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Boldogabb esztendôt!

A városháza elôtti téren kará-
csony elôtt ünnepélyes gyer-
tyagyújtással ért véget a Min-
denki karácsonya városi ren-
dezvény. A szép számban
megjelent csabaiak meghall-

gathatták a polgármester gon-
dolatait a szeretetrôl, majd a
gyertyagyújtás elôtt a Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola és Diákotthon fia-
taljai adtak szívmelengetô ün-

nepi mûsort. Kakaóval és ka-
láccsal várták a város apraját-
nagyját, s a program része-
ként a jelmezbe öltözött betle-
hemes gyermekeket elvitték
egy kis kocsikázásra is.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Nemzetiségek
napja

Anemzetiségek napja al-
kalmából decemberben

a városháza dísztermében
adták át a kisebbségekért dí-
jakat. Békéscsaba Megyei
Jogú Város nevében Kutyej
Pál Gábor, a kisebbségi, ér-
dekegyeztetô és külkapcsola-
ti bizottság elnöke köszöntöt-
te amegjelenteket. Ünnepi be-
szédében azt a hagyományt,
többéves tradíciót emelte ki,
amikor megköszönik a nem-
zetiségek munkáját és elis-
meréseket adnak át. Tisztelet
és köszönet jár mindezért.
Kutyej Pál egy nyers gyé-
mánthoz hasonlította a ki-
sebbségeket, gyémánthoz,
mely megtöri, szórja a fényt
maga körül.
Ezt követôen a Bartók Béla

zeneiskola növendékeinek a
Nemzetiségek muzsikája cí-
mû ünnepi mûsorát hallhattuk
Petényi Borbála összeállítá-
sában.

Kedves békéscsabaiak! Tisztelt újságolvasók!

Nagy tisztelettel köszöntöm önöket az új esztendôben. Ezekben a na-
pokban a legtöbb ember két dolgot tesz: visszatekint, és értékeli a maga
mögött hagyott esztendôt, majd a jövôbe pillant, terveket készít, felada-
tokat jelöl ki. Békéscsaba polgár-
mestereként jómagam is ezt teszem.
Munkatársaimmal az elmúlt esz-
tendôben is a tôlünk telhetô legjob-
ban cselekedtünk. Igyekeztünk vá-
rosunk életét jobbra fordítani, ész-
revenni a problémákat, és erre
gyógyírt találni. Arra törekedtünk,
hogy városunk élhetô, szerethetô
hely legyen polgárai számára. Sok
nehézség és akadály közepette is ko-
moly eredményeket értünk el, de sajnos voltak kudarcaink is. Tanultunk
a hibákból, és keménymunkával megpróbáljuk kijavítani azokat.

Választott vezetôként továbbra is elsô számú feladatomnak tekin-
tem új munkahelyek teremtését s az eddigiek megtartását. Békéscsaba
alappillére, jövôjének záloga a munkaképes, anyagi és szellemi java-
kat termelô polgár. Tôsgyökeres békéscsabaiként számomra minden
ember fontos a városban, az újszülött és az ôszülô halántékú aggastyán
egyaránt, mérnök emberként pedig ismerem a város összes nyûgjét-ba-
ját. Ebben az esztendôben is azért dolgozom, dolgozunkmajd, hogy a
mai társadalmi és gazdasági helyzetben is segítsünk a csabaiak min-
dennapi boldogulásában, életkörülményeik javításában.

Békéscsaba jó úton jár, és ezt egyre többen érezzük.
A fentiek szellemében kívánok mindannyiunknak munkában és

eredményekben gazdag új esztendôt, továbbá jó erôt, egészséget, ki-
tartást, jókedvet és lelki békét! Vantara GyulaFOLYTATÁS A 7. OLDALON�

2010. JANUÁR 19., KEDD
19 órától
BÉKÉS BANDA NÉPZENEI MÛHELY – A MESTEREK ÉS
TANÍTVÁNYAIK
Helyszín: Békési Úti Közösségi Házak (Békési út 24.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Békési Úti
Közösségi Házak

2010. JANUÁR 21., CSÜTÖRTÖK
15 órától
MÛTEREM-LÁTOGATÁS
– VENDÉGLÁTÓ: LONOVICS LÁSZLÓ FESTÔMÛVÉSZ
Helyszín: Munkácsy-emlékház (Gyulai út 2.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Munkácsy Mihály
Emlékháza

15 órától – MEZÔMEGYERI ÜNNEPI MÛSOR
Közremûködnek: a Mezômegyeri Asszonykórus,
az Arany Színjátszó Kör és Józsa Mihály elôadómûvész

KIÁLLÍTÁS BAZSÓ IMRE, A MÁRVÁNY FOTÓMÛHELY
VEZETÔJE ALKOTÁSAIBÓL
Helyszín: Arany János Mûvelôdési Ház (Mezômegyer,
Kossuth u. 1.)

Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Arany János
Mûvelôdési Háza

18 órától
NEMZETI FILMKLUB – JULIANUS BARÁT
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor 1.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ

2010. JANUÁR 22., PÉNTEK
„VERSKOMMANDÓ” egész nap
– a versválogató: Elek Tibor
költô, a Bárka irodalmi, mûvészeti és társadalomtudományi
folyóirat fôszerkesztôje, a Körös Irodalmi Társaság elnöke

A NAP FOLYAMÁN A VÁROSBAN VERSELÔK:
a Fiatal Színházmûvészeti Szakközépiskola tanulói és a Csabai
Színistúdió tagjai

11 órától
MUNKÁCSY-DÍJASOK A MUNKÁCSY-EMLÉKHÁZBAN
– vendég: Nagy Judit Munkácsy-díjas iparmûvész
Helyszín: Munkácsy-emlékház (Gyulai út 2.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Munkácsy Mihály
Emlékháza

13 órától
FIATAL BÉKÉSCSABAI TEXTILMÛVESEK BEMUTATKOZÁSA
– kiállítók: a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium és
Mûvészeti Szakközépiskola és a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor 1.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Munkácsy Mihály
Emlékháza

17 órától
FOTÓKIÁLLÍTÁS A MÁRVÁNY FOTÓMÛHELY TAGJAINAK
KÉPEIBÔL – Az elmúlt év termései címû kiállítás megnyitója
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház (Féja Géza tér 1.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési
Közösségi Háza

19 órától
ÜNNEPI MÛSOR A MAGYAR KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE
Az Erkel-emlékév békéscsabai nyitó rendezvénye
Válogatás Erkel Ferenc mûveibôl
Helyszín: a városháza díszterme
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ és a polgármesteri
hivatal oktatási, közmûvelôdési és sportosztálya

20 órától
LUDAS-TÁNCHÁZ – Muzsikál a Ludas zenekar
Helyszín: Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor 1.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ

2010. JANUÁR 23., SZOMBAT
10 órától
KOSZORÚZÁS STARK ADOLF SZÉCHENYI UTCAI EMLÉKFALÁNÁL
Megemlékezik: dr. Cserei Pál

10.30-tól
EMLÉKÜLÉS BERECZKI MÁTÉ POMOLÓGUS ÉS STARK ADOLF
SZÔLÔNEMESÍTÔ TISZTELETÉRE
Elôadást tart: Surányi Dezsô, az MTA professzora
és dr. Sicz György kertészmérnök
A rendezvényt Csabagyöngye bor-, valamint gyümölcsfajta-be-
mutató és kóstoló színesíti
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház (Féja Géza tér 1.)
Szervezô: a Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közössé-
gi Háza, valamint a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô
Egyesület

A rendezvényekre szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.

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

Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:
–– bbúúttoorr aajjttóóffrroonnttookk,, mmuunnkkaallaappookk,, sszzeerreellvvéénnyyeekk,,

kkiieeggéésszzííttõõkk kkeerreesskkeeddeellmmee
–– SSzzaakkttaannááccssaaddááss,, bbúúttoorrllaappookk mméérreettrree sszzaabbáássaa,,

AABBSS-ééllzzáárráássaa,, mmuunnkkaallaappookk kkoonnffeekkcciioonnáálláássaa..

Bútorgyártás llaakkoossssáággnnaakk,, kköözzüülleetteekknneekk..

Étkezõgarnitúrák.

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

Hanó: Csak a piacunk kellett?

Többmint három évvel ez-
elôtt határozott elképze-

lésekkel kezdtünk munkába
Békéscsabán. A városveze-
tés kitûzött céljai között szere-
pelt többek közt a munka-
helyteremtés és -megôrzés, a
növekvô elszegényedés ke-
zelése és egy egészsége-
sebb város kialakítása. Az ak-
tuális napirendek és a hosszú
távú célok a múlt év utolsó
közgyûlésén számos esetben
összekapcsolódtak – fogal-
mazott Vantara Gyula a legu-
tóbbi közgyûlés utáni tájékoz-
tatóján.
A polgármester szerint

egyre több kérelem, segély-
igény fut be az önkormány-
zathoz, a válságmiatt jelentô-
sen nôtt a napi megélhetési
gondokkal küzdôk száma,
romlott Békéscsaba polgárai-
nak helyzete. Mint mondta, az
önkormányzat a kormánnyal
ellentétben nem hátrál ki, to-
vábbra is támogatja a szociá-
lis étkeztetést, ehhez az idén
ötvenhatmillió forinttal járul
hozzá a város.
Az óvodásoktól a kistérsé-

gi szociális intézmények la-
kóiig 3–7,8 százalékos mér-
tékben csökkentik az étkezé-
si térítési díjat, ami napi hat-
tól ötven forintig terjedô meg-
takarítást jelenthet az azt
igénybe vevôknek. Emellett
folytatódik a közmunkaprog-
ram, a hetven éven felüliek
pedig szemétdíjkedvezményt
kapnak.

Néhány éve átfogó környe-
zetvédelmi program készült
Békéscsabán, ennek felülvizs-
gálata most történt meg. Van-
tara Gyula kiemelte, hogy vá-
rosunk levegôje tiszta, a szál-
ló por koncentrációja jelent
problémát, ennek csökkenté-
sét is szolgálják az elfogadott
útfelújítások. Vizeink védelmé-
nek tekintetében nagy elôrelé-
pést jelent a szennyvíztisztítás
és -csatornázás, emellett fon-
tos, hogy csatlakoztunk ah-
hoz a regionális ivóvízfejlesztô
rendszerhez, amelynek segít-
ségével hosszú távon, elérhe-
tô áron biztosítható Csabán a
jó minôségû ivóvíz. Az egész-
séges város kialakítását, a fel-
növekvô nemzedék egészsé-
gét szolgálja a sportpálya-
program, és az is, hogy mos-
tantól nem kell Gyulára utaz-
niuk azoknak, akik fogszabá-
lyozást szeretnének.
Ami a munkahelyteremtést

és -megôrzést illeti, a polgár-
mester megemlítette a logisz-
tikai központ tervét, és beszélt
arról, hogy a város erejéhez
mérten segíti a hûtôház újra-
indítására irányuló projekt el-
képzeléseit. A kalandpark
esetében az alapdolgokat –
közmû, utak, járdák – saját
erôbôl készíti el a város, a
többire kiemelt nagyprojekt-
ként pályáznak a nagyobb tá-
mogatási arány elnyerése és
a leendô új munkahelyek re-
ményében.

m. e.

Tavaly összesen harmincket-
ten tettek állampolgársági es-
küt vagy fogadalmat a békés-
csabai polgármesteri hivatal-
ban. Közülük tizenöt nô, ti-
zenkettô férfi és öt gyermek,
elôzô állampolgárságukat ille-
tôen pedig többek között al-
gériaiak, németek, oroszok,
szerbek és ukránok. A legtöb-
ben – összesen tizenheten –
Romániából származnak.
2009 utolsó eskütétele

egy Maliban született tízéves
kisfiúhoz köthetô: Somboro
Amore Gaston december 15-
én tette le az állampolgársági

esküt – korára való tekintettel
természetesen törvényes kép-
viselôje közremûködésével. A
kisfiú a három hónapos hono-
sítási eljárást követôen az es-
kütétel után Vantara Gyulától
vehette át az érvényes hono-
sítási okiratot.
Amore, akit anyai nagy-

bátyja fogadott örökbe, im-
máron hivatalosan is magyar
állampolgárként Békéscsa-
bán jár iskolába. Nevelôapja
geofizikus, nevelôanyja pedig
tanár, akik két leánygyerme-
ket is nevelnek.

k. k. p.

Részvétünket fejezzük ki
Szilvásy Ferenc családjá-

nak, hozzátartozóinak és az
MSZP békéscsabai szerveze-
tének – kezdte dr. Ferenczi At-
tila és Hanó Miklós a Fidesz
közgyûlés utáni tájékoztatóját.
A napirendek közül dr. Fe-

renczi Attila elsôként a ka-
landparkkal kapcsolatos dön-
tésrôl beszélt. Mint mondta,
tervezôi hiba miatt sajnálatos
módon alultervezték a beru-
házás költségeit, ezért most
egy ütemben próbálják meg-
valósítani a beruházást. A ka-
landparkra szánt saját keret-
bôl a város rendbe teszi az er-
dôt (a kitermelt fát a rászoru-
lók kapják meg) és kiépíti a
szükséges infrastruktúrát. A
beruházásra nagyprojektként
adnak be pályázatot, amely
reményeik szerint magas tá-
mogatási aránnyal valósulhat

meg a késôbbiekben. Dr. Fe-
renczi Attila a továbbiakban
hangsúlyozta: ki kell aknázni
a kolbászban rejlô lehetôsé-
geket, Békéscsabát pedig be
kell vonni Európa turisztikai
nevezetességeinek sorába.
A képviselôk szerint a mai

gazdasági helyzetben igen jó
eredmény, hogy Békéscsa-
bán esetenként csaknem tíz
százalékkal csökken az étke-
zés térítési díja, és örömmel
számoltak be arról is, hogy
a hetven éven felüliek sze-
métdíjkedvezményét szintén
megszavazta a közgyûlés.
Elôrelépésnek tartják, hogy
dr. Fábián Ágnes tanácsnok
közbenjárásával mostantól
fogszabályozási szakellátás
lesz Csabán.
Dr. Ferenczi Attila beszélt

arról, hogy a város igyekszik
pályázati pénzeket bevonni

az útfelújításokba, de döntöt-
tek arról is, hogy a legkritiku-
sabb helyeken – más forrás

híján – önerôbôl történjenek
meg a javítások. Megjegyez-
ték, hogy a város mûködése
stabil, kiszámítható és bizton-
ságos volt 2009-ben, tartanak
azonban attól, hogy 2010-ben
– a kormány labilis költségve-
tése miatt – a testület is mó-
dosításokra kényszerül. Ettôl

függetlenül törôdnek az intéz-
ményekkel, a Szabó Pál téri
iskola energetikai fejlesztésé-
re például 64 millió forintot
szavaztak meg.
– A privatizáció révén rossz

helyzetbe került a hûtôház,
ma úgy tûnik, igazán csak a
piacunk kellett. Létezik egy
kezdeményezés, amely a
szakembereket, termelôket
egyben tartva, összefogással
próbálja megtalálni a jövô út-
ját, ehhez városunk is pozití-
van áll hozzá. Kétmillió forint
támogatást szavaztunkmeg a
projekt elôkészítésére – tette
hozzá Hanó Miklós alpolgár-
mester.
A Fidesz képviselôi végül

jókívánságaikat fejezték ki: ez-
úton is boldog új évet kíván-
nak lapunk olvasóinak és Bé-
késcsabaminden polgárának.

