tos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz
eleget, illetve

d) a szolgáltatásra való jogosultság megállapításakor
vagy a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatot közöl.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglal-
tak szerinti megszüntetésétôl számított 24 hónapon belül is-
mételten nem állapítható meg.

IV. RÉSZ

15. §

Záró rendelkezések
(1) E rendeletben a jövedelem, a vagyon és a háztartás fogal-

mát az Szt. 4. § (1) bekezdés a–b) és f) pontjai szerint kell ér-
telmezni.

(2)  A rendelet 5. § (5) bekezdése alkalmazásában lakásmé-
ret alatt a lakás hasznos alapterületét kell érteni az orszá-

gos településrendezési és építési követelményekrôl szóló
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet  1. számú mellékleté-
nek 2., 8. és 31. pontjában foglaltak  szerint.

(3)  Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2003. december 11.                           

Pap János Dr. Simon Mihály 
polgármester c. fôjegyzô    

1/ Módosította a 16/2008. (III. 31.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2008. április 15.

2/ Kiegészítette a 21/2004. (V. 27.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2004. május 1.

3/ Módosította a 21/2004. (V. 27.) önk. rendelet 2. §-a
Hatályos: 2004. május 1.

4/ Módosította a 21/2004. (V. 27.) önk. rendelet 2. §-a
Hatályos: 2004. május 1.

5/ Hatályon kívül helyezte a 25/2004. (VII. 8.) önk. rendelet 1. §-a
Hatálytalan: 2004. július 8.

6/ Módosította a 7/2005. (IV. 21.) önk. rend. 1 § (1) bekezdése
Hatályos: 2005. május 1.

7/ Kiegészítette a 7/2005. (IV. 21.) önk. rend. 1. § (2) bekezdése
Hatályos: 2005. május 1.

8/ Kiegészítette a 7/2005. (IV. 21.) önk. rend. 1. § (3) bekezdése
Hatályos: 2005. május 1.

9/ Kiegészítette a 7/2005. (IV. 21.) önk. rend. 2. §-a
Hatályos: 2005. május 1.

10/ Kiegészítette a 7/2005. (IV.21.) önk. rend. 3. §-a 
Hatályos: 2005. május 1.

11/ Módosította a 7/2005. (IV. 21.) önk. rend. 4.§-a 
Hatályos: 2005. május 1.

12/ Módosította a 49/2006. (XII. 18.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2007. január 1.

13/ Módosította a 49/2006. (XII. 18.) önk. rend. 2. §-a
Hatályos: 2007. január 1.

14/ Módosította a 49/2006. (XII. 18.) önk. rend. 2. §-a
Hatályos: 2007. január 1.

15/ Módosította a 49/2006. (XII. 18.) önk. rend. 3. §-a
Hatályos: 2007. január 1.

16/ Módosította a 26/2007. (IX. 24.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2007. október 1.

17/ Módosította a 26/2007. (IX. 24.) önk. rend. 2. §-a
Hatályos: 2007. október 1.

18/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

19/ Módosította a 16/2008. (III. 31.) önk. rendelet 3. §-a
Hatályos: 2008. április 15.

20/ Módosította a 16/2008. (III. 31.) önk. rendelet 4. §-a
Hatályos: 2008. április 15.

21/ Módosította a 16/2008. (III. 31.) önk. rendelet 4. §-a
Hatályos: 2008. április 15.

22/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 2. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

23/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 3. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

24/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 4. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

25/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 5. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

26/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 6. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

27/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 7. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

28/ Módosította a 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 8. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

1. számú melléklet 28/

Az adósságkezelési szolgáltatás kiterjesztése és a szociálisan hát-
rányos helyzetben lévôk lakhatását segítô adósságkezelési szol-
gáltatás mûködtetésérôl szóló 33/2003. (XII. 11.) önk. rendelet 2. §
g) pontjában meghatározott adósságtípus az alábbi hitelintézettel
kötött lakás célú kölcsönszerzôdésbôl fennálló hátralék:
1.) az OTP Bank Nyrt. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 33/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô 

adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl
(egységes szerkezetben a 21/2004. (V. 27.), 25/2004. (VII. 8.), 7/2005. (IV. 21.), 49/2006. (XII. 18.), 26/2007. (IX. 24.),

16/2008. (III. 31.), 11/2009. (IV. 6.) önkormányzati rendelettel)

A NEM HIVATÁSOS (AMATÔR) 
SZÍNHÁZRENDEZÉS GYAKORLATA

Ötnapos intenzív képzés indul 2009. június 26–30-áig a Csaba Honvéd Kul-
turális Egyesületben, napi 2 x 4 órában (10–14-ig és 16–20-ig).

A programot ajánljuk
a) azoknak, akik színjátszócsoportot vezetnek és/vagy erre készülnek;
b) drámatanároknak;
c) gyakorló színjátszóknak;
d) általában azoknak, akik a nem hivatásos „színházcsinálás” köznapi gyakor-

latának számukra adott problémáira keresnek megoldásokat és/vagy gya-
korlatközeli ismereteket kívánnak elsajátítani.
A program térítéses, és minimum tíz fô jelentkezése esetén indítjuk.

Jelentkezés: 2009. április 15-tôl május 20-ig 
a steinwender.jozsef@mail.datanet.hu címen 

(telefonon 16–20 óra között kaphat tájékoztatást a 20/938-9906-os számon).

Békési Úti Közösségi HázakBékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 

DR. FEKETE GRÉTA ANNA házi gyermekorvos 
(4. sz. gyermekkörzet, rendel: Békéscsaba, Szigligeti u. 1. 

és Békéscsaba-Mezômegyer, Október 23. tér 1.) 

helyettesítését 
2009. április 10-tôl elôreláthatólag 2009. május 15-ig 

DR. HUSZÁR ILDIKÓ házi gyermekorvos látja el.

Dr. Huszár Ildikó házigyermekorvos rendel: 
Békéscsaba, Baross u. 34. Telefon: 66/323-194.

Rendelési idô: Hétfô: 10.00–14.00
Kedd: 10.00–12.00, délután tanácsadás: 12.30–14.30
Szerda: 10.00–14.00
Csütörtök: 10.00–14.00
péntek: 10.00–14.00.

Május 16-án 19 órakor: „Ritka madár” – lemezbemutató koncert,
DRESCH QUARTET

Május 23-án 19 órakor: EICHINGER-VARGA DUO (Németország) 
– lemezbemutató koncert, a tavaly ôsszel
itt felvett lemez anyaga

Június 6-án 19 órakor: „Zarándokének” – lemezbemutató koncert,
MAKÁM

Június 13-án 19 órakor: „Cege-cege, suta-suta” – lemezbemutató
koncert, KALAGOR (Sepsiszentgyörgy)

Helyszín: Békési út 24. (jó idôben a Meseház udvara, Békési út 17).
A BELÉPÉS INGYENES!

Támogassa adójának 1%-ával a Békési Úti Közösségi Házak jazz-
klubjának mûködését! Adószámunk: 15583130-1-04.
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I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet célja, hogy a szociálisan rászorult egyének és csa-
ládok gondjainak enyhítése érdekében az Szt. rendelkezései-
nek megfelelôen meghatározza a Békéscsaba megyei jogú vá-
rosban lakók számára adható pénzbeli és természetben nyúj-
tott szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jo-
gosultság feltételeit, az önkormányzati ellátások megállapítá-
sának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenôrzésének
szabályait.

(2) E rendelet hatálya kiterjed:
a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén be-
jelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô ma-
gyar állampolgárokra,

b) a bevándoroltakra és a letelepedettekre, 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert szemé-
lyekre,  

d) továbbá a hontalanokra.

(3) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenôen
– az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekin-
tetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerôsítô orszá-
goknak Magyarországon jogszerûen tartózkodó állampolgá-
raira is. 

(4) E rendelet hatálya – az (1) – (3) bekezdésekben foglaltakon túl-
menôen kiterjed:
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô sze-
mélyek beutazásáról és  tartózkodásáról szóló 2007. évi I.
törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezô személyekre, amennyiben
az ellátás igénylésének idôpontjában az Szmtv.-ben meg-
határozottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság terü-
letén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lak-
címének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Békéscsaba
megyei jogú város közigazgatási területén bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik, valamint, 

b) az Sztv. 32/B § (1) bekezdésében meghatározott idôskorúak
járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek
a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállal-
kozókra és családtagjaikra történô alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti
körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylé-
sének idôpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint
a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Ma-
gyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló tör-
vény szerint Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

ÉRTELMEZÔ RENDELKEZÉSEK

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötele-
zettséggel csökkentett,

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint megha-
tározott, belföldrôl vagy külföldrôl származó – megszerzett
– vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figye-
lembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

ab) az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adó-
ról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás-
ról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fi-
zetni.

Elismert költségnek minôsül a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a ma-
gánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a
bevétel csökkenthetô a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint elismert költségnek minôsülô igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezôgazdasági ôstermelô
adóévi ôstermelésbôl származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthetô az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelô összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetôleg állatte-
nyésztés esetén 94%-ának megfelelô összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minôsül a személyi jövedelemadó, az
egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelô egy-
szerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hoz-
zájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíj-
járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.

b) Vagyon: ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a haszno-
sítható ingatlan, jármû, továbbá vagyoni értékû jog, amely-
nek

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetôleg összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a har-
mincszorosát vagy

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja,
azzal, hogy a szociális rászorultságtól függô pénzbeli és
természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgá-
latánál nem minôsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben
az érintett személy életvitelszerûen lakik, az a vagyoni ér-
tékû jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû;

c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyúj-
tó, bentlakásos, szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezô közeli hozzátartozók közössége;

d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezô;

a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkezô, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmá-
nyokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló kere-
settel nem rendelkezô, felsôoktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe foga-
dott, illetve nevelt gyermek,

dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,
illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöl-
tését megelôzôen is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),

dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a
vér szerinti és az örökbe fogadó szülô, illetve a szülô há-
zastársa vagy élettársa;

e) egyedül élô: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban
lakik;

f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek kö-
zössége;

g) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermek -
ágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi já-
radék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a
növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi já-
radék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi
nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult
fogyatékkal élô, illetve tartósan beteg vagy legalább két ár-
vaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó sze-
mély özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rok-
kantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt.
alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a
rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkáro-
sodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak
és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgon-
dozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idôskorúak
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a
rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helyt-
állásért elnevezésû pótlék, valamint a szociális biztonsági
rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalók-
ra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történô alkalma-
zásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

h) keresôtevékenység, ha az Szt. másként nem rendelkezik:
minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért
ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékeny-
séget, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezô legkisebb
munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezô-
gazdasági ôstermelôi igazolvánnyal folytatott tevékenysé-
get, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelem -
adóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál
nem kell figyelembe venni; nem minôsül ellenértéknek a fo-
gadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás;

i) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíj-
korhatárt, illetôleg a 62. életévet be nem töltött személy;

j) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nôtlen, özvegy, elvált
vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

3. §

(1) Szociális rászorultságtól függô pénzbeli ellátások: 
a) idôskorúak járadéka, 
b) rendszeres szociális segély,
c) lakásfenntartási támogatás, 

d) ápolási díj, 
e) átmeneti segély, 
f)  temetési segély. 

(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) köztemetés, 
b) közgyógyellátás, 
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
d) adósságkezelési szolgáltatás, 
e) a szemétszállítási díj átvállalása.

(3) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kap-
csolatos elsô fokú hatásköreinek gyakorlását a közgyûlés Bé-
késcsaba megyei jogú város polgármesterére átruházza.