Mikóczy Erika

Szomorú volt a legutóbbi köz-
gyûlés, amelynek keretében
végsô búcsút vettünk Szilvá-
sy Ferenc képviselôtársunk-
tól, barátunktól. Eltávozásá-
val óriási veszteség érte frak-
ciónkat, városunkat; hiányoz-
ni fog bölcsessége, tapaszta-
lata, hozzáértése, józansága
– mondta Mezei Zsolt az
MSZP közgyûlés utáni tájé-
koztatóján.
Mezei Zsolt szerint a Fidesz

folyamatosan a munkahelyte-
remtés és a gazdaságfejlesz-
tés fontosságáról beszél, kép-
viselôi mégis sorra leszavaz-
zák a szocialistáknak azokat a
módosító indítványait, ame-
lyek erre irányulnak. Nem ka-
pott többséget az a javaslat

sem, hogy a kalandparkmeg-
alapozására szánt 237 millió-
ból 200milliót szánjon a város
az életképes vállalkozások fej-
lesztésére. A képviselô szerint
a fennmaradó 37millió forintot
kellene a kalandpark háttérta-
nulmányainak elkészítésére

fordítani. Miklós Attila hozzá-
tette, hogy a kalandpark költ-
ségei kezdettôl alultervezet-
tek, Békéscsaba nem kapta
meg azt a támogatást, amely
elegendô lenne a látványbe-
ruházásra, viszont az eddigi
elôkészítésekre saját erôbôl
már 63 milliót költött a város.
Hangsúlyozta: 37millióból ké-
szülhetne hatástanulmány ar-
ról, hogy milyen konkrét att-
rakciók kellenek és azokból
mekkora bevételre lehet szá-
mítani. A szocialisták elvárása,
hogy minden projekt eseté-
ben már a döntés pillanatá-
ban lehessen tudni, várhatóan
milyen hatással lesz a kész
beruházás a városra, és (pél-
dául Árpád fürdô, Agóra ese-

tében) mennyibe kerül annak
fenntartása, mûködtetése.
Mezei Zsolt szerint az idô

igazolta, hogy szükség volt a
jegyzôváltásra, az új jegyzô a
korábbi hibák nagy részét ki
tudta küszöbölni, „az MSZP
tehát jól döntött”. Mint mond-
ta, az országos folyamatok és
a közhangulat ritkán teszik le-
hetôvé, hogy büszke lehes-
sen egy szocialista képviselô.
Békéscsabán azonban jó az
MSZP tagjának lenni, hiszen
számos város összehasonlí-
tásában városunk azok között
van, amelyek a legtöbb támo-
gatást tudták lehívni, eddig
több mint 2,3 milliárd uniós
forrás érkezett ide.

M. E.

Nem az eredeti elképze-
lések mentén valósul-

hat meg a megyeszékhely
egyik legcsalogatóbb turista-
látványosságának szánt váro-
si kalandpark. A közgyûlés
döntése alapján nem a koráb-
ban elnyert források felhasz-
nálásával, hanem saját erôbôl
indul el a beruházás elôkészí-
tése.
A még 2008 márciusában

benyújtott pályázat akkor a
beruházás elsô ütemére vo-
natkozóan közel 400 milliós

költséggel számolt. A már ta-
valy elkészült kiviteli tervekért
felelôs vállalkozás számításai-
ból azonban kiderült, hogy
mélyen alulértékelték a beru-
házás költségeit, amely való-
jában csaknem kétszer ennyi-
be kerülne. Ez látszott a ké-
sôbbiekben elindított, a kivite-
lezésre vonatkozó közbeszer-
zési eljárásban ajánlatot tevô
vállalkozások számításaiból
is.Opauszki Zoltán kabinetve-
zetô a közgyûlésen elmond-
ta: – Az alulbecsült alapszá-

mok elsôsorban a pályázati
támogatás szokatlan és ese-
tenként érthetetlen feltételei-
nek köszönhetôk. Ilyen pél-
dául annak az 57 milliós, ti-
zenöt méter magas dombnak
a létesítése, amelyet nem tá-
mogatnak a pályázat keretein
belül, viszont az összes erre
tervezett attrakció kialakítását,
mint snowboardpálya, kilátó
stb., igen.
A közgyûlés többsége vé-

gül ezen okok miatt a már
megkötött támogatási szerzô-

dés felmondásának kezde-
ményezése és a közbeszer-
zési eljárások érvényteleníté-
se mellett döntött.
A városatyák döntésének

értelmében Békéscsaba egy
korábban elkülönített 238mil-
liós keretbôl, tisztán önerôbôl
kezdi meg a kalandpark terü-
letének rendezési munkála-
tait, valamint – költséghaté-
konyság szempontjából – fe-
lülvizsgáltatja az eddig elké-
szült terveket.

K. K. P.

Összhangban
a hosszú távú célokkal

Amali kisfiú
állampolgársági esküje

Mezei: Békéscsabán jó szocialistának lenni

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.
Békéscsaba, Szent István tér 20.

www.egyhazitemetkezes.hu

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Szakképzett kutyakozmetikus
és okleveles kutyamasszôr
az Ön kedvencének szolgálatában.
Tel.: 06-20/476-6883

Kalandpark önerôbôl
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BBÉÉKKÉÉSSCCSSAABBAAII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  KKÖÖZZPPOONNTT  
–– LLeennccssééssii  KKöözzöössssééggii  HHáázz  ––

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

BBÉÉKKÉÉSSCCSSAABBAAII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  KKÖÖZZPPOONNTT  
–– IIFFIIHHÁÁZZ ––

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

2010. január 15. és 29. (péntek),  19.00–01.00 óráig – ifiház
Hely!Nekem alkohol- és füstmentes diákbuli a SZEGYA és 
a Békéscsabai Diákönkormányzat szervezésében

2010. január 21. (csütörtök) 15.00 óra – Munkácsy-emlékház
A magyar kultúra ünnepén
Mûterem-látogatás – vendéglátó: Lonovics László, festômûvész

2010. január 21. (csütörtök) 18.00 – ifiház
A magyar kultúra ünnepén – Nemzeti filmklub: Julianus barát

2010. január 22. (péntek) 11.00 óra – ifiház
Filharmónia Kht. – ifjúsági hangverseny

2010. január 22. (péntek), 11.00 óra – Munkácsy-emlékház
A magyar kultúra ünnepén – Munkácsy-díjasok a Munkácsy-
emlékházban. Vendég: Nagy Judit, Munkácsy-díjas iparmûvész

2010. január 22. (péntek) 19.00 – városháza, díszeterem
A magyar kultúra ünnepén – Ünnepi mûsor a magyar kultúra napja 
tiszteletére. Az Erkel-emlékév békéscsabai nyitó rendezvénye

2010. január 22.(péntek) 20.00 óra – Ifiház
A magyar kultúra ünnepén – LUDAS KOCSMA – táncház

2010. január 23.(szombat) 19.00 óra – nagyterem „PANKKK-Ráció”
– amatôr zenekarok tehetségkutató versenye, 1. elôdöntô

KIÁLLÍTÁSOK:
Munkácsy Mihály Emlékház idôszaki kiállítása:
BARTÓK ÉVA Munkácsy-díjas textiltervezô iparmûvész kiállítása
Megtekinthetô: 2010. január 20-ig 

IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA: 
MONZINGER EDIT absztrakt festményeinek kiállítása
Megtekinthetô: 2010. január 20-ig

2010. január 22. (péntek) 13.00 óra
A magyar kultúra ünnepén – Fiatal békéscsabai textilmûvesek bemutat-
kozása – kiállítók: a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium és a Szent-
Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bereczki Ágnes (Mezôberény) és Lédig Zoltán (Mezôberény), Sziko-
ra Márta és Herczeg József, Molnár Erzsébet és Lakos László.

SZÜLETÉSEK
Csarnai Szilárd György és Szamosi Dóra leánya Szonja, Rapajkó Mi-
hály és Horváth Ágnes fia Dávid Tamás, Bokros Mátyás és dr. Szé-
csényi Enikô leánya Enikô, Bene János és Reck Mónika leánya Dor-
ka (Újkígyós), Csasztvan János és Víg Éva fia János (Békés), Korcsok
György és Szabó Anikó leánya Bettina (Kamut), Sándor Tamás és
Borbély Linda leánya Lilla (Kiskunhalas), Szabó László és Onódi Ka-
talin fia Marcell, Mucsi László és Majernyik Katalin leánya Mónika,
Tóth Zoltán és Fabó Ida leánya Zsanett (Szarvas), Takács Gábor és
Raáb Tünde fia Hunor Gergô, Trubin Tamás és Trubó Mária leánya
Hanna (Békés).

HALÁLESETEK
Forgó János (1944), Borgula Jánosné Pauló Mária (1922, Mezôbe-
rény), Bartha Ferencné (1932, Derecske), Lakatos Mihályné Rácz Má-
ria (1941, Mezôberény), Ribárszki Györgyné Szebegyinszki Zsu-
zsanna (1911, Kondoros), Csatlós József (1956), Károlyi László
(1956, Köröstarcsa), Jankovics Pálné Melis Anna (1923, Kondoros).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hova lettek Morganék? (szinkr. amerikai rom. vígjáték) 12 év
Sherlock Holmes (szinkr. angol–ausztrál–amerikai kaland ) 16 év
A hercegnô és a béka (szinkr. amerikai animációs) KN
Halálkeringô (magyar thriller) 16 év
A Nibelung-lakópark (magyar film) 16 
Karácsonyi történet (francia vígjáték) 12 év

Hova lettek Morganék? (szinkr. amerikai rom. vígjáték) 12 év
51-es bolygó (szinkr. spanyol–angol anim.) 12 év
Sherlock Holmes (szinkr. angol–ausztrál–amerikai kaland ) 16 év
A hercegnô és a béka (szinkr. amerikai animációs) KN
Halálkeringô (magyar thriller) 16 év
Doctor Parnassus és a képzelet birodalma 
(francia–kanadai kaland) 12 év

Január 14–20.

Január 21–27.

A múlt év utolsó közgyûlésén
tájékoztatót hallgatott meg a
képviselô-testület a Békés-
csabai Kistérségi Életfa Idô-
sek Otthona és a Békéscsa-
bai Kistérségi Gyermekjóléti
és Családsegítô Központ in-
tegrációjáról. A tervek szerint
a két intézmény ez év tava-
szától szociális szolgáltató-
központként mûködik tovább
a megszokott telephelyekkel.
A tervezett változás felszínre

hozta, hogy a normatív állami
támogatások jelentôs csökke-
nése folyamatos átalakítások-
ra, a költségek csökkentésére
kényszeríti az intézményeket.
A szakvezetés éppen ezért

döntött úgy, hogy a szociális
szolgáltatások egymásra épí-
tése mellett, a szakmai színvo-
nalat tovább növelve integrálja
a tartós bentlakást, az idôsek
nappali ellátását és a fogyaté-
kos, demens személyek ellátá-
sát biztosító Életfát, valamint a
számos területet átfogó csa-
ládsegítôt. Fontos szempont
volt, hogy az ellátásba kerülôk
ténylegesen azt az ellátási for-
mát vegyék igénybe, amely
helyzetüknek a leginkább
megfelel, a munkatársak pe-
dig szükség esetén átcsopor-
tosíthatók legyenek.
A közgyûlésen felszólaló

Molnár László országgyûlési

képviselô nehezményezte,
hogy azoknak az emberek-
nek, akik az emelt szintû ellá-
tás miatt költöztek be az Élet-
fába, és akár 3-4 millió forintot
is fizettek a beköltözéskor,
nincsen bejegyezve tulajdoni
hányaduk, haszonélvezeti jo-
guk. Takács Péter arról érdek-
lôdött, mit szólnak az integrá-
cióhoz a lakók, és elmondta
azt is, érdemben csak akkor
tud állást foglalni, ha tudja, ki
lesz az új intézmény vezetôje. 
Pap János megjegyezte,

hogy az itt mûködô családse-
gítô az egyik legjobb az or-
szágban, azonban a profilja
teljesen eltér az Életfáétól.

Vantara Gyula hangsúlyozta,
hogy az Életfa lakóinak státu-
szában nem történik változás,
egyszeri használatbavételi dí-
jat fizettek a beköltözéskor,
haszonélvezeti joguk nincs és
nem is volt. Mint mondta, az
integrált intézmény vezetôjé-
rôl a kistérség hoz majd dön-
tést. A polgármester hozzátet-
te: az emelt szintû ellátás nor-
matívája az elmúlt években
drasztikusan visszaesett, a la-
kóktól pedig nem várható el,
hogy a különbözetet fedezzék
– 2010-ben nem is terveznek
díjemelést –, ezért muszáj volt
más megoldást keresni.

Mikóczy

Összeállt a munkaterv
A többszörös nyertes Szé-

kesfehérvárt és Kecske-
métet megelôzve 2009-ben
Békéscsaba honlapja nyerte
el a Települési Önkormányza -
tok Országos Szövetsége és 
a TÁRKI közös kutatásának
eredményeként még 2005-
ben megszületett E-GO díjat.
Az elismerés immáron négy

éve a legjobb és leghaszno-
sabb honlapokat üzemeltetô
önkormányzatok kapják. Az
összesen három kategóriában
zajló „portálpárbajban” kate-
góriánként az elsô öt helye -
zettet jutalmazzák. Városunk
weblapja a legnagyobb súly-
csoportban, a nagyvárosi és
fôvárosi kerületi kategóriában
bizonyult a legjobbnak. Az ön-
kormányzati weboldalak érté-

kelése kérdôíves rendszerben
történik, melynek kérdéseit és
pontozását az európai felmé-
réseknek megfelelôen állítot-
ták össze, így a kérdések
40%-a a lakossági szolgáltatá-
sokra, 40%-a a települési infor-
mációkra, 20%-a pedig a hon-
lappal kapcsolatos technikai
információkra vonatkozik. 
Vantara Gyulapolgármester

a megtisztelô elismerés kap-
csán hangsúlyozta: nem csak
a helyi felhasználók pozitív
visszajelzései mutatják a váro-
si honlap hasznosságát, ez az
elismerés egyértelmû jele an-
nak, hogy a www.bekescsaba.
hu valóban hatékony társ le-
het a bürokrácia útvesztôjében
történô mindennapi eligazo -
dásban. Kárász-Kiss 

Elkészült Békéscsaba köz -
gyûlésének 2010. elsô fél évé-
re vonatkozó munkaterve,
amelynek alapján a nyári szü-
net elôtt öt alkalommal ülése-

zik a képviselô-testület. A ter-
vek szerint a közgyûlések vár-
ható idôpontjai: január 21.,
február 18., március 18., má-
jus 27. és június 24.