(4) A jegyzô elsô fokon dönt:
a) az idôskorúak járadékáról [Szt. 32/B §];
b) a rendszeres szociális segély megállapításáról [Szt. 37/A §
(1)];

c) az ápolási díj – az Szt. 43/B § (1) bekezdésében foglaltak ki-
vételével – megállapításáról [Szt. 41. § (2)];

d) a közgyógyellátásra való jogosultságról [Szt. 50. § (4)];
e) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról 
[Szt. 54.§].

ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

(1) A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyom-
tatvány felhasználásával a polgármesteri hivatalhoz lehet be-
nyújtani. A kérelemben szereplô személyi és lakcímadatokat
érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. A jogosultság
megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat a (2) be-
kezdésben foglaltak szerint kell benyújtani.

(2) A kérelmezô és családja lakásfenntartási támogatás esetében
a vele egy háztartásban élôk  vagyoni, jövedelmi viszonyainak,
szociális körülményeinek feltárása céljából a kérelemhez csa-
tolni kell:
a) valamennyi jövedelemmel rendelkezô családtag jövedel-
mérôl szóló igazolást az alábbiak szerint:

aa) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve
ôstermelôi tevékenységbôl származó – jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelôzô hónap nettó jövedelmé-
rôl szóló igazolást;

ab)a nyugdíjban, a nyugdíjszerû ellátásban és egyéb rendsze-
res pénzellátásban részesülô kérelmezô esetében a kére-
lem benyújtását megelôzô havi folyósított ellátás összegé-
rôl szóló (nyugdíjszelvényt vagy pénzintézet által igazolt és
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott) igazolást a
megállapított ellátás összegérôl, a január hónapban be-
nyújtott lakásfenntartási támogatás, szemétszállítási díj át-
vállalása és közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez
a január havi ellátás összegérôl szóló igazolásokat;

ac) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozás-
ból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelôzô 12 hónap alatt szerzett jö-
vedelem egyhavi átlagáról szóló hiteles igazolást, vagy az
erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot; 

ad) ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétôl eltelt idôtar-
tam nem éri el a 12 hónapot akkor a vállalkozási tevékeny-
ség idôtartama alatt megszerzett jövedelem egyhavi átla-
gáról szóló igazolást vagy nyilatkozatot;

b) a meglévô alkalmi munkavállalói könyv, illetve ôstermelôi
igazolvány másolatát;

c) a kérelmezô családjában (háztartásában) élô 18. életévét
betöltött gyermeke(i) iskolalátogatási igazolását;

d) elvált vagy házastársától külön élô kérelmezô esetében a
gyermektartásdíjról rendelkezô jogerôs bírói ítélet másola-
tát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló nyilatkozatot,
igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelôlegezésérôl szó-
ló gyámhivatali határozatot.

(3) Az elôírt mellékletek hiányában is megállapítható átmeneti se-
gély annak a kérelmezônek, aki valószínûsíti, hogy az átmeneti
segély hiánya életét vagy testi épségét veszélyezteti.

(4) A kérelmezô személyesen köteles eljárni.

(5) Amennyiben a kérelmezô igazolja, hogy alapos okból szemé-
lyesen eljárni nem tud, helyette meghatalmazottja is eljárhat. A
kérelmezô és két okirati tanú által aláírt meghatalmazásnak tar-
talmaznia kell a kérelmezô, illetve a meghatalmazott nevét és
lakcímét, valamint fel kell tüntetni a tanúk lakcímét és személyi
azonosítóját.

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás, illetve az ápolási díj meg-
állapítását megelôzôen a kérelmezô életkörülményeinek, szo-

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
7/2008. (II. 29) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(egységes szerkezetben a 34/2008. (IX. 22.), 10/2009. (IV. 6.) önk. rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés a) pont-
jában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az aláb-
bi rendeletet alkotja:
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ciális helyzetének feltárása céljából környezettanulmányt kell
készíteni, és azt szükség szerint, illetve ápolási díj esetében
legalább évente meg kell ismételni.

5. §

(1) A kérelemrôl a polgármester határozattal dönt. A határozatban
rendelkezni kell a kifizetés, illetve folyósítás módjáról.

(2) A határozat elrendelheti, hogy a szociális rászorultságtól füg-
gô pénzbeli ellátást a jogosult javára, de közvetlenül közüzemi
vállalat vagy pénzintézet számlájára, illetve a hitelezô számára
kell kifizetni.

(3)1/ Ha a szociális igazgatási szerv a kérelemnek helyt ad, egy-
szerûsített határozatot hozhat a 18–20. §-ban szabályozott el-
látások tekintetében.

6. §

(1) A közgyûlés a fellebbezés elbírálása során kivételes méltány-
lást érdemlô esetben ellátást állapíthat meg, ha
a) az egy fôre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 20%-ával ha-
ladja meg az e rendeletben az egyes ellátási formáknál meg-
határozott jövedelemhatárt;

b) a kérelmezô a lakásfenntartási támogatás szempontjából rá
vonatkozó elismerhetô lakásméretet legfeljebb 10 m2-rel
meghaladó lakásban lakik.

(2) A közgyûlés által megállapított ápolási díj, átmeneti segély és
temetési segély összege legfeljebb 30%-kal meghaladhatja az
e rendeletben meghatározott összeget.

1/ Módosította a 34/2008. (IX. 22.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2008. szeptember 22.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések együttesen is
alkalmazhatók.

(4) A közgyûlés kivételes esetben a hatáskörébe tartozó fellebbe-
zések elbírása során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl a
rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezô részére ellátást álla-
píthat meg. Rendkívüli élethelyzetnek minôsül különösen, ha a
kérelmezônél, illetve családjában rendkívüli esemény (így kü-
lönösen betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála, kár ese-
mény) folytán kritikus élethelyzet alakult ki.

7. §

(1) Ha a polgármester a hatáskörébe tartozó szociális ellátás meg-
térítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyen-
értékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése
a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a köz -
gyûlés a fellebbezés elbírálása során méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletfizetést engedélyezhet.

(2) Ha a jegyzô a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtéríté-
sét rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenérték-
ét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kö-
telezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányos-
ságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötele-
zett személy családjának egy fôre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének két és félszeresét,

b) részletekben fizettetheti meg.

(3) Az a személy (család), aki a jogosulatlanul felvett szociális tá-
mogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét nem teljesí-
ti, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet
az e rendeletben szabályozott szociális ellátásban.

8. §

(1) A pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátás fel-
használásának ellenôrzésérôl a polgármester gondoskodik.

(2) Az ellátásban részesülô köteles az ellenôrzést tûrni és az el-
lenôrzést végzôvel együttmûködni a kért adatok rendelkezés-
re bocsátásával és a szociális ellátás cél szerinti felhasználá-
sának igazolásával.

II. RÉSZ
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI 
ÉS PÉNZÜGYI FEDEZETE

9. §

Az idôskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a lakás-
fenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély, a temeté-
si segély és a közgyógyellátás megállapítása, folyósítása, kifizeté-
se és ellenôrzése során a Szt., a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyó-
sításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) korm.-ren-
delet, valamint e rendelet szabályait együttesen kell alkalmazni.

10. §

(1) Az egyes szociális ellátások pénzügyi fedezetét és a felhasz-
nálható pénzügyi kereteket az éves költségvetésrôl szóló ön-
kormányzati rendelet határozza meg.

(2) Az egyes ellátási formákra meghatározott pénzügyi keretek kö-
zött a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amelyrôl az
érintett bizottság a következô ülésén tájékoztatást kap.

IDÔSKORÚAK JÁRADÉKA

11. §

A jegyzô idôskorúak járadékában részesíti a megélhetést biztosí-
tó jövedelemmel nem rendelkezô idôskorú személyeket az Szt.
32/B § a 32/C § és a 32/D §-aiban foglaltak szerint.

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

12. §

Aktív korúak ellátása1/

(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás
összegét az Szt. 33–37/G §-ai állapítják meg.

(2) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészégkárosodottnak
nem minôsülô személy (továbbiakban: rendszeres szociális
segélyben részesülô személy) a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként együttmûködésre köteles a köz -
gyûlés  által kijelölt szervvel.

(3) A közgyûlés által együttmûködésre kijelölt szerv: a Békéscsa-
bai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ (továb-
biakban: Gyermekjóléti és Családsegítô Központ).

(4) A rendszeres szociális segélyben részesülô személy az együtt -
mûködés keretében:
a) Gyermekjóléti és Családsegítô Központnál az aktív korúak
ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerô-
re emelkedésétôl számított 15 napon belül nyilvántartásba
veteti magát,

b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális ál-
lapotához igazodó beilleszkedést segítô programról,

c) teljesíti a beilleszkedést segítô programban foglaltakat, kö-
teles a Gyermekjóléti és Családsegítô Központtal kapcsola-
tot tartani, az általuk elôírt idôpontban megjelenni,

d) az Szt.-ben elôírt kötelezettségeinek eleget tesz.

(5) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülô sze-
mély az együttmûködési kötelezettsége teljesítésében tényle-
gesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de leg-
késôbb három munkanapon belül bejelenteni a Gyermekjólé-
ti és Családsegítô Központ felé. Az akadályoztatás okát a be-
jelentéssel egyidejûleg, de legkésôbb öt munkanapon belül
köteles hitelt érdemlô módon igazolni.

1/ Módosította a 104/2009. (IV. 6.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

12/A §1/

(1)  A beilleszkedést segítô programok típusai: 
a) a rendszeres szociális segélyben részesülô személy saját
erôforrásainak feltárására irányuló egyéni programok,

b) mentálhigiénés életmódot formáló programok,
c) munkavégzésre felkészítô és integráló programok,
d) csoportos önsegítô és képességfejlesztô programok,
e) álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás,
csoportos foglalkoztatás,

f) segítségnyújtás-képzés, átképzés különösen az általános is-
kolai végzettség és az elsô szakképesítés megszerzésének
érdekében.

(2) A beilleszkedést segítô program tartalmi elemei:
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés ér-
dekében: a motiváció és készség fejlesztése, képzettség
erôsítése, pszichoszociális megerôsítés, egyéni tanács adás
– esetkezelésen belül személyes megerôsítés, álláskeresé-
si készségek erôsítése, pályakorrekciós tanácsadás, kép-
zésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési kész-
ségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális
problémák kezelése/esetkezelés,

b) szinten tartás – karbantartás –, társadalmi integráció erôsí-
tése: egészségügyi, szociális, mentális állapotot javító, re-
szocializáció elôsegítése, szociális esetkezelés, családgon-
dozás, szocializációs, kapcsolatépítô csoportok, pszicholó-
giai megerôsítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézmé-
nyi kapcsolódás megôrzése,

c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs jára-
dék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiz-
tosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás
az ellátásokról és munkaerô-piaci kapcsolódásokról.

(3) A Gyermekjóléti és Családsegítô Központ kötelezettségei:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapítá-

sáról szóló határozatban megállapított határidô betartását,
és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás
okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult sze-
mélyt a jogerôs határozat alapján – a központnál történô
megjelenéskor – nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult sze-
mélyt a beilleszkedést segítô program elkészítésének me-
netérôl, a programok típusairól, az együttmûködés eljárási
szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtôl számított hatvan napon belül a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával
kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést
segítô programot, és arról a segélyben részesülô személlyel
írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális se-
gélyre jogosult személlyel, és legalább háromhavonta sze-
mélyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítô programban foglaltak betartását,

1/ Kiegészítette a 10/2009. (IV. 7.) önk. rend. 2. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

e) legalább évente írásos  értékelést készít a beilleszkedést se-
gítô program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges –
a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával – mó-
dosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésé-
vel tájékoztatja a jegyzôt a beilleszkedést segítô program
végrehajtásáról,

f) jelzi a jegyzônek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy együttmûködési kötelezettségének nem tesz eleget,

g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott eset-
naplót vezet.