Egy befektetôbarát város
díjnyertes honlapja

Az Északi ipartelepen egy lo-
gisztikai központ kialakítását
tervezi a Dél-alföldi Regionális
és Gazdaságfejlesztési Egye-
sület, amely a legutóbbi köz -
gyûlésen az önkormányzat
együtt mûködését kérte ehhez.

Az egyesület sikeresen sze-
repelt a DAOP klaszterme-
nedzsment szervezetek létre-
hozására és megerôsítésére
kiírt pályázatán. A pályázati for-
rást jórészt a tervezett csabai
logisztikai központ megvaló -

síthatósági tanulmányára és 
egy olyan befektetésösztönzé-
si koncepció elkészítésére kí-
vánják fordítani, amelynek cél-
ja, hogy városunkat logisztikai
célpontként ajánlják ki konkrét
befektetôknek. A tanulmány és

a koncepció lehetôvé teszi,
hogy a klaszter indulhasson a
logisztikai központok fejleszté-
sére kiírt pályázaton, amelynek
eredményeként remélhetôleg
új munkahelyek jönnek létre
Békéscsabán. m. e.

Beruházóknak ajánlják ki a települést

Logisztikai központot terveznek

Szociális szolgáltatóközpontként mûködnek tovább

Életfa és családsegítô együtt
Fôhajtás Szilvásy Ferenc

emléke elôtt

Fájdalmas csend, egy üres szék, Szilvásy Ferenchelyén gyász-
szalagos portré és mécses fogadta a múlt év utolsó közgyûlé-

sére érkezôket. November végén érkezett a hír, hogy életének hat-
vanhetedik évében, méltósággal viselt, súlyos betegségben el-
hunyt Szilvásy Ferenc önkormányzati képviselô, Békéscsaba ko-
rábbi alpolgármestere, a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesü-
let elnöke. A család szûk körben kísérte utolsó útjára Szilvásy Fe-
rencet, akitôl kollégái, képviselôtársai, tisztelôi december 17-én,
portréja elôtt fejet hajtva, a városháza dísztermében vettek búcsút.
A jelenlevôk felállva, néma csöndben hallgatták a megemlékezést,
felidézve mindazt, amit tett, amit maga után hagyott, amit emlék-
ként róla megôrizhetünk… M. E.

MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK:

Január 22-én, pénteken 17 órakor a Márvány Fotómûhely tagjainak ké-
peibôl összeállított, Az elmúlt év termései címû kiállítás megnyitója. A tár-
latot megnyitja dr. Simon Mihály címzetes fôjegyzô.

Január 23-án, szombaton a közösségi ház és a Békéscsabai Városvé-
dô és Szépítô Egyesület közös szervezésében emlékülésBereczki Máté
pomológus és Stark Adolf szôlônemesítô tiszteletére. 

10 órakor KOSZORÚZÁS Stark Adolf Széchenyi utcai emlékfalánál. 
Megemlékezik: dr. Cserei Pál, a Városvédô Szépítô Egyesület titkára.
10.30 EMLÉKÜLÉS a Lencsési Közösségi Házban.
Köszöntôt mond Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Elôadást tart
Surányi Dezsô, az MTA professzora, dr. Sicz György kertészmérnök. 
A rendezvényt Csabagyöngye bor-, valamint gyümölcsfajta-bemutató
és kóstoló színesíti.

TANFOLYAM:
Alapfokú jógatanfolyam indul február 8-án, hétfôn 18 órakor. A kép-
zés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18–20 óráig
tartanak. Vezetôje Juhász Gabriella. Jelentkezni február 5-ig lehet sze-
mélyesen a közösségi házban a részvételi díj (7200 Ft/fô) befizetésével.

TORNÁK:
Nyugdíjastorna:minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti AbonyinéCseke
Éva gyógytornász-testnevelô.   

Baba-mama torna:minden kedden 9.30–11.30 óráig.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csü-
törtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden
kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Alakformáló torna:minden héten kedden és csütörtökön 18.30– 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

DÍSZBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

HALÁLKERINGÔ 2010. január 18.
Vendégeink: Köves Krisztián Károly (rendezô), Dobó Kata (színmûvésznô), Pataki Ági (producer)
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FIAT
gépjármûvek javítása

A munkaidô
Munkaidônek számít a mun-
kavégzésre elôírt idô kezdeté-
tôl annak befejezéséig tartó
idôtartam. Ebbe be kell szá-
mítani a munkavégzéshez
kapcsolódó elôkészítô és be-
fejezô tevékenység idôtarta-
mát is, de fôszabály szerint a
munkaközi szünet idôtartama
(tipikusan az ebédidô) nem
része a munkaidônek.
A teljes munkaidô mértéke

napi nyolc, illetve heti 40 óra.
Ritka, de lehetséges, hogy
jogszabály vagy a felek meg-
állapodása ennél rövidebb tel-
jes munkaidôt ír elô (pl. sugár-
veszélynek kitett munkahe-
lyen ez lehet hat óra is), de ez
nem keverendô a részmunka-
idôvel. Az utóbbi sokkal gya-
koribb, ilyenkor a bérezés te-
kintetében az idôarányosság
elvét követik a munkáltatók,
azaz egy négyórás, részmun-
ka idôs munkavállaló általában
fele annyit keres, mint a nyolc
órás teljes munkaidôs.
A teljes munkaidô mértéke

akkor lehet 8 óránál több (leg-
feljebb napi 12, heti 60 óra),
ha a munkavállaló készenléti
jellegû munkakört lát el (pl.
portás, éjjeliôr, biztonsági ôr)
vagy a munkáltató, illetve a tu-
lajdonos közeli hozzátartozó-
ja. (Figyelem: a teljes munka-
idôben nincs benne a túlóra!)
A munkarendet, munka -

idô-beosztást a munkáltató

állapítja meg, ebbe a munka-
vállalónak általában nincs be-
leszólása. Itt szóba jöhet az
osztott napi munkaidô (pl.
délelôtt 6–10-ig, délután 16–
20-ig), a megszakítás nélküli
munkarend, illetve a több mû -
szakos munkavégzés. 
Megszakítás nélküli (folyto-

nos) munkarendrôl akkor be-
szélhetünk, ha a munkáltató
mû kö dése napi hat órát meg
nem haladó idôtartamban, il-
letve évenként kizárólag a
technológiai elôírásban meg-
határozott okból és idôszak-
ban szünetel. Több mû sza -
kos munkarendrôl akkor van
szó, ha a munkáltató tovább
üzemel, mint amennyi a mun-
kavállaló napi teljes munka -
ideje, és a munkavállalók idô-
szakonként rendszeresen,
egy napon belül egymást vált-
va végzik ugyanazt a munkát.
Délutáni mûszak a több mû -
sza kos munkarend alapján a
14 és 22 óra közötti idôszak-
ban teljesített munkavégzés,
éjszakai mûszak pedig a több
mûszakos munkarend alap-
ján végzett éjszakai (22 és 6
óra közötti) munka. 
Éjszakai munkára nem ve-

hetô igénybe a nô terhessége
megállapításától a gyermeke
egyéves koráig, valamint a
gyermekét egyedül nevelô
férfi a gyermeke egyéves ko-
ráig.

Dr. Kálmán Viktor

ABékés megyei önkor-
mányzat kész nyolcszáz-

millió forintot áldozni arra,
hogy a csabai hûtôház ne
menjen tönkre, ne kelljen vég-
képp bezárni a patinás üze-
met. A Domokos László vezet-
te közgyûlés a szándékot ha-
tározattal erôsítette meg, mi-
nek köszönhetôen elkészül-
het a feldolgozó telephely. In-
formációink szerint a háttér-
ben másik segítôként egy ha-
zai tulajdonú társaság, a Csa-
ba Center Invest Kft. áll, amely
részt venne a beruházásban.
Elképzelés szerint Békéscsa-
ba önkormányzata ingyen
adná a telket, s az egymilliárd-
háromszázmillió forintos költ-
ségbôl megvalósuló objek-
tum a családi gazdálkodók tu-
lajdona lehetne. A 3800 négy-
zetméteres, új csarnok üzem-
kezdete után a befektetôk bér-
leti díj formájában szeretnék
visszakapni az összeget.
A kedvezônek tûnô fordu-

lat ellenére a Békéscsabai
Hûtôipari Zrt. 125 dolgozójá-
ból 102-en veszítik el állásu-
kat. A leépítés kész tényként
kezelhetô, ugyanis a cég ve-

zetésének közleményébôl az
derült ki, hogy már „megtet-
ték a szükséges intézkedé -
seket”. 
A helybélieket derült égbôl

villámcsapásként érte a hír, a
pozitív változás esélyét pedig
még nem volt idejük feldol-
gozni. Másrészt óvatosak, hi-
szen az utóbbi évek folyama-

tos kormányzati leépítései mi-
att sokat kellett csalódniuk.
A városvezetés sajnálja, hogy
a korábban pozícióban lévô
társaság vezetése velük még
egyeztetni sem volt hajlandó.
A városi önkormányzat nevé-
ben Vantara Gyula polgár-
mester megígérte, hogy meg-
próbálják enyhíteni az elbo-

csátások okozta sokkot, más-
felôl immáron ezen a téren is
új reményekkel vágnak az új
esztendônek. 
A Globus-csoporthoz tarto-

zó üzem a kedvezôtlen piaci
körülményekkel magyarázza
a „tevékenység átszervezésé-
nek” szükségességét. 

Fehér József

Eredetileg a pályázat be-
nyújtását szerették volna

bejelenteni, de a kiírói oldalról
még novemberben kiadott új
pályázati útmutató miatt a tel-
jes átdolgozás végsô fázisá-
ban adott számot még de -
cemberben „A települési szi-
lárdhulladék-lerakókat érintô

térségi szintû rekultivációs
programok elvégzése” címû
konstrukcióról a gesztorként
szerepet vállaló Kondoros
polgármestere, Dankó Béla.
A program lényege azok-

nak a hosszú idôn át mûköd-
tetett és késôbb bezárt városi
szeméttelepeknek a rekultivá-

ciója, amelyek jellemzôen
mély fekvésû, korábban vizes
területek feltöltésével jöttek
létre, mûködésük idején je-
lentôs mértékben szennyezve
a talajvizet és a felszíni réteg-
vizeket. E telepek újrahaszno-
sítása a cél a talaj- és környe-
zetszennyezés megszünteté-
se mellett, s ennek érdekében
még 2007-ben megalakult a
Körös-völgyi Hulladékgazdál-
kodási Rekultivációs Önkor-
mányzati Társulás kilenc tele-
pülés, köztük Békéscsaba
részvételével. A program már
lezárult elsô fordulójában a
társulás 75 milliós támogatást
nyert elôkészítésre – ebbôl
többek között részletes meg-
valósíthatósági tanulmány és
kiviteli tervek készültek. A
most következô második
ütemben 100%-os támoga-
tottság mellett mintegy másfél
milliárd forintból valósulhat

meg a telepek rekultivációja
az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) ke-
retében. Nyertes pályázat
esetén 2011 végére befeje-
zôdhet a beruházás, amely
mintegy kétezer megyei lakos
egészségügyi kockázatának
megszûnését és több mint
száztizenötezer lakos életmi-
nôségének javulását garan-
tálja. Dankó Béla decemberi
sajtótájékoztatóján hangsú-
lyozta: – Még decemberben
benyújtjuk a kész pályázatot.
Hanó Miklós alpolgármester a
legnagyobb önerôrészt válla-
ló Békéscsaba nevében elis-
merésének és örömének
adott hangot a program kap-
csán, amelyet más önkor-
mányzati társulások szem-
pontjából példaértékû kezde-
ményezésnek nevezett.

Kárász-Kiss Péter

Munkajog mindenkinek
8. rész Megmentik a hûtôházat?

Sikeres csapatmunka
Körös-szögi összefogással valósulhat meg a hulladéklerakók rekultivációja

Harmadízben látott nap-
világot – Ballai József

szerkesztésében – „A dél-al-
földi régió gazdasága 2009.”
címû kiadvány, mely a top
100-as listát, azaz a régió
száz legnagyobb nettó árbe-
vételt elérô vállalkozását mu-
tatja be a 2008-as társasági
adóbevallások alapján.
A régiós top 100-ban Bé-

késbôl csak 17 gazdasági tár-
saság szerepel, a csabai Bora
Ital-nagykereskedelmi Kft. a
14. helyen áll. A sajtóbemuta-
tón, a Fiumében a megyei ka-
marai vezetôk és az APEH el-
nöke, dr. Szikora János, vala-
mint a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, dr. Par-
ragh László értékelték a tér-
ség gazdasági teljesítményét.

Szikora János elmondta,
hogy a gazdasági társaságok
száma nem csökkent, ám a
válság hatására egyre több
céggel szemben indul felszá-
molási eljárás. Hódsági Ta-
más, a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnö-
ke a gazdasági és infrastruk-
turális fejlesztésekrôl beszélt.
Tamásné Czinege Csilla, az
APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának igazgatója
szerint az év végén már érez-
hetô volt a válság hatása, a
Dél-Alföld gazdasági szerep-
lôinél csökkent az adózás
elôtti eredmény. Régiónkban
20 százalékkal alacsonyabb
a bérszínvonal, mint orszá -
gosan.

Vándor Andrea

2009 júniusa és októbere kö-
zött Békéscsaba Megyei Jo -
gú Város önkormányzatának
gazdálkodását ellenôrizte az
Állami Számvevôszék, de -
cemberben pedig sajtótájé-
koztatón hozták nyilvános-
ságra az eredményeket.
Dr. Sepsey Tamás, az ÁSZ

fôigazgató-helyettese gratu-
lált Vantara Gyula polgármes-
ternek a város jó gazdálkodá-
sához, pályázati sikereihez.
Sepsey elmondta, hogy több-
ször is hiánnyal tervezte a me-
gyeszékhely a költségvetését,
de végül mindig pozitív ered-
ménnyel zárt. Az eddig vizs-
gált városok közül – kivéve a

fôvárosi kerületeket – Békés-
csaba hívta le a legtöbb uniós
forrást, mintegy 2,3 milliárd
forintot. A jelentés megfogal-
maz három szabályszerûségi
és két gazdálkodási célsze -
rûségi javaslatot, ami azon-
ban elenyészô a 2006-os vizs-
gálatban megfogalmazott öt-
vennégy – negyven szabály-
szerûségi és tizennégy gaz-
dálkodási célszerûségi – aján-
láshoz képest. Most súlyos hi-
ányosságokat nem tárt fel a
jelentés, személyes felelôs-
ségrevonásra nincs szükség,
s az apróbb hiányosságokat
már az ellenôrzés idôszaká-
ban megszüntették.

A fôigazgató-helyettes el-
mondta, hogy Békéscsabát a
71 ezres lélekszámú Tatabá-
nyával párhuzamosan vizs-
gálták. Nálunk 3086 közalkal-
mazott dolgozik, míg ott fele-
ennyi, az adósságállomány
Tatabányán 14,7 milliárd, itt
csak 6,9 milliárd (ebbe bele-
értendô a kötvénykibocsátás
is). Lapunk munkatársának
kérdésére Sepsey Tamás el-
mondta, hogy az állam elvon-
ja a forrásokat az önkormány-
zatoktól, miközben a felada-
tokat növeli. Az önkormány-
zatok finanszírozási problé-
máira a legnépszerûbb meg-
oldás a kötvénykibocsátás,

de ennek megvannak a ve-
szélyei. Tóth Károly (Magyar
Szocialista Párt) országgyûlé-
si képviselô is ezt tette szóvá
– nem elôször. A polgármes-
ter erre reagálva leszögezte,
hogy a kötvénykibocsátással
a pályázatokhoz szükséges
saját erôt kívánják biztosítani.
Az ÁSZ javaslata az, hogy a
jegyzô évente tájékoztassa a
közgyûlést arról, mibôl kíván-
ja a város visszafizetni a köt-
vénykibocsátás tôketörlesz-
tését.
A jelentés nyilvános, a

www.asz.hu-n bárki számára
hozzáférhetô.

V. A.

Régiós top 100

Jól pályázik és gazdálkodik a város
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet fogszabályozási feladatok ellátására Békéscsaba vá-
rosában, vállalkozási formában, feladatellátási szerzôdés
keretében heti 20 órában, MEP által kötött szerzôdés sze-
rinti finanszírozással. 

Pályázati feltételek:
– fogorvosi képesítés, fogszabályozó orvos szakvizsga;
– az ÁNTSZ elôzetes, elvi mûködési engedélye;
– a fogszabályozási szakellátás biztosítására alkalmas fog-
orvosi rendelô megléte Békéscsaba Megyei Jogú Város
területén vagy a rendelô kialakításának vállalása.

Csatolandó dokumentumok: 
– részletes szakmai önéletrajz; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– orvosi diploma és szakirányú végzettséget igazoló okirat
hiteles másolata; 

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok,
– a fogorvosi rendelô meglétét igazoló dokumentumok,
vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati döntést
követô 2 hónapon belül a fogszabályozási szakellátás biz-
tosítására alkalmas fogorvosi rendelôt Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város területén kialakítja;

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt ve-
vôk a pályázati anyagot megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi
Közlönyben történô megjelenéstôl számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a pályázat be-
nyújtási határidejének lejártát követô soros ülése.

A feladatellátás kezdô idôpontja: legkorábban a Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
döntését követô hónap elsô napja.

A pályázatok benyújtásának helye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vantara Gyula polgármester részére
5600 Békéscsaba Szent István tér 7.

Felvilágosítás kérhetô: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán, dr. Tôgye
Ildikó osztályvezetôtôl a 06-66/523-820 telefonon vagy sze-
mélyesen elôzetes idôpont-egyeztetést követôen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
se a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A § (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008.
(II. 29.) önk. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 25. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„Szemétszállítási díj átvállalása
(1) A szemétszállítási díj átvállalását kérheti az a díjfizetésre

kötelezett 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
összegét, gyermekét egyedül nevelô személy esetében an-
nak 120%-át, egyedül élô személy esetében 150%-át, 60 év
feletti egyedül élô személy esetében 200%-át, és

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

2. §

A rendelet az alábbi 25/A §-sal egészül ki:
„Szemétszállítási díj támogatása
(1) Az önkormányzat a kommunális szilárd hulladékkal kap-

csolatos kötelezô közszolgáltatási díj megfizetéséhez (to-
vábbiakban: szemétszállítási díj) jövedelmi, vagyoni hely-
zetétôl, foglalkoztatási jogviszonyától függetlenül támo-
gatást állapít meg:
a) a 70. életévét betöltött egyedülálló kérelmezônek, vagy 
b) a 70. életévét betöltött kérelmezônek, amennyiben há-
zastársával, élettársával, egyenesági leszármazójával
és annak élettársával vagy házastársával, továbbá test-
vérével él közös háztartásban, vagy 

c) annak a kérelmezônek, aki a 70. életévet betöltött sze-
mélynek e bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátarto-
zója, és vele életvitelszerûen egy háztartásban él.

(2) A támogatás az (1) bekezdés b) és c) pontjában megha-
tározott esetben akkor  állapítható meg, ha az abban meg-
határozott kérelmezôk és az abban felsorolt hozzátartozók
a kérelem benyújtását megelôzôen legalább 6 hónapon
keresztül életvitelszerûen közös háztartásban élnek.

(3) A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezôt, ha
a háztartásban együtt élô személyek közül legalább az

egyikük a 70. életévét betöltötte, és a lakást kizárólag az
(1) bekezdésben felsorolt személyek használják.

(4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelme-
zônek nincs díjtartozása a szolgáltatónál. 

(5) A támogatás mértéke a köztisztaság fenntartásáról és az
egyes közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló
31/1998. (XII. 17.) önk. rendeletben meghatározott sze-
métszállítási díj 33%-a.

(6) Ha a jogosult az (5) bekezdés szerinti támogatás mellett
az ôt terhelô szemétszállítási díjfizetési kötelezettségének
3 hónapot meghaladóan nem tesz eleget, akkor a támo-
gatást a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjától
kezdôdô hatállyal meg kell szüntetni, és a jogosultat a
nyújtott támogatás visszafizetésére kell kötelezni.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott 3 hónapos türelmi idô
abban az esetben érvényes, amennyiben a jogosult mél-
tányolható körülmény bekövetkezése miatt nem tudott
eleget tenni díjfizetési kötelezettségének. Ilyen méltá-
nyolható körülmény különösen: a munkahely elvesztése,
betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála.”

3. §

A rendelet az alábbi 25/B §-sal egészül ki:
„(1) A szemétszállítási díj átvállalására és támogatására irá-

nyuló kérelemhez csatolni kell a szolgáltatóval kötött
szerzôdés másolatát.

(2) A 25/A § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben –
amennyiben nem a 70. évet betöltött személy a kérelme-
zô – igazolni kell, hogy a kérelmezôvel közös háztartás-
ban életvitelszerûen 70. életévet betöltött személy lakik,
valamint, hogy a 25/A § (2) bekezdésében meghatározott
feltételek fennállnak.

(3) A kérelmek benyújtására minden évben két idôszakban –
január 1. napjától február 28. napjáig és július 1. napjától
augusztus 31. napjáig – van lehetôség.  

(4) A szemétszállítási díj átvállalása és támogatása a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától a tárgyév december
31-éig szól. Kifizetése a szolgáltatónak kéthavonta – kü-
lön megállapodás alapján – átutalással történik.

(5) Lakásfenntartási támogatás, szemétszállítási díj átvállalá-
sa, valamint szemétszállítási díj támogatása együtt nem
adható, kivéve a 25/A § (1) bekezdés a) pontjában meg-
határozott esetet.”

4. §

Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyzô

Rockzenei tehetségkutató verseny 
– harmadszor
A Békési Úti Közösségi Házak legutóbbi rockzenei tehet-
ségkutató versenyének elsôdleges célja most is a 15 és 25
év közötti korcsoportba tartozó amatôr rockzenekarok tá-
mogatása volt.
A versenyre kilenc zenekar jelentkezett, s a zsûri (Ples-

konics András „rocktörténész”, Borsodi László, a Borsodi
Blue zenekar frontembere és Oláh Szabolcs, a Dream So-
nic zenekar gitárosa) az értékelés mellett szakmai taná-
csokkal is ellátta a fiatal zenészeket.
A békéscsabaiak szépen szerepeltek: a Sunlight zenekar

harmadik lett, az Insomnia különdíjat kapott, s a ZRB-nek
ítélték a Pleskonics András által felajánlott szegedi fellépé-
si lehetôséget.

Nyelvmûvelô vetélkedô 
a Kazinczy-emlékév alkalmából
A Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmá-
ból az általános iskolák felsô tagozatos diákjai számára ren-
dezett nyelvmûvelô vetélkedôn tíz békéscsabai csapat mér-
te össze tudását a Meseházban. Szoros küzdelemben a kö-
vetkezô eredmények születtek:
1. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola (a

csapat tagjai: Kollár Fanni, Mitro Sebestyén, Franciszty Ber-
nadett, Kovács Dóra – felkészítô tanár Tóth Ágnes).
2. Petôfi Utcai Általános Iskola (a csapat tagjai: Bátori Eni-

kô, Döge Stella, Békési Judit, Plavecz Vivien – felkészítô ta-
nár Popol Klára).
3. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola (a

csapat tagjai: Petrovszki Katalin, Kitic’ Dragutin, Zahorán Ad-
rienn, Krizsán Attila – felkészítô tanár Németh Lajosné).

Környezetvédelmi vetélkedô 
a Meseházban
A megyei környezetvédelmi rendezvénysorozat záróak-
kordjaként környezetvédelmi vetélkedôre került sor nemré-
giben a Meseházban, mégpedig tizennégy, diákok alkotta
csapat részvételével. Akinek kedve volt, benevezhetett Eu-
rópa élôvilágával vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos
tudományos dolgozat elkészítésével is.
A játékos vetélkedô eredményeit, valamint a tudományos

pályázatra beérkezett dolgozatokat a zsûri – Kertész Éva bo-
tanikus és Deli Tamás malakológus – értékelte. Ôk mind-
ketten a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának mun-
katársai.
A vetélkedôn a csabai Tóth Noémi (Jankay Tibor Két Ta-

nítási Nyelvû Általános Iskola) tudományos dolgozata 2. he-
lyezést érdemelt ki.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 53/2009. (XII. 22.) 
önk. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

7/2008. (II. 29.) önk. rendelet módosításáról 
(tervezet)

Tájékoztatás az egyéni vállalkozói 
tevékenység ügyintézési szabályairól 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrôl szóló 2009. évi CXV. tör-
vény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek –
2010. január 1-jei hatályba lépésüket követôen – a tevékenység
megkezdésének bejelentése kivételével megszüntetik az ok-
mányirodákban történô személyes ügyintézés lehetôségét. Az
egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése ma-
rad az az egyedüli ügytípus, amely mind személyesen az ok-
mányirodában, mind pedig elektronikus úton intézhetô lesz.
2010. január 1-jét követôen a változásbejelentési, a szünete-

lés-, illetve megszüntetésbejelentési ügyek kizárólag elektroni-
kus úton – erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybe-
vételével –, az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetôk.
Ezen idôpontot követôen a vállalkozói igazolvány kiváltása a

tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az
csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra. A
2010. január 1-jét megelôzôen kiadott vállalkozói igazolványok
a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig
továbbra is érvényesek maradnak.
A nyomtatvány letöltésének és kitöltésének folyamatáról a

www.nyilvantarto.hu honlapon, „az egyéni vállalkozással kap-
csolatos letölthetô nyomtatványok” menüpont alatt kaphatnak
tájékoztatást.

Európa vegye észre!
A Trianon Társaság békéscsabai szervezete ismét tiltakozik Szlo-
vákia vasfüggönye, Jan Slota és Robert Fico politikája ellen. A ma-
gyarellenességérôl hírhedt koalíció extrasoviniszta, ultranaciona-
lista politikája az Európai Unió szégyene! A több mint ezeréves fel-
vidéki magyar földön – a tizenhat éve alakult mûállamban, Szlo-
vákiában – az ôsmagyar lakosok anyanyelvének betiltása kimerí-
tette és megalapozta az EU-ból való kizárás szükségességét!
A szlovák kormány politikájában felütött a Benes-dekrétumok
pusztító pestise! Itt az ideje, hogy Európa észrevegye, elítélje és
szankcionálja Szlovákia bûntetteit! Követeljük az ôsmagyar la-
kosság jogegyenlôségét,a nyelvtörvény azonnali eltörlését!

Barcs Anikó, a Trianon Társaság 
békéscsabai szervezetének elnöke

Nyert az Agóra 
1,7 milliárd forint támogatást nyert a város a Társadalmi Infra-
struktúra Operatív Program keretében benyújtott Agóra-pályá-
zata, amelynek célja: egy multifunkcionális közösségi központ
és területi közmûvelôdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek megteremtése.
Az összesen közel kétmilliárd forintos projekt 90 százalékából

a belvárosban lévô régi ifjúsági ház helyén új kulturális közpon-
tot alakítanak ki úgy, hogy a jelenleg is meglévô ötszintes épüle-
tet kívül-belül felújítják, átalakítják és bôvítik. A tervek szerint a
bontási munka 2010 márciusában, az építkezés pedig májusban
kezdôdik el.
A 6000 m2-es, többfunkciós, új közösségi központban mo-

dern hang- és fénytechnikával, valamint kiváló akusztikával ren-
delkezô hangverseny- és elôadótermet, továbbá egy multifunk-
cionális termet építenek. A beruházást az épület elôtt kialakítan-
dó, hangulatos terasz elé bevezetett Élôvíz-csatorna teszi egye-
divé. A projektet 2011. június 30-ig kell befejezni.

Támogatás a sürgôsséginek
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, a „Réthy
Pál kórház-rendelôintézet sürgôsségi betegellátó osztályának
korszerûsítése” címû TIOP-pályázaton Békéscsaba önkormány-
zata több mint 456 millió forint összegû támogatásban részesült,
ami közel 90%-os támogatási arányt jelent.  
A projekt tervezett elszámolható összköltsége több mint

512 millió forint. A fejlesztés a meglévô osztály infrastrukturális,
orvostechnikai feltételeinek magasabb szintre emelését foglalja
magában. Ezzel növekszik az ellátás biztonsága, elérhetôsége,
a beavatkozások megkezdésének, lefolytatásának gyorsasága. 
A tárgyi feltételek korszerûsítése, kiegészítése egyrészt a jö-

vôben hatékonyabb és eredményesebb sürgôsségi ellátást
eredményezhet, másrészt a finanszírozási szerzôdés fenntartá-
sának feltétele is. A speciális diagnosztikai hátteret képezô meg-
lévô CT-berendezés minôségi cseréje orvosszakmai szempont-
ból indokolt és az általa végzett képalkotó eljárások hosszú távú
finanszírozásának követelménye. A fejlesztés része még aka-
dálymentes parkoló és fôbejárat létesítése, valamint az informa-
tikai eszközpark és az informatikai hálózat korszerûsítése.
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A hatósági díjtól eltérô vízdíj 
és csatornadíj alkalmazása
750/2009. (XII. 17.) közgy. határozat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
se egyetért a lakosság, valamint az önkormányzat és intéz-
ményei által 2010. január 1-jétôl fizetendô legmagasabb víz-
és csatornadíjakkal. E díjak 2010. évi alkalmazását az ön-
kormányzat és a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. között meg-
kötendô megállapodásban kell rögzíteni. A közgyûlés a
megállapodás aláírásával felhatalmazza Vantara Gyula pol-
gármestert. 