(4) A  jegyzô kötelezettségei:
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében
(kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátásá-
ra való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a
Gyermekjóléti és Családsegítô Központnak,

b) tájékoztatja a Gyermekjóléti és Családsegítô Központot 
– az aktív korúak ellátására való jogosultság megszünteté-
sérôl,
– a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek
megszûnésérôl és az Szt. 35. §-ának (1) bekezdése szerin-
ti együttmûködési kötelezettség elôírásáról,
– a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a tele-
pülési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az
álláskeresôként történô nyilvántartásba vételét és az állás-
keresési megállapodás megkötését a munkaügyi központ-
tal, az önkormányzattal kötött megállapodásról.

12/B §1/

(1) Az együttmûködési kötelezettség megszegésének minôsül, ha
a rendszeres szociális segélyben részesülô személy számára
felróható okból:
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító ha-
tározatban meghatározott határidôn belül nem jelenik meg
a Gyermekjóléti és Családsegítô Központnál,

b) a Gyermekjóléti és Családsegítô Központ által elôírt idô-
pontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja,

c) a számára elôírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz
részt,

d) a beilleszkedést segítô programban meghatározottakat nem
hajtja végre,

e) a rendszeres szociális segély természetben történô folyósí-
tásához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.

13. §2/

1/ Kiegészítette a 10/2009. (IV. 6.) önk. rend. 3. §-a
Hatályos: 2009. április 6.

2/ Hatályon kívül helyezte  a 10/2009. (IV. 6.) önk. rend. 4. §-a
Hatálytalan: 2009. április 6.

HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

14. §

(1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a békéscsabai
bejelentett lakóhellyel rendelkezô személynek, akinek a ház-
tartásában együtt élô személyek Békéscsaba megyei jogú vá-
rosban a (3) bekezdés szerinti elismert lakásnagyságot meg
nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségben – tulajdonosként, haszonélvezôként, békéscsabai ön-
kormányzati tulajdonú lakásban bérlôként vagy lakáshaszná-
lóként, továbbá magántulajdonú lakásban (al)bérlôként – lak-
nak, és a lakásfenntartás (4) bekezdés szerinti költségei indo-
kolttá teszik.

(2) Az Szt.-ben meghatározottakon túlmenôen nem állapítható
meg lakásfenntartási támogatás, ha a kérelmezô és a háztar-
tásában együtt élô személy a támogatott lakáson kívül e ren-
delet 2. § (1) bekezdés b) pontjában körülírt vagyonnal rendel-
kezik.

(3) Az egy háztartásban élôk számához viszonyítva az elismerhetô
lakásméret – komfortfokozatra való tekintet nélkül – az alábbi:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
7/2008. (II. 29) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(egységes szerkezetben a 34/2008. (IX. 22.), 10/2009. (IV. 6.) önk. rendelettel)
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a) 1–2 fô: legfeljebb 68 m2

b) 3–4 fô: legfeljebb 80 m2

c) 5 vagy több fô: legfeljebb 90 m2

(4) A lakásfenntartásra nyújtott támogatás vonatkozásában költ-
ség a lakbér, az albérleti díj, a lakás célú pénzintézeti kölcsön-
törlesztés, a közös költség, a villanyáram-, a gáz-,a víz- és csa-
tornahasználati, továbbá szemétszállítási díj, valamint a tüze-
lôanyagköltség egésze.

(5) A normatív, illetve az adósságkezelési szolgáltatáshoz kap-
csolódó lakásfenntartási támogatásra jogosult személynek és
családnak önállóan helyi lakásfenntartási támogatás nem
nyújtható.

15. §

(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult a 14. § feltételeinek
megfelelô, az a személy, akinek a háztartásában az egy fôre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakás-
fenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének
a) 10%-át meghaladja az egyszemélyes háztartás esetén, illet-
ve, ha a háztartásban élô személyek több mint fele az e ren-
delet 2. § (1) bekezdésének db) pontja szerinti gyermek,
vagy dc) pontja szerinti fogyatékos személy,

b) 15%-át meghaladja az a) pontba nem tartozó háztartás 
esetén.

(2) A lakásfenntartási támogatás mértéke az egy háztartásban
élôk számától függôen az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének
a) 20%-a 1–2 fô esetén,
b) 25%-a 3–4 fô esetén,
c) 30%-a 5 vagy több fô esetén.

(3) Kiegészítô lakásfenntartási támogatás nyújtható a normatív, il-
letve az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakás-
fenntartási támogatásra jogosult személynek és családnak,
amennyiben a normatív, illetve az adósságkezelési szolgálta-
táshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás összege nem
éri el a helyi lakásfenntartási támogatás (2) bekezdésében
meghatározott mértéket.

(4) Ha a kiegészítô lakásfenntartási támogatás összege a (3) be-
kezdésben foglalt számítás szerint nem éri el a havi 500 Ft-ot,
akkor a jogosult részére 500 Ft összegû ellátást kell megálla-
pítani.

16.§

(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a 4. § (2) bekezdés szerinti igazolásokat,
b) saját tulajdonú lakás esetén a tulajdoni lap másolatát, vagy
ha a tulajdon bejegyzése folyamatban van, az errôl szóló
igazolást és a lakás tulajdonjogának megszerzésérôl szóló
szerzôdés másolatát,

c) az önkormányzattól megvásárolt lakás adásvételi szerzôdé-
sének másolatát,

d) az önkormányzattól bérelt lakás esetén a lakbér összegérôl
szóló igazolást, valamint a bérleti, illetve a lakáshasználati
szerzôdés másolatát,

e) magánszemélytôl bérelt lakás (lakrész) esetén – amennyi-
ben a kérelmezô igazolja, hogy békéscsabai bejelentett la-
kóhelye és a bérelt lakásban bejelentett tartózkodási helye
van – a bérleti (albérleti) – legalább teljes bizonyító erejû ma-
gánokiratba foglalt – szerzôdés másolatát,

f)  saját tulajdonú lakás esetén a lakás célú pénzintézeti köl-
csön összegérôl és havi törlesztôrészletérôl igazolást,

g) a kérelem benyújtásának hónapját megelôzô egy éven be-
lüli hathavi közüzemi díjakról szóló számlák másolatát vagy
a kifizetett közüzemi díjakról szóló igazolást, illetve a háztar-
tási tüzelôanyagot forgalmazó által kiadott vásárlást bizo-
nyító számla másolatát vagy igazolást,

h) a haszonélvezettel terhelt lakóingatlan tulajdoni lapjának
másolatát.

(2) A lakásfenntartási támogatás folyósítása havonta átutalással
történik az azt megállapító határozatban megjelölt szolgáltató-
hoz (pénzintézethez), albérleti díj esetén a kérelmezô részére.

(3) A lakásfenntartási támogatás 50%-át önkormányzati tulajdonú
lakások esetén elsôdlegesen a lakbér fizetésére, a 32/1994.
(VII. 7.) számú, az önkormányzat tulajdonában lévô lakások és
helyiségek elidegenítésérôl szóló önkormányzati rendelet ér-
telmében megvásárolt lakások esetén elsôsorban a törlesztô-
részlet befizetésére kell átutalni.

ÁPOLÁSI DÍJ

17. §

(1) Az ápolási díj – az Szt. 40–44. §-ban meghatározottak szerint –
a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

(2) Az Szt. 43/B § (1) bekezdésében meghatározott személyek ré-
szére ápolási díj állapítható meg, amennyiben családjában az
egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115%-át, egyedül-
álló személy és gyermekét egyedül nevelô személy esetén an-
nak 150%-át.

(3) Az ápolási díj összege az Szt. 43/B § (1) bekezdésében meg-
határozott esetben: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a.

(4) Az ápolási díjat határozott vagy határozatlan idôtartamra lehet
megállapítani. Az egy évet meghaladó idôtartamra megállapí-
tott ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.

(5) A (2) bekezdés alapján megállapított ápolási díj esetében a fe-
lülvizsgálat során a jogosult évente köteles jövedelemigazolást
benyújtani és a vagyoni viszonyairól nyilatkozni. Amennyiben
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást a követke-
zô hónap elsô napjától meg kell szüntetni.

ÁTMENETI SEGÉLY

18. §

(1) Átmeneti segélyben részesülhet az az egyedül élô személy és
család, aki létfenntartását veszélyeztetô rendkívüli élethelyzet-
be került, vagy idôszakosan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A kérelmezô átmeneti segélyre akkor jogosult, ha az egy fôre
jutó havi jövedelem nem haladja meg:
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 115%-át;

b) egyedül élô személy esetében az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 150%-át;

c) gyermekét egyedül nevelô személy esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át;

d) 60 év feletti egyedül élô személy esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és nem
rendelkezik e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában körül-
írt vagyonnal.

(3) Jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül átmeneti se-
gélyben részesülhet az a személy és család, aki katasztrófa mi-
att került létfenntartását veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe.

19. §

(1) Az átmeneti segély összege naptári évenként nem lehet több
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két-
szeresénél.

(2) Átmeneti segély természetben nyújtott ellátásként élelmiszer-
utalvány formájában is nyújtható.

TEMETÉSI SEGÉLY

20. §

(1) Az Szt.-ben megállapított egyéb feltételek fennállása esetén te-
metési segély állapítható meg annak a temetésrôl gondosko-
dó személynek, akinek családjában az egy fôre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét, és nem rendelkezik e ren-
delet 2. § (1) bekezdés b) pontjában körülírt vagyonnal.

(2) Temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetéssel
kapcsolatos számlák és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(3) A segély összege a temetés költségeinek 25%-a, de maximum
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

KÖZTEMETÉS

21. §

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgár-
mestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetrôl való tudo-
másszerzést követô 30 napon belül – gondoskodik az elhunyt sze-
mély közköltségen történô eltemettetésérôl az Szt. 48. § szerint.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

22. §

(1) Az Szt. 50. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szo-
ciálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, aki-
nek az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége (továbbiakban: rendszeres gyó-
gyító ellátás költsége) olyan magas, hogy azt létfenntartása ve-
szélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezôt,
a) akinek családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 14%-át,

b) aki egyedül élô és havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mér-
téke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 14%-át.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA
VALÓ JOGOSULTSÁG

23. § 

A jegyzô az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából az
Szt. 54. § rendelkezései szerint hatósági bizonyítványt állít ki a szo-
ciális rászorultság igazolásáról. 

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

24. § 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az adósságke-
zelési szolgáltatást a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lak-
hatását segítô adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szó-
ló 33/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelet szerint nyújtja.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSA

25. §

(1) A szemétszállítási díj átvállalását kérheti az a díjfizetésre köte-
lezett család vagy személy, amely (aki)
a) a szolgáltatóval szerzôdést kötött és
b) az egy fôre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg csa-
lád esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegét, gyermekét egyedül nevelô személy esetében 120%-
át, egyedül élô személy esetében 150%-át, 60 év feletti
egyedül élô személy esetében 170%-át, 70 év feletti egye-
dül élô személy esetében 200%-át, és

c) nem rendelkezik e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában
körülírt vagyonnal.