A 2010. január 1-jétôl fizetendô 
víz- és csatornadíjak az alábbiak:
Lakossági vízdíj: 156 Ft/m3 + áfa
Lakossági csatornadíj: 167 Ft/m3 + áfa
Önkormányzati vízdíj: 220 Ft/m3 + áfa
Önkormányzati csatornadíj: 242 Ft/m3 + áfa

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 47/2009. (XI. 23.) önk. rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról és 

a szolgáltatások egyes kérdéseirôl
szóló 52/2008. (XII. 22.) önk. rendelet 

módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
se a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapí-
tásáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szol-
gáltatások egyes kérdéseirôl szóló 52/2008. (XII. 22.) önk.
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. számú mellékletében szabályozott díjak he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérôméret szerinti
bontásban, áfa nélkül:
Vízmérô Értékesítési Alapdíj
mérete irány 2010. január 1-tôl
(mm) (Ft/db/hó)

13–20 Lakossági 520
Nem lakossági 787

25–40 Lakossági és 5560
50–80 nem lakossági 16 210
100–200 26 400

2. Fogyasztás mennyiségétôl függô hatósági víz- és
szennyvízdíjak, áfa nélkül:
Megnevezés 2010. január 1-jétôl

(Ft/m3)

Vízdíj 286
Csatornadíj 270

3. Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási)
díja, amely a mindenkor érvényes csatornadíj másfél-
szerese, áfa nélkül:
Megnevezés 2010. január 1-jétôl

(Ft/m3)

Szippantott szennyvíz fogadási díja 405

2. §

Ez a rendelet 2010. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyzô

A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat programjai
Január 19-én:
Magyar hercegnôk, királynôk – híres magyar asszonyok 
a XVI–XVII. században

Január 25-én:
Sziám, a mosoly országa 
(Elôadó: Zahoránné Érsek Gabriella thai masszázs 
terapeuta)

Január 27-én:
Bakteriális és parazitás fertôzések
(Elôadó: dr. Gyurcsovics Klára bôrgyógyász fôorvos, 
Budapest)

Az elôadások 17 órakor kezdôdnek. 

További információ, bérlet- és jegyvásárlás:
TIT Körösök Vidéke Egyesület székháza 
(Békéscsaba, Damjanich u. 1/3., tel./fax: 323-413, 
e-mail: postmaster@titbcs.hu, honlap: www.titbcs.hu)

A résztvevôk így elevenítik fel
a még friss emlékeket:
A grijói partneriskola ta ná-

rai és diákjai segítségével
megismerkedhettünk a kör-
nyék történelmi és kulturális
emlékeivel, hagyományaival.
A hét folyamán számtalan ér-
dekes, különleges élmény-
ben volt részünk. Eljutottunk
többek között Portóba, Espin-
hóba, Paços de Ferreira-ba,
Portugália bölcsôjébe, Gui-
marãesbe, Coa Novába, Avei-
róba, a portugál Velencébe. 
A partneriskolában zajló

programok szintén számtalan
élményt tartogattak. A ven-
déglátó ismereteket tanuló

diákok egy csoportja – taná-
raik segítségével – ünnepi
menüt állított össze számunk-
ra. Az egyik ebéd alkalmával

a finom ételeket csinos pin-
cérruhába öltözve, igen ele-
gánsan szolgálták fel. 
A „nyelvek napján” szintén

sok eredeti ötlettel találkoz-
hattunk. Az iskolában tanult
idegen nyelveket az adott
nyelvterület híres személyi -
ségein keresztül jelenítették
meg. Ez a nap egyúttal Szent
Márton napja is volt. Portugá-
liában ilyenkor hagyományo-

san sült gesztenyét esznek.
Természetesen az iskolaud-
varon is sült a gesztenye, me-
lyet közmondásokkal teleírt
papírzacskókban kínáltak min-
denkinek. A sportdélutánon a
magyar fiúk és lányok is meg-
mérkôztek az iskolai focicsa-
patokkal, majd kézilabdában
küzdöttek. Csoportunk min-
den tagja szépen helytállt, ké-
zilabdában még gyôznünk is
sikerült. 
A búcsúestet az iskolában

rendezték házigazdáink. Szólt
a zene, táncoltunk, énekel-
tünk. De semmi nem tart örök-
ké, el kellett egymástól kö-
szönni. Áprilisban azonban is-
mét együtt lehetünk a Come-
nius-program zárótalálkozóján
Békéscsabán. Mindannyian
nagy izgalommal és várako-
zással készülnek hozzánk, hi-
szen ez valamennyi résztvevô
számára az elsô magyarorszá-
gi látogatást jelenti.

Amájusi után a decembe-
ri lakossági fórum is telt

ház mellett zajlott Mezôme-
gyeren, az Arany János Mû -
velôdési Ház nagytermében.
A fórumon Hricsovinyi Tamás,
a körzet képviselôje köszön-
tötte a megjelenteket, megkü-
lönböztetett tisztelettel a kö-
zönség soraiban helyet fogla-
ló Mochnács Ilonát, a Magyar
Politikai Foglyok Szövetségé-
nek tagját, aki 2009 októbe -
rében az államfôtôl megkapta
a Magyar Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztje kitün-
tetést.
A jelenlevôket Mácsai Sán-

dor, a Békéscsabai Víziközmû
Társulat elnöke tájékoztatta a
szennyvízcsatornázással kap-
csolatos aktualitásokról és
a társulat mûködésérôl. Mint
mondta, a megyeriek több
mint nyolcvankét százalék-
ban teljesítették befizetési kö-
telezettségüket, ezzel meg -
elôzve a város más pontjain
élôket. Opauszki Zoltán kabi-
netfônök a 2010-es költség-
vetést vázolta fel. Ahogy fo-
galmazott, Békéscsaba el-
szenvedôje az országos fo-

lyamatoknak, de a vezetés
mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a város lakossá-
ga a legkevésbé érezze meg
a kurtításokat. Dr. Tôgye Ildi-
kó, a hivatal szociálpolitikai
osztályának vezetôje a szo-
ciális ellátórendszer hatéko-
nyabb, racionálisabb mûköd-
tetésérôl és a Hadnagy utcá-
ba tervezett idôsek otthonáról
beszélt, majd Hricsovinyi Ta-
más visszatekintése követ -
kezett. A képviselô egyebek
mellett említést tett az út- és
járdafelújításokról, az óvoda,
a játszóterek és a parkok fej-
lesztésérôl, a kedvelt megyeri
programokról, majd a lakos-
ság kérdései következtek. 
Többen megjegyezték,

hogy örülnek az eddigi járda-
felújításoknak, és persze azt
is felsorolták, hol kellene új
járdákat építeni. Felmerült,
hogy az elkerülôút építése
kapcsán egy külsô peremke-
rületi tanyasort elvágtak a te-
lepüléstôl, a helyiek nagyon
várják a helyzeten javító alul-
járó megépítését, amelyre a
MÁV-fejlesztés keretében ke-
rülhet sor. 

A lakók köszönetet mond-
tak a fedett buszvárókért, és
ismételten kérték, hogy le-
gyen ATM a településen. Kér-
désként vetôdött fel, hogy a
válság miatt vajon növeked-
nek-e a csatornázással kap-
csolatban fizetendô részletek.
Hricsovinyi Tamás elmondta,
hogy megkeresték a banko-
kat az ATM ügyében, azon-
ban azt a választ kapták, hogy
a kis forgalom miatt nem éri
meg bankautomatát telepí -
teni Megyerre. Mácsai Sán-
dor megnyugtatott mindenkit,
hogy a csatornázási hozzájá-
rulást rendszeresen fizetôk-
nek nem kell emeléstôl tarta-
niuk. Csiaki Tamás, a város -
üzemeltetési osztály vezetôje
és Opauszki Zoltán kabinetfô-
nök pedig jelezték, hogy ahol
csatornáznak, ott csak ezt kö-
vetôen érdemes a járdákat
felújítani. Beszéltek arról is,
hogy a város önerôbôl évi
kettôszázmillió forintot fordít
járdafelújításokra, az igény
azonban ennek a sokszoro-
sa; a lakosság megértését és
türelmét kérték. 

Mikóczy

A „Belvár”-ból Portugáliába
A Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban 2008 és
2010 között egy portugál, egy francia, valamint egy bolgár
iskolával együttmûködve kétéves, francia nyelven zajló pá-
lyázati projektet valósítanak meg. 2009. november 7. és 14.
között a Comenius-program keretében a Zátonyiné Faze-
kas Erzsébet igazgató és Fekete Mária Comenius-koordi-
nátor által vezetett csoport Portugáliába látogatott.

Telt házas fórum Megyeren

„Tudd mindig a magad köte-
lességét, ne egyebet, de azt
emberül” – idézte Széchenyi
István szavait az év jelmonda-
taként Vantara Gyula a város
legjelentôsebb adófizetôit és
közéleti szereplôit köszöntô
újévi fogadáson a városháza
dísztermében január 5-én. 
A polgármester köszönetet

mondott a Békéscsaba mo-
torját képezô vállalkozások-
nak, amelyek adóforintjaikkal
hozzájárulnak a város mûkö-
dôképességének fenntartásá-
hoz, gyarapodásához, emel-
lett munkáltatóként családok
megélhetését teszik lehetôvé.
Mint mondta, a múlt évben a
gépjármûadóval együtt több
mint hárommilliárd forint helyi
adó folyt be az önkormányzat-
hoz. Ebbôl a legnagyobb tétel

a hétezer vállalkozó által befi-
zetett, közel két és fél milliárd
forint iparûzési adó volt, amely
igen jelentôs tétel a huszonöt-
milliárdos költségvetésben.
– Nehéz év elé nézünk. A

recesszió elérte az önkor-
mányzatokat, Békéscsabát is.
Központi forrásaink tovább
apadnak, feladataink bôvül-
nek. Mindezek ellenére a vá-
rosvezetés nem tervezi új
adók bevezetését, sôt tovább
folytatja a helyi gazdasági tár-
saságok támogatását. A ma-
gunk részérôl mindent meg-
teszünk a közös munka érde-
kében, és 2010-ben is számí-
tunk önökre, segítségükre,
közremûködésükre szeretett
városunk fejlesztésében – fo-
galmazott Vantara Gyula.

M. E.

Az idei tanév decemberében
is gazdag, sokszínû progra-
mot kínáltunk kollégiumunk
diákjainak. 
Advent elsô hetében a Csil-

lag születik középdöntôjébôl
ismert Varga Viktort hallhattuk
énekelni élôben testvére, Va-
lentin gitárkíséretével. A lá-
nyok örömét csak fokozta a
hírességgel történô kötetlen
beszélgetés és fotózkodás,
valamint az autogramok.
A télapónak öltözött DÖK-

vezetôség krampuszai kísére-
tében járta a folyosókat és
énekeltette meg hatalmas tá-
borát puttonya csábító meg-
lepetéseivel.
Hagyományôrzô játszóhá-

zi programjaink közül legked-
veltebbnek a mézeskalácssü-
tés és az üvegfestés bizonyul-

tak, de nagyon sok diákot
mozgattak meg kézmûves-
foglalkozásaink is (edényfogó
kesztyû, fenyôfadísz, díszdo-
boz, ajándékzsák, angyalka,
stb. készítése), ahol a diákok
nagy gonddal és élvezettel
készítették szeretteik kará-
csonyi ajándékát.
A karácsonyi ünnepség,

melyet Vascsuk Gertrúd és
Martikán-Hajnal Mónika neve-
lôtanárok szerveztek, a világ-
ra nyitott szeretetet hangsú-
lyozta a béke és az elfogadás
nevében.
Természetesen az idei tan-

évben sem maradhat el a tan-
testület évzáró összejövetele
az összetartozás és a jó kö-
zösségi hangulat jegyében.

Ananené Mária
nevelôtanár

A Jobbik jelöltje:
Kocziha Tünde

Békés megye egyes számú
választókerületének ország -
gyû lési képviselôjelöltjeként
mutatkozott be Szabóné Ko -
cziha Tünde, a Jobbik megyei
alelnöke, békéscsabai szerve-
zetének elnöke.
Szabóné Kocziha Tünde

békéscsabai születésû, érett-
ségi után az akkori Kôrösi
Csoma Sándor Fôiskolán
szerzett diplomát, majd Béké-
sen dolgozott a diákotthon-
ban. Családanyaként és fele-
ségként is mindig nyitott volt a
problémákra. Az ôszödi be-
széd idején részt vett a tünte-
téseken, komoly szerepe volt
a szervezésben. Innen veze-
tett útja a Jobbikhoz és a Ma-
gyar Gárdához. Kényszerpoli-
tikusnak tartja magát, olyan
magyarnak, aki nem a politi-
ka, hanem az emberek hang-
ján kíván szólni. Nem fél a ki-
hívásoktól, a hazáért és váro -
sá ért érzett aggódás késztette
arra, hogy ringbe szálljon töb-
bek közt a helyi értékek védel-
mében, a globalizáció helyett
a lokális megoldásokért és az
élhetôbb környezetért.

m. e.

A „Szegya” hagyománya A legjelentôsebb adózók



Az ifjú tehetségek a Magyaror-
szágon élô nemzetiségek ze-
néjébôl, népdalaiból nyújtot-
tak át egy csokorra valót. Kü-

lönösen nagy sikere volt a há-
rom dobozi Sztojka fiúnak –
Sztojka Zoltánnak, Tamásnak
és Attilának –, akik MontiCsár-
dásával érkeztek az ünnep-
ségre. Nagy Ferenc, a cigány
kisebbségi önkormányzat el-
nöke Csík Tímeának adta át a
„Békéscsaba cigányságáért”
kitüntetést. Csík Tímea a fôis-

kola elvégzése után nem tu-
dott elhelyezkedni, így a mun-
kaügyi központba került, ahol
a romák elhelyezkedését segí-
ti lelkiismeretes munkájával.
Leszkó Malgorzata a lengyel
kisebbségi önkormányzat ne-
vében Teodor Horzelának kö-
szönte meg a munkáját, aki-
nek elévülhetetlen érdemei
vannak Tarnowskie Gory és
Békéscsaba kulturális, gazda-
sági és egyéb kapcsolatainak
ápolásában. Grósz György, a
román kisebbségi önkor-
mányzat elnöke dr. Orosz Tiva-
dar közgazdász vállalkozó-
nak, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara magyar–román
tagozata elnökének nyújtotta
át az elismerô díjat munkájá-
ért, tevékenységéért. Andó
György, a szlovák kisebbségi
önkormányzat elnöke Pecse-
nya Editnek, a Szlovák Gimná-
zium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium igazgatójának
adta át a Békéscsabai Szlo-

vákságért kitüntetést. Pecse-
nya Edit 1997 óta igazgatja az
intézményt.
Mind a négy kisebbségi

önkormányzat elnöke virág-
csokorral köszönte meg Ku-
tyej Bozsena városi nemzeti-
ségi referens és Kesjár Ilona,
a polgármesteri hivatal mun-
katársa a nemzetiségekért, ki-
sebbségekért végzett munká-

ját. Befejezésül a négy ki-
sebbségi önkormányzat elnö-
ke és Köles István alpolgár-
mester közösen gyújtották
meg a gyertyákat Békéscsa-
ba adventi koszorúján. A szlo-
vák nemzetiséghez tartozók
az ünnepség után a városhá-
za elôtti kônél emlékeztek az
alapító ôsökre. 

Vándor Andrea
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Nemzetiségek napja
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A költô elismerése
Idén ünnepelte hatvanadik születésnapját az 1949. feb-

ruár 28-án újkígyósi oláh cigány családban született, Bu-
dapesten élô Rostás-Farkas György József Attila-díjas köl-
tô, író, újságíró, akit a kisebbségek napja alkalmából Bé-
kés Megye Kisebbségéért díszoklevéllel és plakettel tün-
tetett ki a Békés Megyei Önkormányzat Képviselô-testüle-
te. A gyomaendrôdi Katona József Mûvelôdési Központ-
ban december 11-én megtartott díszünnepségen Domo-
kos László, a megyei közgyûlés elnöke adta át a Kethano
Drom (Közös Út) roma magazin egykoron a békéscsabai
Rózsa Ferenc Gimnáziumba járt alapító fôszerkesztôjének,
a Cigány Tudományos és Mûvészeti Társaság elnökének
az elismerést. D. L. 

Közlemény
Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere pontosan tud-
ja, nincs semmilyen vonatkozásban esélye annak, hogy a
Kondoros–Békéscsaba I. rendû országos fôutat négynyo-
músítsuk. Elkezdôdött viszont az M44-es kétszer két sávos
autóút régészeti feltárása, és folytatódik a nyomvonalon a
területkisajátítás.

Molnár László, Békéscsaba 
országgyûlési képviselôje (MSZP)

Egy augusztusi na-
pon megállt egy autó
a Gyulai úton, a város
határában, kilöktek
belôle egy kutyát,
majd elhajtottak. Sze-
gény néhány bukfenc
után az árokban lan-
dolt, és mire lábra állt,
a „gazda” már sehol
sem volt. Nagyon kegyetlen dolgokat tudnak mûvelni az
emberek a kutyáikkal.
Állatbarátok szemtanúi voltak a megdöbbentô esetnek,

de sajnos a rendszámot nem tudták felírni. Megálltak, fel-
vették az autójukba. Haza nem vihették a saját kutya miatt,
így került a menhelyre Ariel, a világos színû, fiatal labrador
keverék szuka.
Idôközben átesett az ivartalanításon, és csak várja, egy-

re várja, hogy kiszabaduljon a kennel fogságából. Elég
energikus, ezért még nehezebb a bezártságot elviselnie.
Egy nagyobb udvarban nagyon jól érezné magát, de

idôs emberek és gyerekek mellé mozgékonysága miatt
nem ajánlott. Kan kutyákkal jó barátságban van, szukák-
kal viszont domináns a viselkedése.
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt

található, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, tel.: 30/322-
2776, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

GAZDIKERESÔ

Domokos László megyei
közgyûlési elnök, Vanta-

ra Gyula, Békéscsaba és Dan-
kó Béla, Kondoros polgár-
mestere „Az MSZP leszavazta
az M44-est, avagy minden
Békés megyei fejlesztési ja-
vaslatot elutasítottak” címmel
közös tájékoztatót tartott
nemrégiben. Az eseményen
Domokos László elmondta: a
44-es út fejlesztésével kap-
csolatban egyetlen kapavá-

gás se történt – bár a minden-
kori miniszterelnökök mást
ígértek. A megye kétmilliárd
forintot ajánlott fel a régészeti
munkálatok megkezdésére.
Dankó Béla arról szólt, hogy
Kondoros szinte már élhetet-
len település az átmenô for-
galom miatt. A Barnevál újra-
indításához szükséges 400
milliós kérést sem támogatták
a kormánypártiak. 

V. A.

JANUÁR 21., CSÜTÖRTÖK
21.00

GITÁRPÁRBAJ IV.

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

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

Ígéretek voltak, 
M44-es nincs

A százéves katolikus plébániatemplom
A keresztelések számának alakulása

Békéscsabán 1750-ben, a
plébánia megalakulása

és a katolikus lelkipásztor
helybe költözése után kez-
dôdtek a katolikus keresztelé-
sek. Az elsô két évtized kisszá-
mú kereszteltjei közel 10%-át a
görögkeleti cigányság tette ki
(Békéscsabán, illetve az akkor
még egyházilag Békéscsabá-
hoz tartozó Békésen éltek, a
keleti rítusról tértek vissza a ka-
tolikus egyházhoz). 
1772-ben a Hont vármegyei

Bozok érseki uradalmából
szervezett egyházi telepítés ré-
vén jöttek katolikus családok
Békéscsabára. A mai Kétsop-
rony területén kaptak job-
bágytelkeket, házaikat a Szar-
vasi út két oldalán építették fel.
(A Péky utcát régen Sopronyi
utcának nevezték, mivel az vitt
ki a településrôl a sopronyi
pusztára.) Ezek a családok ha-
tározták meg a békéscsabai
katolikusság karakterét, mély
hitük példa lett a késôbb be-
költözôknek is.
Jól mutatja a közösség bel-

sô mozgását, hogy 1772-tôl
megkétszerezôdött a keresz-
telések száma, majd a XVIII.
század utolsó évtizedeiben
megötszörözôdött az elsô év-
tized (1750–1759) számaihoz
képest. A XVIII. századi robba-

násszerû növekedést a beván-
dorlás, kisebb mértékben pe-
dig a természetes szaporodás
okozta. 
1840-ig már nincs nagyobb

beköltözés, csak az 1850-es
évektôl nôtt ismét ugrás-
sze rûen a katolikusok, ezzel
együtt a keresztelések száma
is. Az anyakönyvi adatokból
látszik: a történeti Sáros me-
gyébôl ideköltözô római kato-
likus szlovákokkal görög kato-

likus ruszinok is jöttek. Az itt
maradt ruszin családok ké-
sôbb elszlovákosodtak, s a ró-
mai katolikus egyházközség-
hez csatlakoztak. A betelepü-
lôk egy másik csoportja Galí-
cia tartományból jött ruszinok-
ból, némelykor lengyelekbôl
verbuválódott. A zömmel fiatal
jövevények közül sokan nem
itt, hanem a Bihari hegyekben,
a nagyváradi káptalan által
alapított községekben találtak
végleges otthonra.
A keresztelések számának

növekedése a Sáros megyé-
bôl és Galíciából indult spon-
tán betelepülési hullám meg -
szûntével sem torpant meg,
egészen az elsô világhábo-
rúig. A földmûvelô szlovák la-

kosság mellé a kiegyezést kö-
vetô robbanásszerû gazda -
sági fejlôdés következtében
egyre több iparos, értelmisé-
gi, a vasút nagyarányú fejlô-
désével vasúti alkalmazott
költözött a városba. Ugyan-
csak a kiegyezést követôen
települt Békéscsabára a 101-
es közös gyalogezred, amely-
nek legénysége és tisztikara
képviselte a monarchia szinte
valamennyi nációját. Az így
beköltözôk többsége katoli-
kus volt.
Az elsô világháború után

már éreztette negatív hatását
a születésszabályozás. Az
1960-as évektôl – a keresz-
tényellenes ateista diktatúra, a
családpolitika és az életmód-
váltás következményeként –
drasztikusan csökkent a gyer-
meklétszám. A családok egy-
harmada már nem keresztel-
tette meg a gyermekét, de a
többség még ragaszkodott hi-
téhez.
A XX. század utolsó évti-

zedének létszámemelkedése
már a vallásilag új idôk jeleit
mutatja. Új pünkösd várásá-
ban reménykeltô, hogy a XIX.
és a XX. század kereszteltjei-
nek számában – a XIX. század
nagyarányú gyermekhalandó-
sága ellenére – sincs nagy kü-
lönbség a XIX. század javára.
Az összes keresztelés 1999-

ig 50 960 fô volt, ebbôl fiú
25 824, lány 25 136. Ma egyes
kimutatások 80%-os kereszte-
lési arányról vallanak az or-
szágban.
Bielek Gábor–Jároli József

2010-ben ünnepli felszentelésének 100. évfordulóját a Pá-
duai Szent Antal plébániatemplom. E jeles évfordulón sze-
retnénk bemutatni azt a közösséget, amelynek tagjai egy-
kor felépítették és ma is használják impozáns templomu-
kat. A hitéletet legjobban a keresztelések, a házasságkö-
tések és a betegek szentségével ellátottak számának ala-
kulása jellemzi.

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

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás:

Válasszon kínálatunkból:
– ingatlanközvetítô, társasházkezelô
– logisztikai ügyintézô
– vámügyintézô (Gyulán)
– pénzügyi-számviteli ügyintézô
– mérlegképes könyvelô 
– munkavédelmi technikus
– adótanácsadó
– bérügyintézô
– társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelôadó

– valutapénztáros és -ügyintézô képzés 

Speciális képzési ajánlatunk:
Francia diploma, 4 féléves magyar nyelvû 
gazdasági képzés keretében  (CNAM)
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Február 16-ig
„Ilyen tavasz csak egy volt 
életemben” – 1849–2009 
– kiállítássorozat az 1849-es 
tavaszi hadjárat emlékére 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Január 20-ig
Monzinger Edit absztrakt 
festményeinek kiállítása 
az ifiházban (Art Caffé)

Január 19-ig
Verebi Sándorné Bartók Éva 
textiltervezô iparmûvész 
emlékkiállítása a Munkácsy-
emlékházban

Január 16-án 15.00 órától
„Pettson és Findus” – bábelôadás 
a Jókai Színházban 

Január 18-án
Trio Ducento Corde – hangverseny
a Jókai Színházban

Január 18–28-áig 
10.00 és 14.00 órától
A Napsugár Bábszínház bérletes
elôadásai az Ibsen Palotában

Január 19-én 17.00 órától
Nôk a középkorban és a rene-
szánszban – elôadás a TIT-ben

Január 22-tôl február 19-ig
Nagy Judit Munkácsy-díjas textil -
mûvész kamarakiállítása 
a Munkácsy-emlékházban

Január 22-tól február 19-ig
Anna Pauli és a MOME textiles 
növendékeinek tárlata az ifiházban

Január 25-én 17.00 órától
Sziám, a mosoly országa 
– elôadás a TIT-ben

Január 30-án 15.00 órától
Felolvasó meseszínház és játszó-
ház svéd mesével és népszokások-
kal a Napsugár Bábszínházban

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

Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal je-
gyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, ren-
dezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munká-
csy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

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

HÁZRÉSZEK
MMeeddggyyeesseeggyyhháázzáánn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann  utcafronti, 72
nm-es, másfél szobás házrész eladó. ÁÁrr::  33,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann 86 nm-es, két szoba
nappalis udvari házrész eladó (kétlakásos). ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 68 nm-es, kétszobás, felújí-
tásra szoruló házrész eladó. ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..
SSzzeenntteesseenn,,  aa  MMáággooccssii  uuttccáábbaann 60 nm-es, kétszobás ház-
rész eladó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóózzsseeff  uuttccáábbaann 63 nm-es, kétszobás, te-
raszos házrész eladó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann 100 nm-es, kétszobás ház-
rész eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn utcafronti, egyszobás házrész
eladó. ÁÁrr::  44,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKiissffaalluuddyy  uuttccáábbaann 46 nm-es, szoba-kony-
hás házrész eladó. ÁÁrr::  44,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann  kétszobás, nem utca-
fronti házrész eladó. ÁÁrr::  55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBoottyyáánnsszzkkii  PP..--nnéé  uuttccáábbaann utcafronti, 94
nm-es, kétszobás, felújítandó házrész eladó. ÁÁrr::  55,,22 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFiiuummeeii  uuttccáábbaann egyszobás, utcafronti ház-
rész külön bejárattal, kerttel melléképülettel eladó. 
ÁÁrr::  55,,55MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTeelleekkii  uuttccáábbaann szoba, konyha, fürdôszo-
bás, utcafronti, felújított házrész gázfûtéssel eladó. 
ÁÁrr:: 55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 40 nm-es, egyszobás ház-
rész eladó. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BB..  úúttoonn,, 400 nm-es osztott telken lévô
85 nm-es, kétszobás családi házrész eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccáábbaann  100 nm-es, kétszobás,
utcafronti házrész eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn  100 nm-es, két és fél szo-
ba + nappalis házrész eladó. ÁÁrr::  1100,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAuulliicchh  uuttccáábbaann 90 nm-es, háromszobás
utcafronti házrész garázzsal eladó. ÁÁrr::  1111,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPuusskkiinn  uuttccáábbaann 76 nm-es, két szoba, kony-
ha + étkezôs házrész eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTrreeffoorrtt  uuttccáábbaann három szoba + étkezôs
házrész két fürdôszobával, saját kertrésszel eladó. 
ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann utcafronti, 112 nm-es ház-
rész két szobával + nappalival eladó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..

ÜZLETHELYISÉGEK, IRODÁK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLuutthheerr  uuttccáánn 13 nm-es irodahelyiség IN-
GYENES parkolási lehetôséggel és pluszban egy tárgya-
lóhelyiség-használattal eladó. ÁÁrr::  11,,6655  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  központi helyen 16 nm-es, jól mûködô, gázfûté-
ses üzlethelyiség kis udvarral eladó. ÁÁrr::  44  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 56 nm-es üzlethelyiség
vizesblokkal, egy nagy eladótérrel, szociális helyiségekkel
eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann 240 nm-es üzlethelyi-
ség mûködési engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel
eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz  kköözzeell, 517 nm-es telken 240 nm-es,
téglablokkos ipari ingatlan közmûvekkel, ipari árammal el-
adó. ÁÁrr::  1133,,44  MM  FFtt ++  ááffaa..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBáátthhoorryy  uuttccáábbaann 140 nm-es, vendéglôként
funkcionáló üzlethelyiség eladó. ÁÁrr::  1166,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 200 nm-es területû
iroda/üzlethelyiség eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
CCssáárrddaasszzáálllláássoonn,, aa  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáábbaann,, a 46-os fôút
mellett 2006-ban épült, melegkonyhás kisvendéglô, amely
jelenleg is mûködik, tetôtéri lakással eladó. ÁÁrr::  4411  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn 320 nm-es területû sportléte-
sítmény eladó. ÁÁrr::  8888  MM  FFtt..

IKERHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzeeppeessii  uuttccáábbaann,, 825 nm-es telken 60 nm-
es, kétszobás ikerházrész eladó. Az ingatlanhoz garázs is
tartozik. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáánn,, 362 nm-es telken 100 nm-
es, háromszobás ikerház eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,, a strand közelében kétszintes,
három és fél szobás ikerházrész külön bejáratú udvarral,
garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann 110 nm-es, kétszintes, két
és fél szobás, nappalis sorház eladó. ÁÁrr::  2200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáábbaann, 380 nm-es telken 150
nm-es, kétszintes, három + két fél szobás ikerház két nagy
nappalival eladó. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

SORHÁZ/TÁRSASHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken 108 nm-
es, kétszintes, négyszobás családi eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann  ppoollggáárrii  ttííppuussúú, 100 nm-es,
háromszobás társas családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeellssôô--KKöörrööss  ssoorroonn 120 nm-es, tetôtér-be-
építéses, négyszobás, amerikai konyhás, klímás, Körös-
partra nézô sorház eladó. ÁÁrr::  2266  MM  FFtt..