(2) A kérelemhez csatolni kell a szolgáltatóval kötött szerzôdés
másolatát.

(3) A szemétszállítási díj átvállalása a kérelem benyújtása hónap-
jának 1. napjától a tárgyév december 31-ig szól. Kifizetése a
szolgáltatónak kéthavonta, átutalással történik.

(4) Lakásfenntartási támogatásban részesülô kérelmezô szemét-
szállításidíj-átvállalásban nem részesülhet.

III. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

(1) Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 22/2000. (V. 11) rendelete valamint az azt módosító 44/2000.
(XI. 16.), 25/2003. (XI. 13.), 7/2004. (II. 26.), 20/2004. (V. 27.),
24/2004. (VII. 8.), 26/2005. (X. 19.), 15/2006. (V. 11.), 23/2006.
(VII. 6.), 48/2006. (XII. 18.), 32/2007. (X. 24.) önkormányzati
rendelet.

Vantara Gyula sk. Dr. Benedek Mária sk.
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
7/2008. (II. 29) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(egységes szerkezetben a 34/2008. (IX. 22.), 10/2009. (IV. 6.) önk. rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti 
a tisztelt lakosságot, hogy

DR. SÁRKÁNY ANTAL KÁLMÁN fogorvos
(5. sz. fogorvosi körzet, rendel: Békéscsaba, Munkácsy u 1.) 

rendelési ideje 2009. március 1-jétôl az alábbiak szerint változott:
Hétfô: 14.00–20.00, kedd: 8.00–14.00, szerda: 14.00–20.00,

csütörtök: 8.00–14.00,  péntek: 8.00–14.00.

REK LÁM- ÉS REN DEZ VÉNY SZER VE ZÉS
Szó ró lap ok, egye di ter ve zé sû ki ad vány ok, ka ta ló gu sok gyár tá sa; aján dék tár gyak 
fel ira to zá sa, logózása; kü lön bö zõ szó ra koz ta tó és kul tu rá lis ren dez vé nyek 
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa (la ko dal mak, fa lu na pok, ba rá ti és cé ges bu lik).

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

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

Békéscsabán, Fényesi utcában 180 m2-es, 5 szobás, igényesen ki-
alakított, kertes családi ház sok extrával eladó. Békéscsabai lakást, kis
kertes házat beszámítunk. Ár: 25 M Ft. Tel.: 20/953-2616. 

Képek: picasaweb.google.hu/vgrafika

HIRDESSEN LAPUNKBAN!
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Végtelenül szomorú és ke-
gyetlen története van Simon
menhelyre kerülésének. A
menhely környékén találtak
rá, de egy eldugott helyen,
nehéz lánccal egy bokorhoz
volt kötözve. Hamar meg-
kapta a megfelelô életmentô
kezeléseket, a röntgen nem mutatott törést. Sebei már fo-
lyamatosan, szépen gyógyulnak. Nagytestû, idôs kan ku-
tya, cane corso keverék lehet, aki már „nem sok vizet za-
var”. Egyetlen dologra vágyik: egy olyan gazdira, aki kár-
pótolni tudná a korábbi gazda kegyetlenségéért, és nyu-
godt, boldog, szeretetteljes öregkort biztosítana számára.
Az állatvédôk kérik a lakosságot, ha valaki felismeri a ku-
tyát és felvilágosítást tudna adni elôéletérôl, tegye meg.
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám alatt
található, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu, telefon:
06-30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.hu.  

GAZDIKERESÔ

RENDKÍVÜLI
LAKÁSVÁSÁRLÁSI 

AKCIÓ!
Békéscsaba, Andrássy út 51.

AKCIÓ!
Legbiztosabb 
befektetés

a lakásvásárlás.

Ne maradjon le 
a szocpolról és 

a kamattámogatott
hitelrôl!

2009. június 30-ig kedvezményes árakon kínáljuk lakásainkat.

Akár hárommillió forint kedvezményt is kaphat!
Több bank finanszírozását veheti igénybe. Segítünk választani!

ÉRTÉKESÍTÉS:

BÁÉV-INGATLAN ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 8–10. fsz. 12.

Tel./fax: (66) 452 495. Mobil: (30) 206 3498.
www.baevingatlan.hu        info@baevingatlan.hu

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

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel a békés-

csabai Andrássy Gyula Gim-
názium és Kollégiumban Mé-
száros Attila szobrászmûvész
bronz dombormûvel díszített
emléktábláját a közelmúltban.
Az ünnepségen Köles István
alpolgármester mellett Marko-
vics Zsolt szegedi fôrabbi is
tiszteletét tette. 
Komáromi István, az intéz-

mény igazgatója elmondta,
hogy az idei emléktábla-ava-
tás egy hosszabb folyamat
elsô állomása, máris újabb tör-
ténelmi emlékmûvek elhelye-
zését tervezik a gimnázium fa-

lai között. A következô évek-
ben többek között az ‘56-os
forradalom és szabadságharc,
a trianoni békeszerzôdés kö-
vetkezményei és a kommunis-
ta diktatúrák áldozatainak em-
léke is méltó formában jelen-
het meg a tanulók elôtt, emlé-
keztetve mindenkit a múlt
meghatározó eseményeire.
A holokauszt 65. évforduló-

ja alkalmából frissen felavatott
kôtáblán a következô felirat
emlékeztet minden szemlélôt a
több mint fél évszázaddal eze-
lôtti szörnyûségekre: „Megölte
ôket a gyûlölet – ôrizze emlé-
küket a szeretet.” k. k. p.

Szemelvények
a diákok munkáiból

AMagyarországi Szlová-
kok Kutatóintézete szer-

vezésében Gombos János tu-
dományos munkatárs mutat-
ta be az Ukázky zo sút’aznych
Prác (Szemelvények a diákok
pályamunkáiból) címû köny-
vet nemrégiben az MTA Alföl-
di Regionális Kutatóközpont-
jában. A több mint ötszáz ol-
dalas kötet jelenlegi és régeb-
bi gimnazisták tanulmányai-
ból készült. A könyvben egye-
bek mellett a szlovákság
olyan neves képviselôirôl
olvashatunk, mint Tessedik
Sámuel, Lászik Mihály, Chleb-
niczky János vagy István
Anna.

Vannak diákok, akik az erdei
környezetért, és vannak, akik
a barátok mellett a gazdag
kulturális és közösségi prog-
ramok miatt szeretnek itt lakni.
A kollégium minden évben

Arany-emlékplakettel jutal-
mazza egy-egy kiemelke-
dôen teljesítô pedagógus és
diák munkáját; idén elsô al-
kalommal egy szülôt is díjaz-
tak. Az emlékplakettet a jubi-
leumon Varga Béláné kollé-
giumi titkár, Takács Bettina ta-
nuló és Nagy Sándorné szülô
kapta.
A három nap során kon-

cert, színielôadás, karaoke,

vers- és prózamondó ver-
seny, bemutatók és sport-
programok várták a diákokat.
Az idei Arany-napok a kollé-

gium végzôs diákjainak balla-
gásával és bensôséges bú-
csúestjével zárultak.

M. E.

Az Egyensúly Szabadidô Klub
Békéscsabai Kistérségi Szo-
ciális Kikötô Szolgálat szenve-
délybetegek közösségi, nap-
pali ellátását és utcai szociális
munkát végzô intézménye
egészséghónapot szervez a
Kolozsvári utca 2. szám alatt
található Egyensúly-házban.
Május 7-én és május 22-én

a szenvedélybetegségben
érintett családok, családta -
gok beszélhetnek problémá-
ikról és kérhetnek tanácsot a
kezelési lehetôségekrôl. Idô-
pont Tóth Istvánnétól kérhetô
a 20/565-9096-os telefonszá-
mon. Május 11-én 9 órától
baba-mama klub lesz Her-
czegné Számel Annamáriával,

telefon: 20/264-4463; 12 órá-
tól gyógymasszírozás Szula
Edittel, telefon: 20/770-8564,
70/623-5933. Május 13-án és
28-án kártyavetés az érdeklô-
dôknek, idôpont a 20/565-
9096-os számon kérhetô. Má-
jus 18-án 16–17 óráig az em-
beri kapcsolatokról zajlik
majd beszélgetés Szabóné dr.
Kállai Klárával, május 20-án
18 órakor pedig filmklubot tar-
tanak. Május 25-én 16 órától
ingyenesen vércukorszintet
és vérnyomást mérnek a cu-
korbetegek klubjának képvi-
selôi, 17 órától pedig száz fo-
rint részvételi díjért tornázhat-
nak a résztvevôk Gró Piroska
gyógytornásszal.

Nem csoda, hogy ritka az
igazán jó korrepetitor.

Nem elég hozzá jól zongoráz-
ni, a partner zenei elképzelé-
seivel való azonosulás, em-
pátia és kellô alázat is szüksé-
ges ehhez a tevékenységhez.
Mindez hatványozottan igaz
olyankor, ha ez a partner még
tanulja a mesterséget, hiszen
ott a zongorakísérô egy sze-
mélyben tanára és egyben
mûvésztársa is a növendék-
nek. „Mikor a tanárnô kísért,
olyan biztonságban éreztem
magam, mint édesanyám ölé-
ben” – mondta Nátor Éváról
egyik volt tanítványa.
– Téged minden ideköt, eh-

hez a városhoz…
– Csabán születtem, itt jár-

tam iskolába, és ebben, a
Bartók Béla nevét viselô zene-
iskolában tanultam zongoráz-
ni dr. Farkas Edéné zongo-
ramûvésznél, aki egyike volt
az alapító tanároknak. Nem-

rég termet neveztek el róla.  A
fôiskola elvégzése után ide
jöttem vissza, ez az elsô mun-
kahelyem. Rázga Józsefnek,
az intézmény akkori igazgató-
jának iskolaépítési elképzelé-
seihez szervesen hozzátarto-
zott a minôségi zongorakísé-
ret biztosítása, nekem meg a
szívem csücske volt és ma-
radt ez a tevékenység. Így let-
tem harmincegy évvel ezelôtt
korrepetitor. Boldog vagyok,

amikor ezzel foglalkozhatok,
hiszen ez egy alkotómunka,
melyben összekapcsolódik a
mûvészi és a pedagógusi
szerepkör.
– Mesélnél-e azokról az

évekrôl?
– Tele voltunk lelkesedés-

sel. Bizonyítani akartuk a
szakközépiskola létjogosult-
ságát és a magunk rátermett-
ségét. Rengeteg lehetôséget
kaptunk: felléptünk Békés-
csabán és a megyében, de
volt tanári koncertünk Buda-
pesten, a Vigadóban is. Gyak-
ran foglalkoztatott a Filharmó-
nia, így nyílott alkalmam olyan
kiváló mûvészekkel együtt
muzsikálni, mint Temessy Má-
ria, Rálik Szilvia, Huszár Anita,
Szecsôdi Ferenc vagy Matúz
István. Büszke vagyok arra,
hogy kóruskísérôként része-
se lehettem a Bartók Béla Le-
ánykar hazai és nemzetközi
sikereinek. Meghatározó él-

mény volt és maradt szá-
momra, hogy éveken át
együtt dolgozhattam Rázga
József Erkel- és Weiner-díjas
karnaggyal.
– A korrepetitor élete, külö-

nösen a szakközépiskolában,
állandó készenlét…
– Igen, hol fellépés vagy

vizsga, máskor verseny, ese-
tenként meghallgatás a fôis-
kolán. Mai szóval állandóan
„topon” kell lenni, gyakorolni,
utazni, szerepelni. Én ezt fel-
vállaltam, sôt örömet okoz.
Persze izgalom az akad bô-
ven, és bármennyire rutinos
az ember, mindig elôfordul-
hatnak váratlan dolgok: lapo-
zásnál leesik a kotta vagy a
színpadon kívül felejtôdik az
utolsó oldal. Ilyenkor a felké-
szültségen kívül a lélekjelen-
lét az, ami nagyon sokat se-
gíthet…
– Köszönöm a beszélgetést.