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann nappali + három fél szobás,
amerikai konyhás, 4. emeleti, újszerû, erkélyes lakás liftes
házban eladó! ÁÁrr::  1166,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann panorámás, 90 nm-es, 3.
emeleti, egy + két fél szobás, étkezôs, új lakás eladó. 
ÁÁrr::  1177  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann 74 nm-es, két és fél
szobás, klímás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 1. emeleti, 66 nm-es, egy
szoba + nappalis lakás erkéllyel, fedett kocsibeállóval el-
adó. ÁÁrr::  1188,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann1. emeleti, 83 nm-es, két
és fél szobás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1188,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann kétszintes, négy szo-
ba + nappalis társasházi lakás eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann  116 nm-es, kétszobás,
amerikai konyhás, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1199,,99  MM  FFtt..
SSzzeeggeeddeenn,,  aa  CCssaapplláárr  BBeenneeddeekk  uuttccáánn 1. emeleti, 89 nm-es,
háromszobás lakás eladó. ÁÁrr::  2211,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  uuttccáábbaann  új építésû, 79 nm-es,
háromszobás, teraszos, földszinti, egyedi fûtésû lakás el-
adó. ÁÁrr::  2233,,3366  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  uuttccáábbaann,,  aazz  EEuurróóppaa  hháázzbbaann 3.
emeleti, 96 nm-es, három szoba + nappalis lakás erkéllyel
eladó. Mélygarázs is tartozik az ingatlanhoz, amelynek az
ára + 2,5 M Ft. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 120 nm-es területû, igényes
lakás eladó. ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 2. emeleti, 184 nm-es, két
nappali, 3 + fél szobás, padlófûtéses, klímás lakás eladó.
A lakáshoz fûtött garázs is van. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLAN
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 673 nm-es telken
120 nm-es, három + két fél szobás, családi ház eladó.
ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken 150 nm-es,
három szoba + étkezôs családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,, aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 2005-ben épült, négyszobás,
amerikai konyhás, cirkós kazánfûtésû családi ház eladó.
ÁÁrr::  1144 MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  a központhoz közel ELADÓ egy 175 nm-es, 
K–D-i fekvésû, háromszobás családi ház. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
FFaajjsszzoonn,,  aa  SSáággvváárrii  úúttoonn, 700 nm-es telken háromszobás
családi ház eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
CCssaannááddaappááccáánn,,  aa  MMóórriicczz  ZZss..  uuttccáánn,, 1460 nm-es telken 170
nm-es családi ház öt szobával eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  ZZööllddffaa  úúttoonn,, 808 nm-es telken 120 nm-es, két-
szintes, négyszobás családi ház étkezôvel eladó.
ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,, aa  MMuunnkkááss  uuttccáábbaann,, 752 nm-es telken
120 nm-es, eltolt szintû, három szoba + nappalis családi
ház eladó. ÁÁrr::  1155,,7733  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann 82 nm-es, polgári típusú, egy szoba
+ étkezôs ház eladó.  ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann,, 1070 nm-es telken 186
nm-es, kétszintes, három szoba + étkezôs családi ház el-
adó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  SSzzeenntt  PPááll  ssoorroonn,, 540 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás, tégla falazatú, kétszintes családi ház ela-
dó. ÁÁrr::  1166,,88  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  CCssaabbaaii  úúttoonn,, 1100 nm-es telken 160 nm-es, két-
szintes, négyszobás, erkélyes családi ház eladó.
ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn,, aazz  ÁÁcchhiimm  AA.. uuttccáábbaann,, 1135 nm-es telken
406 nm-es, háromszintes, többfunkciós ingatlan eladó. 
ÁÁrr::  2211,,99  MM  FFtt..

FFeellssôôsseeggeessddeenn,,  aa  BBaajjccssyy  ZZssiilliinnsszzkkyy  uuttccáánn,,  1600 nm-es tel-
ken 280 nm-es, hétszobás családi ház eladó. ÁÁrr:: 2233  MM  FFtt..
SSiióóffookkoonn,, aa  VVaassvváárrii  PPááll  uuttccáábbaann vasváz szerkezetû, 219
nm-es, négy szoba + nappalis családi ház eladó. 
ÁÁrr::  2244  MM  FFtt..
KKaallooccssáánn,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttoonn, 1200 nm-es telken hét szoba +
étkezôs családi ház eladó. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  GGyyuullaaii  úúttoonn minôségi kivitelezésû, négy
szoba + nappalis, nagy családi ház eladó. ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..
GGyyuulláánn  2004-ben épült, kétszintes, 88 nm-es családi ház
738 nm-nyi parkosított kerttel, kétállású, fûtött garázzsal,
11 nm-es faházzal eladó. ÁÁrr::  4499,,55  MM  FFtt..
LLaajjoossmmiizzsséénn,, aa  SSzzeenntt  LLaajjooss  uuttccáábbaann,, 1500 nm-es telken
417 nm-es, beépített tetôteres, exkluzív, tízszobás csalá-
di ház + panzió eladó. ÁÁrr::  113355  MM  FFtt..

GARÁZS
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzaabboollccss  uuttccaaii garázssoron jó állapotban
lévô, 17 nm-es, betonozott, elôtetôs garázs eladó.
ÁÁrr::  11,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔzziikkee  uuttccáábbaann 18 nm-es, elektromos ka-
puval felszerelt, jó állapotban lévô garázs eladó.
ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TToollnnaaii  uuttccaaii  ggaarráázzssssoorroonn eladó egy jól meg-
közelíthetô, 15 nm-es garázs. Villany van. ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 16 nm-es garázs eladó.
Saját villanyórája van, szigetelt, be van polcozva, bizton-
sági záras. ÁÁrr::  11,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann 18 nm-es garázs hideg-me-
leg vízzel, lefolyóval, ház alatti építéssel, zárt udvarban,
beépített szekrénnyel eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..

TANYA
MMeeddggyyeesseeggyyhháázzáánn két szoba konyha fürdôszobás, kom-
fortos tanya vegyes tüzelésû kazánfûtéssel, nagy telken
eladó. ÁÁrr::  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,, 1079 nm-es telken 100 nm-
es tanya három szobával eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFüürrjjeessii  ttaannyyáákkoonn  EELLAADDÓÓ egy 160 nm-es,
kettô és fél szobás, részben felújított tanya. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
MMeeddggyyeessbbooddzzáássoonn,,  GGáábboorrtteelleepp  kküülltteerrüülleettéénn,, 7533 nm-es
telken lévô 100 nm-es összterületû ingatlan, amelyhez +
910 nm-es istálló is tartozik eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás, félkomfortos tanya eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  kküülltteerrüülleettéénn,, FFeellssôônnyyoommáássoonn háromszobás,
nappalis tanya eladó. ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..

Szu csik in gat laniro da
BBéékkééssccssaabbaa::

TTee  llee  ffoonn//ffaaxx::  6666//552244--667799
MMoo  bbiill::  0066--3300//776688--22776622

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

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu A
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Húsz éve már, hogy Hajdu
Mihály zeneszerzô ösz-

tönzésére és Tóth István kon-
certmester, mûvészeti vezetô
áldozatos szervezômunkájá-
nak köszönhetôen megalakult
a Békéscsabai Vonós Kamara-
zenekar. Tizenhat alapító tagja
közül tizenegyen ma is ugyan-
olyan töretlen lelkesedéssel
muzsikálnak együtt, mint a
kezdetekkor. Így ír errôl Keré-
nyi Mária az Új Magyarország
hasábjain elsô budapesti sze-
replésük alkalmával: „…a bé-
késcsabaiak önbizalmat kap-
tak, hogy tevékenységüket ér-
demes folytatni, mert az együt-
tes jó, és igenis van jövôje.” 

– Az akkori Békés Megyei
Tanács kulturális ösztöndíja
tette lehetôvé a próbák elkez-
dését – idézi fel a múltat Tóth
István –, és Békéscsaba Vá-
ros Önkormányzatának anya-
gi támogatása teszi lehetô -
vé azóta is azt, hogy a zene-
kar évente két-három új mû -
sor ral felléphessen a megye-
szék helyen.
Az elmúlt két évtizedben

olyan ôsbemutatókkal büsz-
kélkedhet az együttes, mint
Hajdu Mihály Szvitje, Bozay
Concertinója vagy Erkel addig
ismeretlen zongora Concertó-
jának elôadása. Számos ki -
váló mûvész volt vendég szó -

listájuk, hogy csak néhányat
említsünk: Ránki Dezsô, Bara-
nyai László, Tarjáni Ferenc
vagy Alföldy-Boruss Eszter.
2003-ban kiemelt nívódíjjal
tértek haza a Veszprémi Or-
szágos Kamarazenekari Talál-
kozóról, néhány éve pedig át-
vehették a Békéscsaba Kultú-
rájáért kitüntetést. Meghatáro-
zó élmény volt számukra az a
két meghívás, amelyeknek
eredményeként a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon, majd a
Zempléni Mûvészeti Napokon
együtt muzsikálhattak a világ-
hírû Liszt Ferenc Kamaraze-
nekarral. Örömmel végzett
munkájuk legnagyobb elis-
merésének a csabai közön-
ség szeretetét tekintik.
Jövôbeli terveikrôl érdek-

lôdve válaszul csak annyit
mond az együttes mûvészeti
vezetôje: – Azt szeretném,
hogy márciusban, húsz évvel
ezelôtti elsô fellépésünk év-
fordulóján megtarthassuk ju-
biláló koncertünket.

Farkas Pál

Húszéves a Békéscsabai Vonós Kamarazenekar

Két évtizednyi örömzenélés
Szokásos adventi koncertjükön hallhattuk az együttest a
Phaedra Közéleti Központban. Mûsorválasztásuk – mint ál-
talában – ezúttal sem volt szokványosnak nevezhetô, hi-
szen úgy Rózsavölgyi-Bónis Három magyar tánca, mint
Puccini két zenedarabja, a Menüett és a Krizantém ritkán
hallható zenemûvek. Ez éppúgy a maguk teremtette ha-
gyományokhoz tartozik, mint az a törekvés, hogy fellépési
lehetôséget nyújtsanak pályakezdô fiataloknak: Hubai–
Szecsôdi Carmen fantáziáját az ifjú hegedûs, Benedekfi
Zoltán játszotta.

Zárókonferencia 
a civileknél

ACivil Szervezetek Szö-
vetsége a „Komplex

munkaerô-piaci szolgáltatá-
sok Békés megyében” cí -
mû projekt zárókonferenciáját
rendezte meg nemrégiben
Árpád sori székházában. Gó-
lya Pál elnök elmondta, hogy
mindig szívügyüknek tekintet-
ték a hátrányos helyzetûek
felkarolását. Az elmúlt évek-
ben több mint ötszáz embert
segítettek munkához, s több
mint ezren igényelték külön-
bözô szolgáltatásaikat, hét-
százötvenen vettek részt pro-
jektjeikben. Ezután dr. Dérné
dr. Tóth Judit, a Dél-alföldi Re-
gionális Munkaügyi Központ
rehabilitációs osztályának ve-
zetôje tartott a témához kap-
csolódó elôadást, magát a
programot pedig Kisné Zsigo-
vics Erzsébet projektvezetô
tolmácsolásában ismerhettük
meg. Tiszó Irén, a Békéscsa-
bai Kistérségi Gyermekjólé-
ti és Családsegítô Központ
trénere a megváltozott mun-
kaképességû álláskeresôk
mentális segítésének lehetô-
ségeirôl beszélt. A projekt
megvalósítását a Nyugat-du-
nántúli Regionális Munkaügyi
Központ támogatta. A záró-
konferencián megjelent Ko-
szecz Andrea városi civilrefe-
rens is. 

V. A.

Jótékony ételosztás

Karácsony elôtt évrôl évre
több szervezet vagy vállalko-
zás gondol meleg étellel a rá-
szorulókra. Sokan várták a
Frankó Produkciós Iroda ka-
rácsony elôtti ételosztását is,

még gyerekek is sorban áll-
tak, majd jó étvággyal fo-
gyasztották a forró lencsegu-
lyást. Az adagolásnál Vantara
Gyula polgármester is bese -
gített.

Az Arany János Szabadidôs
Klub köszöni a felajánlott szja
1%-át, 77 866 Ft-ot, amit 

a gyerekek sport- és kulturális
tevékenységére fordítottak.

Arany János 
Szabadidôs Klub

Békéscsaba, Lencsési út 136.
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Körtánc
Bizony, ütött. Mármint azon a
könyvbemutatón, ahol Kôváry
E. Péter (KEP) a Drótostót
címû trilógiájának harmadik
kötetét, az Ütött az óránk
címût mutatták be a Szlovák
Kultúra Házában a Körös Iro-
dalmi Társaság szervezé -
sében.
A szerzôvel Barta Kálmán

beszélgetett, s Józsa Mihály
elôadómûvész ezúttal is el-
kápráztatott bennünket külön-
leges orgánumával, amikor
elô adásában rövid részleteket
hallhattunk a regénybôl: az
Üvegpecát és a Négus az olaj-

fák hegyén-t. Aki eddig nem
ismerte KEP irodalmi munkás-
ságát – melyet a realizmus
mellett az a csabai sajátosság
jellemez, amit a köznyelvben
gyakran „tótságnak” is neve-
zünk –, biztos, hogy most már
a trilógia mindhárom kötetére
vadászni fog. Szerencsére a
Nem jön többé a drótostót, a
Pünkösdi Köztársaság, a Bo-
zse moj!, A szik virága s a pá-
lyázatot nyert Ez az a föld, a
Lépcsôn ülni veszélyes és az
Egy vidéki tudósító naplójából
után elkészült a „drótostót-tri-
lógia” harmadik része, az

„Ütött az óránk”. A gyermek-
kori élmények ihlette regény
és a regény kilenc novellája
mintegy történelmi tablóként

is felfogható, s bizonyára for-
rásmunkaként szolgál majd
az utókornak. 