Farkas Pál 

Jubileumi Arany-napok
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Egészséghónap
az Egyensúly-házban

Holokauszt-emléktábla

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet PROJEKTMENEDZSERmunkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs, határozatlan idejû közszolgálati
jogviszony.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jog-
állásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó fôbb munkaköri feladatok: a projekt kitûzött céljainak megva-
lósítása, koncepcióalkotás, a munkafázisok követése, kockázatkezelés, a pro-
jekt koordinálása és szervezése, a projekt dokumentációjának elkészítése, a
pályázati kommunikáció menedzselése, a projekt lebonyolítása során a pro-
jekt költségeinek kontrollja, a projekt ütemezésének menedzselése, a szük-
séges engedélyek beszerzése, kapcsolattartás külsô partnerekkel, a visszajel-
zések elemzése, a projektben dolgozók véleményének figyelembevétele és
elégedettségük biztosítása, a pályázat pénzügyi és szakmai jelentéseinek elké-
szítése, a projekt utánkövetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet,
– jogász, egyetemi szintû közgazdasági vagy mûszaki felsôoktatásban szerzett
szakképzettség;

– felhasználói szintû számítógépes ismeret;
– projektmenedzsment területén szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
– a munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik.

Benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, képesítést igazoló okiratok,
részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának feltételei: postai úton, a pályázatnak Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére törté-
nô megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 20. A munkakör leg-
korábban 2009. június 1. napjától tölthetô be.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kszk.gov.hu,
www.bekescsaba.hu.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bornné dr. Stefkovics
Valéria, a stratégiai–fejlesztési osztály osztályvezetôje nyújt a 66/523-869-es
telefonszámon.

MUZSIKUSOK ARCKÉPCSARNOKA

A zongorakísérô



12 Kultúra CSA BAI MÉR LEG

Május 8-án 19 órakor
Táncdalfesztivál a sportcsarnokban

Május 10-én
VIII. Három Város – teljesítmény-
túra, Békés–Békéscsaba–Gyula

Május 11–15-én
Elôadás az egészséges életmódról,
annak szerepérôl az idôskori 
betegségek elkerülésében 
a Gerlai Általános Mûvelôdési
Központban

Május második felében
Múzeumok majálisa a Munkácsy
Mihály Múzeumban

Május 16-án
A Napsugár Bábszínház játszóháza
a Jókai Színházban

Május 16-án 20 órakor
Kabarészombat – humortusa 
a Jókai Színházban

Május 16-án
40. Országos Társastánc-
bajnokság a sportcsarnokban

KIÁLLÍTÁSOK:

Május 13-ig
Lóránt János Munkácsy-díjas 
festô mû vész és Lous Stuijfzand
szobrász mûvész kiállítása 
a Jankay-galériában

Május 14-ig
Bácsfalvy Zoltán kiállítása 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület Látogatóközpontjában

Május 15-tôl június 16-ig
Imre Mariann Munkácsy-díjas 
képzômûvész kiállítása a Jankay-
galériában

Június 15-ig
Nicolas Sheperd kiállítása 
az ifiházban

PROGRAMAJÁNLÓ

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

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

ww
w.
sz
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ing
atl
an
.hu

Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a www.szucsikingatlan.hu internetes hon la pon.

KIADÓ ÉS ELADÓ ÜZLETHELYISÉGEK 
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn két irodahelyiség (az egyik
20, a másik 30 nm-es) kiadó cégek, illetve vállalkozások
számára. ÁÁrr::  2200 000000//3300  000000  FFtt  ++  rreezzssii  //hhóó..
BBéékkéésseenn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann telephelynek alkalmas 1500 nm-es
telek kiadó villanyáram-vételezési lehetôséggel.
DDííjjaa::  3300  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn, frekventált, nagy forgalmú
helyen 30 nm-es üzlethelyiség mosdóval, öltözôvel, radiáto-
ros fûtéssel kiadó hosszú távra is. ÁÁrr::  5500 000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann 50 nm-es üzlethelyiség rak-
tárként kiadó 5500  000000  ++  rreezzssii//hhóó áárroonn  ((11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn, az OBI áruházzal szemben,
közel a centerhez 60 nm-es, földszinti helyiség 6677  000000  FFtt  ++
rreezzssii  hhaavvii  bbéérrlleettii  ddííjjéérrtt  kkiiaaddóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 56 nm-es üzlethelyiség vi-
zesblokkal, nagy eladótérrel, szociális helyiségekkel eladó.
ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann 240 nm-es üzlethelyiség
mûködési engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel eladó.
Az uniós szabványnak megfelel. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz közel, 517 nm-es telken lévô 240 nm-
es, téglablokkos ipari ingatlan eladó közmûvekkel. 
ÁÁrr::  1133 440000  000000  FFtt ++  ÁÁFFAA..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,, frekventált helyen, a Luther ut-
cában egy 436 nm-es, nagy irodaház eladó. ÁÁrr::  2233  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 200 nm-es területû iroda/üz-
lethelyiség eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
EEllaaddóó  aa  RRoossee  MMaarriiee  ffaarrmm  GGeerrlláánn..  IIggéénnyyeess  kkiiaallaakkííttáássúú  ttaannyyaa,
mely jelenleg panzióként üzemel. Az ár magában foglalja a
teljes berendezést, felszereléseket, az összes gépesítést
és a lovakat is. ÁÁrr::  7777  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn 320 nm-es területû sportléte-
sítmény eladó. ÁÁrr::  8888  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,,  1250 nm-es telken 200
nm-es, három szoba + nappalis ház eladó. ÁÁrr::  1177  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn, 741 nm telken lévô 120 nm-
es, kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  uuttccáábbaann 140 nm-es, tetôtér-beépí-
téses, háromszobás, amerikai konyhás családi ház eladó.
ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann, 2488 nm-es telken 125
nm-es, egy + 5 fél szobás, kétszintes családi ház eladó.
ÁÁrr::  1188,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSttaarrkk  AAddoollff  uuttccáábbaann,,  450 nm-es telken 250
nm-es, egyszintes, öt szoba + nappalis családi ház eladó.
ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 160 nm-es, teljesen
felújított, igényes, háromszobás családi ház garázzsal ela-
dó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann  tteettôôtteerreess,,  négyszobás csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  1199,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzeeggffûû  uuttccáábbaann, 900 nm-es telken lévô 110
nm-es, 2 + 2 fél szobás családi ház garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  2200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffeessttôôii  rréésszzéénn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáábbaann  ((ÁÁrrppáádd  ssoorr))
kétszintes, klímás, 3 szoba + nappalis családi ház eladó. 
ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken lévô 180 nm-
es, négyszobás, amerikai konyhás, kétszintes családi ház
eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RRáákkóócczzii  uuttccáábbaann 150 nm-es, négyszobás
családi ház eladó. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  600 nm-es telken 160
nm-es, négy szoba + két nappalis, két fürdôszobás, két
konyhás családi ház eladó. ÁÁrr::  2233,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTeesssseeddiikk  uuttccáábbaann kétszintes, négy szoba +
étkezôs, nagy nappalis, klímás családi ház eladó. Az ingat-
lanhoz garázs is tartozik. ÁÁrr::  2266  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô
120 nm-es, kétszintes családi ház hat szobával, garázzsal
eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,,  584 nm-es telken felújított,
148 nm-es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáánn,, 892 nm-es telken 240 nm-
es, kétszintes, háromszobás családi ház eladó. 
ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  MMaaggyyaarr  uuttccáábbaann, 2160 nm-es telken lévô
150 nm-es, kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  2277  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzôôllôô  uuttccáábbaann, 479 nm-es telken lévô 200
nm-es, kétszintes családi ház négy szobával eladó. 
ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann, 460 nm-es telken 145
nm-es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm-
es összterületû családi ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  HHaalláásszz  uuttccáábbaann új építésû, háromszobás,
amerikai konyhás ház eladó! Az épület hôszigetelt, napkol-
lektorokkal felszerelt. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 800 nm-es telken lévô 120 nm-
es, szép, kétszintes családi ház erkéllyel eladó. 
ÁÁrr::  2288,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTóó  uuttccáánn,, 450 nm-es telken 200 nm-es, két-
szintes, öt szoba + nappalis családi ház eladó. 
ÁÁrr::  3300,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 170 nm-es,
kétszintes, hatszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  3333  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzóójjaa  uuttccáábbaann,, 807 nm-es telken lévô 164
nm-es, klímás, négy szoba + nappalis családi ház eladó. 
12 M Ft-ig LAKÁST BESZÁMÍT! ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn 143 nm-es, kétszintes,
3 + 2 fél szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3366,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaaggoollyy  uuttccáábbaann,, 1300 nm-es telken 160 nm-
es, három szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDoobboozzii  úútt  eelleejjéénn 150 nm-es, kétszintes, öt
szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3399 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann,, 1400 nm-es telken 146
nm-es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  4422 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 220
nm-es, klímás, kétszintes, hatszobás családi ház eladó. 
ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDiióóffááss  uuttccáánn,, 1100 nm-es telken, 170 m2-es
5 szoba+ nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..  
IIggéénnyyeess  kkiiaallaakkííttáássúú,, nnaaggyy,,  úújjsszzeerrûû  ccssaallááddii  hháázz  BBéékkééssccssaabbáánn,,
aazz  IIlloossvvaayy  úúttoonn hat szobával EELLAADDÓÓ.. ÁÁrr::  4499  MM  FFtt..  

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGaarraayy  uuttccáábbaann 360 nm-es, kétszintes, 9 + 2
fél szobás, klímás családi ház eladó. ÁÁrr::  5533  MM  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 1400 nm-es telken lévô 310
nm-es, luxus, hatszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  7788  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK 
KKoonnddoorroossoonn,,  aa  SSzzéénnáássii  úúttoonn, 1000 nm-es telken lévô 50 nm-
es, egyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  11,,6655  MM  FFtt..

MMaaggyyaarrbbáánnhheeggyyeesseenn,,  aa  SSáággvváárrii  úúttoonn 100 nm-es, három szo-
ba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
DDoommbbiirraattoossoonn,,  aa  HHôôssöökk  úúttjjáánn,,  1480 nm-es telken 85 nm-es,
kér és fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  22,,55  MM  FFtt..
CCssaannááddppaalloottáánn  EELLAADDÓÓ  eeggyy  rrééggii  ééppííttééssûû,, felújítás alatt álló,
kétszobás családi ház. ÁÁrr::  22,,55  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáánn,, 1117 nm-es telken levô 80
nm-es, háromszobás, komfort nélküli, felújítandó családi
ház eladó. ÁÁrr::  22,,88  MM  FFtt..
VVéésszzttôônn,, aa  VVáárrkkoonnyyii  uuttccáábbaann  kétszobás családi ház (ikerház
fele) eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
VVéésszzttôônn,,  aa  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann,, 950 nm-es telken 70 nm-
es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55 MM  FFtt..
NNaaggyyéérreenn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáábbaann, 1900 nm-es telken 200
nm-es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
AAmmbbrróózzffaallvváánn,,  aa  LLuutthheerr  uuttccáánn,, 1800 nm-es portán 100 nm-
es, kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  RRaakkttáárr  ssoorroonn felújításra szoruló, kétszobás csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáánn, 800 nm-es telken 100 nm-es
családi ház két szobával + nappalival eladó. ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáánn,, 800 nm-es telken 90 nm-es
családi ház szerkezetkész állapotban eladó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  LLoonnddoonn  uuttccáábbaann,, 381 nm-es telken 70 nm-es,
másfél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  TThhöökkööllyy  uuttccáábbaann,, 1788 nm-es telken 98
nm-es, kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn 80 nm-es, háromszobás csalá-
di ház eladó. ÁÁrr::  44,,99  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 2000 nm-es telken 120 nm-
es, három szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  55  MM  FFtt..
CCssoorrvváássoonn,, aa  JJóózzsseeff  AA..  uuttccáábbaann 75 nm-es, két és fél szobás
családi ház eladó.  ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  HHoosssszzúú  uuttccáábbaann,, 1271 nm-es telken 58 nm-es,
kétszobás, konyha + étkezôs családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,77  MM  FFtt..
SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn  kétszobás, felújított családi ház nagy kert-
tel eladó. ÁÁrr:: 55,,88  MM  FFtt..
EElleekkeenn,,  aa  DDuuggoovviiccss  uuttccáábbaanneladó egy 960 nm-es telken lévô
100 nm-es családi ház két szobával. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,, aa  KKooddáállyy  uuttccáábbaann 200 nm-es, háromszo-
bás családi ház eladó. Felújítást igényel. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSáámmssoonn  uuttccáábbaann 60 nm-es, kétszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  66,,11  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann családi ház két szoba +
nappalival eladó. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,, aa  HHáámmáánn  KKaattóó  uuttccáábbaann,, a központtól pár percre,
1440 nm-es telken lévô 98 nm-es, két szoba + nappalis, te-
raszos családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
BBéékkééss  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  SSaass  uuttccáábbaann kétszobás családi ház
eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..

KKoonnddoorroossoonn,,  aa  CCssaabbaaii  úúttoonn,, 1999 nm-es telken háromszo-
bás családi ház eladó.  ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann  120 nm-es, kétszobás csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  uuttccáábbaann,, 1600 nm-es telken 110 nm-
es, kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 150 nm-es, háromszobás csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  KKáállvviinn  uuttccáábbaann,, 467 nm-es telken 100
nm-es családi ház eladó két galériás szobával. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn  három és fél szobás családi ház 95%-os ké-
szenléti állapotban eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,, nagyon szép, rendezett utcában négyszobás
családi ház eladó. ÁÁrr::  77..33  MM  FFtt..
EElleekkeenn,,  aa  BBeemm  uuttccáábbaann, 100 nm-es telken 90 nm-es, kétszo-
bás, felújított családi ház eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  RRáákkóócczzii  uuttccáábbaann,, 1500 nm-es telken 220 nm-es,
négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
GGyyoommaaeennddrrôôddöönn,,  aa  DDoobb  IIssttvváánn  úúttoonn, 1200 nm-es telken 160
nm-es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  AAddyy  EEnnddrree  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 102
nm-es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uuttccáánn,, 500 nm-es telken 76 nm-es,
kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáánn 127 nm-es családi ház két
szobával + nappalival eladó. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,, aazz  ÁÁcchhiimm  uuttccáábbaann,, 1082 nm-es telken 
80 nm-es, háromszobás, teraszos családi ház eladó.
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáábbaann, 1400 nm-es telken 110
nm-es, kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 134 nm-es, három szo-
ba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
MMuurroonnyybbaann,,  aa  KKoossssuutthh  uuttccáánn, 1544 nm-es telken 100 nm-es,
kétszintes, háromszobás, tégla családi ház eladó. 
ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..

MMááttrraabbaalllláánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann,,  400 nm-es telken 100
nm-es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann,, 877 nm-es telken 230 nm-
es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
MMuurroonnyybbaann,,  aa  KKôôrröössii  CCss..  utcában, 1400 nm-es telken 110
nm-es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann,, 693 nm-es telken 200 nm-es, öt-
szobás, kétgenerációs családi ház eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  LLiiggeett  uuttccáánn,, 1080 nm-es telken 130 nm-
es, ötszobás családi ház eladó vagy békéscsabai lakásra
cserélhetô értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  1133,,33  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  ÚÚjjkköözz  uuttccáábbaann, 1700 nm-es telken 130 nm-
es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 673 nm-es telken 120
nm-es, 3 + 2 fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
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Aszlovák kisebbségi ön-
kormányzat az Oktatási

és Kulturális Minisztérium Táj-
házak a közösségért címû pá-
lyázatán anyagi támogatást
nyert a Garay utcai tájházban
kiállítási installáció, tárolóhe-
lyek, vitrinek megépítéséhez.
A több mint egymillió fo-

rintból készült berendezés

avatásán a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület ren-
dezett népmûvészeti bemuta-
tót az Áchim Teremben dr. Il-
lés Károlyné vezetésével. A
megnyitón Andó György, a ki-
sebbségi önkormányzat elnö-
ke, István Anna, a Szlovák Kul-
túra Háza igazgatója elisme-
réssel szólt. m.

Rengeteg vers van a
könyvben. Nem számol-

tam, mennyi, de az a 328 ol-
dal, ami a verseké, nem akár-
mi. Kezdem úgy, hogy lapoz-
gatok, ismerkedem úz Vajnai
László új verseivel, aztán (a vé-
letlen hozza!) a 193. oldalon
olvasni kezdem az Egyikünk-
másikunk címût, és szinte be-
leborzongok: hát tényleg ezek
vagyunk? Hogy egyikünk sze-
retni szeretne, a másikunk
gyûlölni, hogy van, aki a „ha-
záját balgán megtagadja”, mi-
közben a másik az életét adná
érte, végül pedig: „Másikunk a
világot / akarná megvenni /
hogy egyikônknek se / marad-
jon semmi”. Ne mondják,
hogy ez itten nem a magyar
sors! Hogy iszonyatosan elta-
lált önarckép úz Vajnai verse!
Innen már megfontoltab-

ban lapozgatom A múlt szu-

pernóváit, a költô új kötetét
(szerkesztôje Fehér József),
ami tipográfiai szempontból
sem akármi, tiszta, szép nyo-
más, egyszerû tördelés, ele-
gáns kötés (Hegyi Márton
nyomdája, Mezôberény), és
nagyon illenek bele Vágréti Já-
nosunk festményreprodukciói,
mintha ô maga is segítette vol-
na a válogatást, odaátról. Ol-
vasom a költô elôszavát, mely-
ben azt írja, hogy ideje lenne
többet foglalkozni a magyar-
ság ôseredetével, mert „tudó-
saink a Don-kanyarban letá-
boroztak, és a finnekre muto-
gatnak… holott Belsô Ázsia,
Mongólia, Észak-Kína, India az
igazi ôshazánk, de lehet, hogy
az emberiségé is”.  
Szóval innen jön a kötet

címe, hogy A múlt szupernó-
vái, azaz fellobbanó, nagy-
fényû csillagai világítják be az

utat arra, amerre haladni úz
Vajnai László elhatározott
szándéka. Olvasom tovább a
verseket, és azt sugallják,
hogy nem tévedek. Hiszen a
költô szerint „történelem izzik
a nyílvesszô hegyén” (Tér-
deplô lapályokon), és „A világ

most alszik / álmodik nyo-
masztó életet. / Ki tudja éb-
renléte / hová tûnhetett?” (Vi-
lág-álom.) Ha nem tévedek,
úz Vajnai László akár fel is vál-
lalná, hogy ébren tartsa a vilá-
got, hogy a világ „újra álmod-
ja az ezredéveket”. Mert a
múlt szupernóvái nélkül (gon-
dolja, érzi, tudja) nem találha-
tunk rá a jövô világára.
Így aztán gondolatok töm-

kelegét rejti ez a verseskönyv,
idô kell hozzá és türelem,
hogy a költô és olvasója egy-
másra találjon, ha többre nem,
egy kézfogás erejéig. Végül:
hogy mit jelent az „úz” szócs-
ka a neve elôtt? Mi az, hogy
„úz”? Egy ôsi nép neve a ma-
gyarság történetébôl, ahogy
mondta valahol. Ezért írja oda
a neve elé. És hisz benne. (A
Körösi Mûhely Alapítvány kia-
dása.) Sass Ervin   

Jókai Anna József Attila- ésKossuth-díjas író, költô volt
a vendége nemrégiben annak
a találkozónak, amelyet a Bé-
kés Megyei Jókai Színházban
rendeztek meg Békéscsaba
megyei jogú város támogatá-
sával. Jókai Anna számos iro-
dalmi és közéleti díjat, elisme-
rést kapott munkássága so-
rán, így többek között elnyer-
te a Magyar Kultúra Lovagja
és 2004-ben a Prima Primissi-
ma közönségdíjat, Budapes-
ten pedig a VII. kerület dísz-
polgárává választották.
Írói pályája 33-34 éves ko-

rában indult, és máig meg -
határozó egyénisége irodal-
munknak. 1968-ban jelent

meg elsô regénye, a 4447,
melynek címe egy külvárosi
ház helyrajzi számára utal.
1969-ben Kötél nélkül címen
adta ki elsô novelláskötetét, s
ettôl kezdve az érdeklôdés

középpontjába került. Íróként
is mindvégig megmaradt ta-
nárnak: mûveiben gyakran je-
lennek meg pedagógusok
(Tartozik és követel, A for -
ma, Magyaróra, Szép kerek
egész, Selyem Izabella), a ta-
nári hivatás, a tanítás lehetô-
ségének és értelmének prob-
lémái. A Magyarórát (1992)
hallhattuk is Békéscsabán
Kara Tünde színmûvésznô tol-
mácsolásában, aki „A mérleg
nyelvébôl” is felolvasott egy
esszét az értelmiség nyomo-
rúságáról.
Jókai Anna ízig-vérig peda-

gógus. Most sem hazudtolta
meg önmagát: középiskolá -
soknak tartott, Az írástudó fe-

lelôssége címû elôadásában
a mai fiatalok felelôsségét
emelte ki. Szólt a ma oly diva-
tos szingliségrôl és a „nyitott-
ságról” is… A költônô saját
elôadásában hallhattuk az
Ima Magyarországért (2002)
címû versét.
A dedikálással egybekötött

találkozón Jókai Anna beszél-
getôtársa Elek Tibor iroda-
lomtörténész volt, a megje-
lenteket Túriné Kovács Már -
ta osztályvezetô köszöntötte,
felidézve néhány kedves ol-
vasmányát a szerzôtôl. Az író-
nônek Köles István alpolgár-
mester virágcsokrot adott át
Békéscsaba város nevében.

Vándor Andrea

Lélektôl lélekig Jókai Annával
Értékes elôadást hallgattak az érettségire készülôk

A múlt szupernóvái, Vajnay versei

Másokért való ima

Mondd mi lesz velünk
egyedül-való Istenünk
a lázban égô csillagok alatt
vedlett csontokkal
kitakartan
ha reményünk csak ténfereg
a képzelet gyönge szárnyát
keselyûk cibálják.

Mondd mi lesz velünk
könyörületes Istenünk
ha szívverésünk meg-megáll
félig megtett félutaknál,
s idegfonalaink gubancai között
vágyainkat már senki sem érti meg
(s vigadni látjuk az Ördögöket).

úz Vajnay László

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

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

A P R Ó H I R D E T É S
ALBÉRLET

A Szabó Dezsô utcában, a Csaba Cen-
ter mellett kétszobás, egyedi gázos, ra-
diátoros, parkettás, bútorozatlan lakás
alacsony rezsivel hosszú távra kiadó. Ér-
deklôdni: 70/459-0324 vagy 66/247-194.

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

A Dobozi úton 1560 nm-es, építésre al-
kalmas földterület eladó. Telefonszám:
30/366-9699.

Békéscsabán, a Ligeti sor 18. szám alatt
580 nm-es építési telek lebontandó/fel -
újítandó házzal eladó. Tel.: 30/715-8176.

Békéscsaba belvárosában, a Lázár utca
elején 60 nm-es iroda üzletnek is kiadó.
Tel.: 30/445-4463.

Millenniumon magasföldszinti lakás ga-
rázzsal eladó. Tel.: 70/585-5304.

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

Építési telek eladó Békéscsabán, a Ken-
derföldeken. Érd.: 30/470-7031.

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

Békéscsabán, a Pásztor utcában 59
nm-es, kétszobás, étkezôs, I. emeleti la-
kás eladó. Tel.: 30/219-9794.

Telekgerendáson gazdálkodásra is al-
kalmas családi ház eladó. Telefon:
70/296-9071.

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

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

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti, egye-
di gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/587-4857.

JÁRMÛ
2001-es Ford Focus elsô tulajdonostól
eladó (négyajtós, klíma, szerviz könyv).
Tel: 30/445-4463.

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

Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó el-
adó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS
Fûnyírást (fûkaszával) vállalok. Tel.:
66/638-443, 30/834-2945.

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

Az országban egyedülállóan jó szívvel,
felelôsséggel és empátiával gondosko-
dunk a végtisztességükrôl. Információ:
30/943-1620.

Fûnyírást, bozótirtást vállalok kertek-
ben, telkeken. Tel.: 30/366-9699, Petri. 

Ha ingatlanát értékesítené, hívjon fel!
Gyeraj, 70/237-7588, 30/719-9988.

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-

kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás, egyéb
díszítõmunkák. Telefon: 30/508-6713.

Homlokzatok hõszigetelése, egyéb ne-
mes vakolatok készítése. Telefon: 
20/432-6098.

Hitelproblémájátmegoldjuk! Telefon:
70/561-2352.

OKTATÁS
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

Hajhosszabbító tanfolyam csak fodrá-
szoknak. Nysz.: 00923-2008. Telefon:
20/423-2721.

Ne várjon pótvizsgáig! Korrepetálás ma-
tematikából, angolból. Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB
Zéró tolerancia ellen tuti megoldás:
www.rradarvedelem.hu. Telefonszám:
20/390-2292.

Erdélyi buszos kirándulás a csíksomlyói
búcsúra. Tel.: 70/334-0841.

Egy Bioptron-lámpa, két kézi masszíro-
zógép, egy gyógy CARE gép (ízületi fáj-
dalmakra), egy gyógycipô eladó. Tel.:
20/360-8696.

3 + 1 ülôgarnitúra, tv-állvány, Jonsered
40 cm láncfûrész, Malaguti segédmotor
eladó. Érd.: 30/214-4655.

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

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

Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462

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

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

Gépelést, szövegszerkesztést, szakdol-
gozat-készítést rövid határidôvel válla-
lok. Tel.: 20/539-3120.

MUNKA
Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix
+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.   

Munkatársakat keresek heti 15 órás el-
foglaltsággal, kötetlen munkaidôvel. Vál-
lalkozói igazolvány nem szükséges! Tel.:
30/326-8630, 20/569-1878, 70/432-928.

A Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetségének
tagsága aggodalommal érte-
sült a tervezett – a nyugdíjas-
társadalmat is érzékenyen
érintô –, az általános gazda-
sági válság kezelése kap-
csán tervezett intézkedések-
rôl, ezért kezdeményezi a Ma-
gyar Nyugdíjasok Egyesületei
Országos Szövetsége Orszá-
gos Tanácsa rendkívüli ülésé-
nek összehívását.
Javasoljuk, hogy az orszá-

gos tanács alakítson ki egysé -
ges álláspontot a kialakult hely -
zetrôl, és azt a Magyarorszá-
gon meghatározó társ-nyug -
díjasszervezetekkel együtt
képviselje az országos egyez-
tetô fórumon.
A Békés Megyei Nyugdí-

jas Egyesületek Szövetsége
örömmel és elismeréssel
nyugtázza Békés Megye Ön-
kormányzatának civil straté-

giáját, és kéri, hogy e straté-
giában jelzett egyszeri 70 mil-
lió forintos támogatási keret
elosztása során a döntésho-
zók vegyék figyelembe a Bé-
kés megyében élô több mint
130 ezer nyugdíjas állampol-
gárt és e réteg mindennapjait
segítô nyugdíjas szervezetek
mûködési feltételeinek bizto-
sítását.
Annak tudatában, hogy

úgy az írott, mint az elektroni-
kus sajtó szerkesztése a saj-
tószabadság alapja, a Békés
Megyei Nyugdíjas Egyesüle-
tek Szövetsége mégis úgy íté-
li meg, hogy a helyi sajtó mél-
tatlanul hanyagolja el a me-
gye több mint 130 000 fôs
nyugdíjas-társadalmát, e ré-
teg tevékenysége, mindenna-
pi élete nem éri el a sajtó in-
gerküszöbét.

Szilvásy Ferenc, 
a szövetség elnöke      

Fodor Lajos (Fidesz), a
körzet önkormányzati

képviselôje hatalmas pizzara-
kománnyal érkezett április
utolsó vasárnapján a Szigli-
geti utcai játszótérre, ahol már
szólt a dob, s a vidám gyerek-
zsivaj közepette a legkiseb-
bek kerítésképeket festhettek,
szabadtéri játékokkal múlat-
hatták az idôt, a nagyobbak
háromfôs csapatokban pa-
lánkra dobtak. Ezt megelô-
zôen takarítottak, szemetet
szedtek a családok a békés-
csabai diákönkormányzat és
a Táliber Közhasznú Alapít-
vány fiatal önkénteseinek a
segítségével.
A játszóteret a Táliber Ala-

pítvány „fogadta örökbe”, s
azóta évente több alkalom-

mal gondoskodnak a tér taka-
rításáról. Fodor Lajos öröm-
mel számolt be arról, hogy el-
készült a Szigligeti utcai par-
koló, s a játszótér felújításával
párhuzamosan megújult a jár-
da is. A város járdaépítési
programja keretében a felújí-
tások a közeljövôben folyta-
tódnak a Bartók és a Gábor
Áron utcákban. A képviselô a
játszótérre szalonnasütô kia-
lakítását tervezi, és a régebbi
hintákat az EU elôírásait fi-
gyelembe véve bölcsôhintává
kívánja alakítani.
Az önkéntes fiatalok napja

ismét bebizonyította, hogy
csak együtt, közösen tehe-
tünk valamit közvetlen kör-
nyezetünkért.

V. A.

B izonyosan jön az idô,
amikor a régi iskolából Ib-

sen-palota lesz, és otthont ta-
lál abban a Napsugár báb-
színház is. Nem meglepô te-
hát, hogy kigondolták: illô len-
ne egy norvég népmesébôl
bábos darabot csinálni, és a
bábszínház mûsorára tûzni
2009-ben. Az ötletet tett kö-
vette, Gimesi Dóra dramaturg
megírta, Bartal Kiss Ritameg-
rendezte a darabot, ezt mu-
tatta be a Napsugár a minap
Keletre a Naptól, nyugatra a
Holdtól címmel a színházi Vi-
gadóban.
Különös, furcsa történet,

de a lényege: a szeretet le-
gyôz minden rosszat, és ezt a
legkisebbek is értik, szeretik.
A világvégi palota pedig, ami
ott lehet valahol északon, „ke-
letre a Naptól és nyugatra a
Holdtól”, olyan mesetörténet
helyszíne, melynek fôhôsét,
az elátkozott királyfit kalandos
utakon keresô leányt akár-
hány kis nézô példaképének
választhatja. Hiszen olyan ke-

vés s szép, tiszta, érzelmei-
ben megérthetô és szerethe-
tô példa, hogy ha végre akad
egy, azt nem lehet nem sze-
retni. Szeretik is, érezni a
csendbôl, ahogy a mesét fi-
gyelik, a zajos örömbôl, ami-
kor a leány és a fiú egymásra
talál. A színpadkép látványos,
már-már színházi, hogy majd
játék közben számos techni-
kai ötlettel színesítsék, és he-
lye is legyen az ember sze-

replôknek, hiszen nélkülük
már el sem képzelhetô bábos
játék a 21. században. De hát
jól van ez így, ami volt, volt,
ami lesz, lesz, az aprónép
most már ezt szereti.
Egyszóval: élt egy leány –

mondják a mesélôk (Csortán
Erzsébet, Szôts Orsolya m. v.
és Törôcsik Eszter), szépsége
elhomályosította az északi
fényt. Ez a leány, hogy sze-
gény szülein segítsen, tûzme-

leget kap a jegesmedvétôl, vi-
gye haza, cserébe azonban
örökké ott kell maradnia a
medve házában. Persze,
hogy kiderül: elvarázsolt ki-
rályfiról van szó, akit a go-
nosz, jégszívû, csákányorrú
királylány szemelt ki magá-
nak. Az igaz szeretet mégsem
adja meg magát: jöhetnek
szörnyek, eltérítô utak, félel-
mek és reménytelenségek, a
szeretet ereje legyôzhetetlen.
Közben „kelet felôl Nap mele-
gít, nyugat felôl a Hold figyel”,
a fák, az északi szél, a mesé-
bôl éledô zene (Czipott Gábor
szerezte és játszotta Balázs
Csongor társaságában) végül
is gyôzedelmeskedik. És gyô-
zedelmeskedik a szeretet, az
igaz, tiszta boldogság.
Kétségtelen, hogy egyre

egységesebb a Napsugár stí-
lusa, alakulóban a modern já-
ték, tudják számos lehetôsé-
gét, és használják azokat.
Tapsolt, örült a vendégsereg
az elsô bemutatón.

Sass Ervin       

A békéscsabai Kárpátia könyvesbolt és a Harruckern köz-
oktatási intézmény Perzsia kincseit bemutató kiállítása
nyílt meg a szabadkígyósi kastélyban. Ezen alkalomból itt
vendégeskedett Irvash Ali Reza, az Iráni Iszlám Köztársa-
ság nagykövete 

A szeretet világvégi palotája

Nyugdíjasok szövetsége:
tartanak a válságcsomagtól

Képviselô a játszótéren

�Ellenmér(l)eg
Ez nem hal a tortán, ez egy ronda döglött patkány egy

disznótoros asztalon, egy újságban, trükkösen montí-
rozva. Láthatja ország-világ: Magyarország olyan mélyre
süllyedt a nyomor és a barbárság posványába, hogy akad
magyar település, ahol a patkány már desszertként szere-
pel a disznóhús-készítmények mellett. Vagy mi másra gon-
dolhat a távoli idegen, ha meglátja a patkányt az asztalon?
Ez a horrorisztikus kép bizonyára sokáig kísérteni fog, ami-
kor az olvasók annak a településnek a nevét hallják, amely-
rôl a patkányinvázióval kapcsolatos tudósítás szól. Termé-
szetesen ezen a magyar településen – amint hogy egyiken
sem – soha nem volt patkány az asztalon, ez a csekély igaz-
ság azonban az idétlenül bulvárkodó médiamogulokat nem
zavarja, ha szenzációt kell kicsikarni az üzletmenet érdeké-
ben, és ez a tragédiája azoknak az embereknek, akikrôl az
egyébként gonoszul etikátlan illusztrációval megfejelt új-
ságcikkben írtak.
A lap illusztrátorainak szorgos munkája következtében

még akkor is nélkülözni fog a patkányok által megszállt te-
lepülés semmirôl sem tehetô ifjabb generációja, amikor
már patkányok nem lesznek, de a negatív hírverés miatt el-
adhatatlanná válik az általuk megtermelt sertéshús.
Én egy jókora kártérítést követelnék a laptól, mert nem

volt joga akár több tucat vétlen lakos ellen hazug, manipu-
lált fotóillusztrációval lejárató akciót folytatni.
De ez már csak patkány az asztalon…

Csernus Pál
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a sportnapon pedig össze-
mérjék felkészültségüket. Az
elmúlt évek tapasztalatai és
az idei sportnap is azt bizo-
nyították, hogy népszerû ren-
dezvényrôl van szó. A gyere-
kek sok új élménnyel gazda-
godva térhettek haza, s per-

sze nem üres kézzel, hiszen
az óvodáknak rendszerint
ajándékokkal – sportszerek-
kel, labdákkal – készült az ön-
kormányzat, ezenkívül min-
den óvodást stílszerûen egy-
egy sportszelettel is megaján-
dékoztak a szervezôk. 

Kárász-Kiss Péter

A lélek 
nem öregszik

„A lélek nem öregszik!” – e
szavakkal nyitotta meg Köles
István alpolgármester a ha-
gyományteremtô szándékkal
életre hívott elsô országos
szenior táncversenyt az ifjú-
sági házban. Amatôr tánco-
sok számára hirdette meg
a versenyt a közelmúltban a
Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége,
melyre tíz megyébôl 31 pro-
dukcióval érkeztek a nyugdí-
jasok. A nevezôk a néptánctól
a hastáncig, a versenytánctól
az akrobatikus táncsportig
bármivel indulhattak.
A versenyen valamennyi

résztvevô oklevelet kapott, s
ebéd után versenyen kívüli
bemutatókra is jutott idô. Dél-
után tombolán tehették pró-
bára Fortunát a játék kedve-
lôi. A produkciókat szakmai
zsûri – Kucsera Lajos, Mlinár
Pál, Felczán Béla – társadalmi
tagokkal: Baghyné Makra Ilo-
nával (Csongrád megye) és
Sinku Pálnéval (Pécs) kiegé-
szülve értékelte. A Békés Me-
gyei Önkormányzat fôdíját a
szegedi Nosztalgia Néptánc-
együttes kapta. Elsô lett a Bel-
városi Nôklub Ôszirózsa
Tánccsoportja Komlóról, má-
sodik a bácsalmási Ôszikék,
a harmadik pedig a Brijáni
Nyugdíjas Klub. A Békés me-
gyei nyugdíjasszövetség kü-
löndíját Jantyik Pálné Mara
(Nosztalgia Vasutas Nyugdí-
jas Klub, Békéscsaba) has-
táncos kapta, Békéscsaba vá-
ros különdíját pedig az újszá-
szi Aranyifjak Nyugdíjas Klub.
Az elsô országos szenior
amatôr táncversenyt nyugdí-
jasbál zárta. VA

Immáron 30. alkalommalrendezték meg városunk-
ban a Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club szervezésé-
ben a Vodafone Tavaszi
Sportgálát. A gála keretei kö-
zött egyidejûleg zajlott a fel-
nôtt 20 km-es országos férfi
és nôi egyéni csapatbajnok-
ság, a fiatalkorúak hosszú
távú országos bajnoksága és
a 15. Utcai Futóverseny (Rad-
nai József-emlékverseny),
amely Békéscsaba megyei
jogú város kiemelt rendezvé-
nyeként szerepelt az idei ver-
senyszámok között.
A viadalt indító startpisztoly

április 19-én, vasárnap reggel 9
órakor dördült el, s a nap végé-

re békéscsabai szempontból
is igazán remek eredmények
születtek. A nôi 20 kilométer
bajnoka a békéscsabai klub ki-
válósága, Madarász Viktória
lett, az ifjúságiak élvonalában a
két békéscsabai gyaloglónô,
Obsuszt Gerda és Kovács Bar-
bara fej-fej melletti küzdelmét
láthatta a közönség. A végén
Tóth Sándormesteredzô tanít-
ványa, Obsuszt Gerda ünne-
pelhetett, hiszen a 10 km-es táv
második felében maga mögött
hagyva riválisait elsôként ért
célba, Barbara pedig a szintén
dicséretre méltó ezüstérmet
szerezte meg klubjának.
A serdülôk 14 éves korosz-

tályában is helyi gyôzelem

született: Urbanikné Rosza
Mária tanítványa, Marton Mer-
cedes elsôsége tette emléke-
zetessé a napot. A férfi 20 km-
es csapatbajnokság bronzér-
met hozott a szervezésben és
szakmai munkában is profi
Buda-Cash Békéscsabai Atlé-
tikai Clubnak. – A három elsô
hely és a dobogós helyezé-
sek igazán széppé tették ezt a
jubileumot. Külön öröm, hogy
az iskolásoknál több mint hat-
száz indulót számláltunk, ami
egyben azért bánat is, mert
sajnos nem mindenkinek ju-
tott az ajándék jégkrémbôl –
értékelt Tóth Sándor, a házi-
gazda csabai klub ügyvezetô-
vezetôedzôje. k. k. p.

Tavaly több mint húsz ha-
zai nagyvárosban közel

tizenötezer gyermek és felnôtt
találkozhatott a Magyar Autó-
klub kamionjával, amely a
„Biztonságosan közlekedni
egy életúton” címû közleke-
désbiztonsági és oktatási mo-
bil rendezvénysorozat keretei
között érkezett Békéscsabára.
Az autóklub és partnerei a

közúti morál kedvezô változá-
sait, a közlekedési intelligen-
cia korai kialakítását célozzák
a programmal, amely a bé-
késcsabai és térségi látogató-
kat a Tesco parkolójában vár-
ta. Az elsôsorban általános is-
kolásoknak, felsô tagozatos

diákoknak (10–14 év) szóló
program nem csak a fiatalok
számára nyújt újdonságokat.
A jogosítvánnyal már rendel-
kezôk továbbképzésének ke-
retében a csúszós, jeges, ha-
vas útviszonyok között alkal-
mazandó vezetéstechnikai
elemeket, a fékezés, a kor-
mányzás speciális mozzana-
tainak elsajátítását is biztosít-
ják az érdeklôdô felnôttek
számára egy speciális mobil
vezetéstechnikai berendezés
alkalmazásával.
Az iskolások szervezett

módon vettek részt a progra-
mokban, ebben a Körös Vo-
lán Zrt. is segítséget nyújtott:

a rendezvény kéthetes idô-
szakában ingyen szállították
az iskolás csoportokat a tan -
órán kívüli oktatásokra. Szar-
vas Péter, a buszközlekedé-
si társaság vezérigazgatója
a rendezvény megnyitóján
hangsúlyozta: – Nagy örö-
mükre szolgál egy olyan ne-
velési program tevékeny segí-
tése, amely a fiatalok közleke-
désbiztonságának növelését
segíti elô. – A Magyar Autó-
klub kamionja a békéscsabai
állomást követôen Hódmezô-
vásárhelyen, majd Szegeden
folytatja az országos közleke-
désbiztonsági turnét.

k. k. p.

BÉKÉSCSABA ANNO...
Evangélikus nap 

diakonisszaház-avatással

Ahetvenöt esztendeje ké-
szült fotón a Wlassics

sétány és a Lepény Pál utca
sarki, az evangélikus egyház
építtette diakonisszaképzô
akkor avatott, szép épülete
látható. Az egyházalapító Lu-
ther Márton születésének 450.
évfordulóján, 1933. november
12-én, vasárnap, evangélikus
nap keretében került sor a
ház avatására, felszentelé -
sére.
Az ünnepség már szomba-

ton kora este elkezdôdött. A
reflektorokkal megvilágított
nagytemplom elôtt ezrek vára-
koztak, a kistemplom erkélyén
toronyzene szólt. A vasútállo-
másról hintóval megérkeztek a
vendégek, köztük dr. Raffay
Sándor evangélikus püspök,
aki az esti ájtatosságon a
nagytemplomban beszélt a hí-
vekhez. Szólt a keresztyén
egyház reformátoráról, Luther
Mártonról, akinek vallási refor-
mációja indította meg az új kor
hatalmas szellemi fellendülé-
sét, amely egész Európa kul-
túrájára kihatott.
Vasárnap délután a diako-

nisszaház udvara zsúfolásig
megtelt hívekkel, amikor

megérkezett Raffay püspök,
az egész lelkészi kar, Jánossy
Gyula polgármester és több
városi elôkelôség.
Dr. Raffay Sándor püspök

nagyhatású avatóbeszédet
mondott. Kiemelte: „Ez a ház
a szeretet hajléka, mert a hit,
a szeretet hozta létre, s a sze-
retet szolgálatában áll.” Örö-
mét fejezte ki afelett, hogy a
csabai evangélikus egyház
úgy ünnepli Luthert, hogy dia-
konisszaházat és ötvenfôs ár-
vaházat avat.
Ezt követôen – az árvaház

énekkarának vallásos énekei
után – dr. Szeberényi Gusztáv
igazgató lelkész a ház építés-
történetét vázolta. (Sajnos en-
nek részleteirôl nincsenek
adatok – a szerzô.)
Az épület másfél évtizeden

át szolgálta az egyházi diako-
nisszaképzést, és az árvaház-
zal együtt 1949-ig mûködött,
majd szlovák fiúkollégium
költözött a falak közé. Azután
az ôsi – 1851-ben már létezô
– utca a házzal együtt az
1960-es években kezdôdô
városrendezés során meg -
szûnt létezni.

Gécs Béla

Labda, bukfenc, sportszelet
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

NYÁRI
Élménytáborok

Közlekedésbiztonsági turné Magyar Autóklub módra

Nálunk járt a programkamion

Jubileumi sportgála

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot 
hirdet KÖZBESZERZÉSI ÜGYINTÉZÔmunkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs, határozatlan idejû közszolgálati jog-
viszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztvi-
selôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok: Közremûködik a beszerzés megterve-
zésében, a lebonyolítás megszervezésében, figyelemmel kíséri a beszerzés meg-
valósítását a tervezéstôl a szerzôdés utóéletének befejezéséig. A beszerzés elin-
dításának döntése után részprojektként átveszi annak irányítását, lebonyolítását;
megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeál-
lításához szükséges bizottsági üléseket, elkészíti a szükséges háttér-dokumentá-
ciót, gondoskodik az eljárás szükséges hirdetményének közzétételérôl, biztosít-
ja és lebonyolítja az eljárás eseményeit, gondoskodik a szerzôdés utóéletének
kezelésérôl és közremûködik a jogorvoslati eljárásokban. 

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet,
– jogász, egyetemi szintû mûszaki vagy közgazdasági felsôoktatásban szerzett
szakképzettség;

– felhasználói szintû számítógépes ismeret;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
– a munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik.
Benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, képesítést igazoló okiratok,
részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei: postai úton, a pályázatnak Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére történô meg-
küldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintézô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 20. A munkakör legko-
rábban 2009. június 1. napjától tölthetô be.
A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kszk.gov.hu, www.be-
kescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bornné dr.
Stefkovics Valéria, a stratégiai–fejlesztési osztály osztályvezetôje nyújt a 66/523-
869-es telefonszámon.