Vándor Andrea

Agép alászállt a komor
esôfelhôk fölötti kéklô

magasból. Lent esô szitált a
tájra. Röpke percek múltán
alábbhagyott az égi könnye-
zés, és a Nap bújócskát kez-
dett játszani a foszló felhôk
között – a déli órán fénylô gló-
riája már büszkén ragyogott
London felett. Aranyló sugarai
a városra hulltak, megcsillan-
tak a Temze vizében és a part
menti szállodák, irodaházak
ablakszemeiben. 
A vidám ragyogásban ol-

dódott az évszázados erôd-
palota, a Tower komor fensé-

ge – aranylottak a parlament
míves kôcsipkéi, fehérlettek a
Westminster apátság szürke
oszlopai s ívei, színes játék-
ba kezdtek a mûvészetek fel-
legvárai, a képtárak épületei,
és vidultak a parkok vonzó
zöldjei.
A délutáni Nap sugárten-

gerében széppé fürödtek az
ódon épületek és a green-
wichi park, melynek fáin tarka
színekben zizegtek az ôszi
enyészettel dacoló levelek.
Messze, túl a mélyzöldben
tündöklô pázsiton, a kupo-
lás épületcsodákat és mo-

dern irodaházakat éles tónu-
sokban láttatta az alkonyi
napsugár. 
Szép volt a város a nyu-

godni térô Nap bársonyszí-
neiben, amikor a nappalra is
égi pályáján bandukoló Hold
sápadt arca ragyogni kezdett
– a leszálló estben az épüle-
tek ablakain át bentrôl kiszök-
tek a fények, és a hidak szín-
koszorúitól sejtelmesen dísz-
lett a nyugodt vizû Temze. A
kivilágított, nagy óriáskerék, a
London Eye fényei csillagok-
ként tündököltek a magas-
ban, a színek káprázatára a

Big Ben órájának fénylô ara-
nya tette fel a feledhetetlen-
ség jelképes koronáját. 
A világváros nem hivalko-

dott fényességével, miként
múltjának és jelenének vonzó
bájával sem: alázattal tárta ki
vonzerejének rejtekajtajait,
láttatta értékes kincseit párás
reggelen, a déli órák sárguló
aranyában, az ôszi alkony-
fény árnyjátékában és az est
szép óráiban, amikor a Temze
partján és a távoli térben, szí-
nes játékba kezdtek a londoni
fények.

Szemenyei Sándor

Erotikus színpadi képes-
könyvnek nevezi a szín-

ház osztrák hónapjának alkal-
mából kiadott mûsorfüzet Art-
hur Schnitzler Körtáncát, me-

lyet „felolvasószínházi” for-
mában, némi díszletvilágban,
találó jelmezekbe öltözött szí-
nészekkel mutattak be a hó-
nap félidejében. Schnitzler
(1862–1931) a maga korában
a naturalista stílus úgyneve-
zett „bécsi szárnyának” volt
botrányhôs színpadi szerzôje,
az „átfutó pillanat mûvésze”
(ahogy Szerb Antal jellemez-
te), mindenesetre a „liebelei”,
azaz szerelmeskedés hivatott
tollnoka. 
Tíz szereplô tíz kicsi történe-

te tárul a nézô elé a stúdiószín-
padon, ahol Schnitzlert meg -
idézve a „hogyan”-ra keresik a
választ a szereplôk, átadva a
körtáncos történet újabb és
újabb szerelmi epizódját a so-
ron következô hölgynek vagy
úrnak. Miután azonban az ille-
delmes generál-sötét és a lie-
belei után a szereplôk egyike
általában a „miért”-re keresi a
választ, roppant egyszerûen

derül fény a lényegre: a pilla-
natnyi „boldogság” volt csak a
cél, a többi elhanyagolható.
Végül is az emberiség hoz-

záállása a schnitzleri körtánc-

hoz az évezredek során csak
formailag változott, az eroti-
kus színpadi képeskönyv (el-
emelve kissé a szimpla felol-
vasástól) viszont vitathatatla-
nul siker. 
Galkó Bence rendezô jó

adag szarkazmussal (csípôs
gúnnyal) áll hozzá a feladat-
hoz, és kifejezô ötletekkel
(szöveglapszórás, gesztusok,
levegôpuszi stb.) látja el szí-
nészeit a játékot illetôen; az
ötlettárat leginkább Nagy Eri-
ka és Komáromi Anett hozza,
félmozdulataik, hangsúlyaik,
halk szösszeneteik a célra
törô dialógusok lényegét
emelik a valószerûség és a
késôi század megértô moso-
lyáig: nocsak, ennyi is elég a
boldogsághoz? A többi nyolc
szereplô és a narrátor, Jan-
csik Ferenc is méltón kapcso-
lódik a körtáncba. A hangulat
tökéletes volt.

Sass Ervin

Ütött az óránk

London fényei

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Békéscsabán, a Széchenyi liget mellett,
az épülô welnesspanzióval szemben
130 nm-es lakóépület 400 nm-es telken
eladó. Tel.: 30/498-7775.

Békéscsabán, Fényesen 100 nm-es épí-
tési telek áron alul, 1 M Ft-ért, sürgôsen
eladó. Tel.: 70/339-7802.

Békéscsabán, a belvárosban 3 szobás,
amerikai konyhás, nappalis, étkezôs, 87
m2-es, panorámás lakás eladó. Tel.:
20/942-2589.

Békéscsabán, Bánát u. 48. sz. alatt ház
eladó. Tel.: 30/935-7051.

Fényesen felújításra szoruló ház eladó.
Tel.: 70/397-2895.

Békéscsabán, a Kastélyszôlôkben, a
Mester u. 57. sz. alatt új építésû családi
ház eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.:
20/931-3024.

A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.:
30/938-4240.

Köröstarcsán hétvégi ház eladó.Ár: 850
ezer Ft. 30/239-1625, tarcsa.  atw.hu.

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

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

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/525-7881.

SZOLGÁLTATÁS
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzat-
festés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz
u. 83., tel.: 30/275-7263.

Hölgyeim és uraim! Szabaduljanak meg
a ráncaiktól, szarkalábtól, narancsbôr-
tôl! Nobel-díjas speciális krémmel, 
masszírozógéppel feltöltöm, megfiatalí-
tom. Ünnepek után is legyen arcbôre,
teste szép, fiatalos, érzéki tapintású,
csábító! Ugyanitt kellemesen ellazulhat
energiaátadó kezeim masszírozásától.
Csak bejelentkezésre! Tel.: 30/282-2541.

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

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

Iroda, lépcsôház takarítását vállalom –
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

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

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

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

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.

OKTATÁS
Történelembôl emelt és középfokú
érettségire felkészítés. Tel.: 70/332-9116.

Angolnyelv-oktatás kezdôknek, nyelv-
vizsgázóknak! Tel.: 30/345-9237.

Játékos angolnyelv-oktatás óvodások-
nak, kisiskolásoknak! Tel.: 30/527-7078.

Matematikából korrepetálás felsô tago-
zatosoknak, tel.: 66/636-458.

EGYÉB
Jusztíciától karma tarot-kártya-olvasás.
Minden kérdésre válaszolok! Ôsi prakti-
kákkal mindenre kiterjedô amulettet, ta-
lizmánt készítek, bármirôl van is szó!
Két órát foglalkozom egy vendéggel Bé-
késcsabán. Idôpont-egyeztetés szük-
séges! Tel.: 30/282-2541.

Új cserép féláron eladó. Telefonszám:
30/935-7051.

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

Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462

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

Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. E-mail: info@ilsszki.hu. Web: www.ilsszki.hu
Tel./fax: 66/454-262, 66/547-790; mobil: 70/257-3513, 70/244-1448

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátás, idegenforgalom • Vendéglátó szakmenedzser
• Idegenforgalmi szakmenedzser • Idegenvezetô 
• Utazásügyintézô • Protokoll ügyintézô
• Pincér (sommelier és mixer képzés is!)

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Kis- és középvállalkozási menedzser • Üzletviteli szakmenedzser
• Marketing- és reklámügyintézô • Gazdálkodási menedzserasszisztens
• Idegennyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô 

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

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor • Újságíró II

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

Jelentkezési lapok eljuttatása: postai levélben, e-mail-ben, ill. személyesen.
Jelentkezési lap letölthetô:  www.ilsszki.hu

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

ISKOLARENDSZERÛ (nappali, levelezô, egyéni tanrend) KÉPZÉS

Január elsô napjaiban mint-ha minden kicsit a szür-
kébb, szomorkásabb arcát
mutatná. Az „év hétfôjének”
estéin jó kicsit behúzódni a
meleg szobába, egy tea vagy
egy pohár forralt bor mellett
emlékezni az elmúlt hetekre,
tervezni a jövôt, és persze
megélni a visszahozhatatlan
jelen pillanatait.
Alig pár héttel ezelôtt még

a karácsonyi várakozásban
éltünk. Gyönyörû fények tet-
ték szebbé az estéinket, és
számos alkalommal hallgat-
hattunk karácsonyi dalokat a
város énekkarainak tolmá-
csolásában. Az evangélikus
kistemplomban az evangéli-
kus kórus, a gimnázium ének-
kara, a Calandrella, a Trefort
kórusa és a református ének-
kar adott közös hangver-
senyt, és persze a trefortos
fiúk külön is ünnepeltek. A re-
formátus templomban a Va-
kok és Gyengénlátók Békés
Megyei Egyesületének kultúr-
csoportja segített ráhango-
lódni a karácsonyra, emléke-
zetesre sikerült a Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázium

adventi hangversenye, és a
Békéscsabai Kistérségi Egye-
sített Szociális Intézmény ifi-
házban tartott ünnepsége is.
Különleges karácsonyi mûsor
volt a 10-es iskolában, a Mun-
kácsy Mihály Emlékházban
alkotó nôkkel – Bereczki Juli-
annával, Harangozó Ilonával
és Péter Erikával – beszélget-
hettek az érdeklôdôk, a Zöld
Bambusz étteremben pedig a
Villanások Mentális Színház
rögtönzött. Talán nem is volt
Békéscsabán olyan intéz-
mény vagy közösség, ahol ne
ünnepeltek volna együtt egy
kicsit az emberek. Ezekben a
napokban mintha jobban tisz-
teltük, szerettük volna egy-
mást, mintha jobban odafi-
gyeltünk volna arra, ami iga-
zán fontos…
Most január van, egy új év

kezdete. Egy olyan városban,
ahol ennyi ragyogó, összetar-
tó közösség mûködik, ahol
ennyien tudják megörvendez-
tetni egymást, ugye átvihetô
valami a meghittségbôl, nyu-
galomból, szeretetbôl az új év
hétköznapjaiba is?

Mikóczy Erika

Adventi irodalmi est
Az Irodalmi Esték sorozat ad-
venti összejövetelét tartották
decemberben a Phaedra Köz-
életi Központban. Aradi And-
rás Péter evangélikus lelkész
adventi köszöntôje után Jó-
zsef Attila és Petôfi Sándor köl-
tészetében mélyedhettünk el
Vadász Gábor és Gulyás Attila
ifjú, tehetséges színmûvészek
tolmácsolásában. Józsa Mi-
hály elôadómûvész ezúttal Sík

Sándor Karácsonyi álom és
Dsida Jenô Közeleg az em-
berfia címû versével érkezett,
majd pedig Frankó Attila New
Yorkban írt naplójából szemel-
getett, és felolvasta a Kavilliói
Kovács Feri címû novelláját.
Késôbb Szilágyi Róbert Fel-
pörgetve címû CD-jérôl éne-
kelt karácsonyi dalokat Vanyó
Szilárddal.

Vándor Andrea

Így ünnepeltünk

Nyílt napok:
2010. január 28. 9.00, 2010. március 8. 9.00, 
2010. április 12. 9.00, 2010. augusztus 25. 9.00
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2010. április 30.

Regisztrációs nap: 2010. június 28–29. 
A pótjelentkezés folyamatos. Regisztrációs nap: 2010. augusztus 17–18.
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Közel százmillió
felnôttképzésre

Acsabai ifjúsági ház Bat-
tonya és Sarkad önkor-

mányzatával konzorciumi
partnerségben valósítja meg
a közmûvelôdési intézmény-
rendszer felnôttképzési kapa-
citásának bôvítésére kiírt pro-
jektet. 
A program 2009. július el-

sején az Európai Unió támo-
gatásával és az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásá-
val indult, a támogatás össze-
ge közel százmillió forint. 
A szerzôdéskötés alkalmá-

ból sajtótájékoztatót és nyitó
rendezvényt tartottak decem-
berben az ifiházban, ahol Zsó-
tér Mária projektmenedzser
üdvözlô szavai után Szente
Béla, a ház igazgatója, a kon-
zorcium vezetôje elmondta,
hogy az elmúlt két évben or-
szágosan mintegy hetvenmil-
liárd forint fejlesztési összeget
különítettek el a közmûvelô-
désre, ám a pénznek csak
igen kis töredéke jutott el az
érintettekhez. Így történik ez a
mostani, 2011. június végéig
tartó projekt esetében is,
melynek legfôbb célja a hu-
mán-erôforrás fejlesztése, a
gazdaság versenyképessé-
gének javítása. 
Céljuk még a foglalkozta-

tás javítása, a munkavállalók
ismereteinek és képességei-
nek bôvítése, különös tekin-
tettel a hátrányos helyzetû tár-
sadalmi csoportokra, kistér-
ségekre, településekre.

V. A.

„A mosoly olyan, mint egy ab-
lakon felgyúló fény, amellyel a
lélek jelzi, hogy a szív otthon
van” – olvasható a december-
ben új telephellyel bôvült
pszichológiai tanácsadó és
mentálhigiénés gondozó fa-
lán, amelynek szakemberei
már a Bartók Béla út 37. szám
alatt is várják a hozzájuk for-
dulókat.
A házavatón az Egészség-

ügyi Alapellátási Intézmény
vezetôje, Bogár Éva beszélt
arról, hogy a tanácsadó kinôt-
te régi helyét a Wlassics sétá-
nyon, a Bartók Béla úti volt is-
kolaorvosi rendelô bevonásá-
val azonban megújult környe-
zetben tudják fogadni a ka-
paszkodót keresôket, segít-
ségre szorulókat. Dr. Tôgye Il-
dikó, a hivatal szociálpolitikai
osztályának vezetôje öröm-
mel számolt be arról, hogy
méltó körülmények között
mûködhet a tanácsadó,
amelynek komfortosabbá té-

telében az önkormányzat is
segített. Dr. Fábián Ágnes ta-
nácsnok a város nevében
mondott köszönetet az intéz-
mény szakembereinek ma-
gas színvonalú munkájukért,
és azért is, mert az átalakítás-
ból szinte mindegyikük kivet-
te a részét.
A pszichológiai tanácsadó

és mentálhigiénés gondozó
húsz éve mûködik Békéscsa-
bán, hogy segítsen megolda-
ni lelkünk gubancait, megta-

lálni az olykor elveszített mo-
solyt és nyugalmat. Szabóné
dr. Kállai Klára klinikai szak-
pszichológus vezetésével
számos szakember dolgozik
azért, hogy jobban érezzük
magunkat – a mentálhigiénés
konzultációk, az életvezetési
tanácsadások, egyéni és cso-
portos terápiák mind-mind ezt
a célt szolgálják. Mondhat-
nánk, hogy az intézmény nul-
lától százéves korig bárkinek
szívesen segít, a legfiatalabb
kliensük ugyanis alig három
hónapos volt, a legidôsebb
pedig már kilencvenéves is
elmúlt.
A tanácsadóba nem kell

beutaló, ha nem találjuk azt a
bizonyos mosolyt, ha lelkünk
jelez, ha szívünk „nincs ott-
hon”, telefonon (430-347)
vagy személyesen is kérhe-
tünk idôpontot, hogy a szak-
emberek segítségével min-
den újra a helyére kerüljön.

Mikóczy Erika 

Eszközparkkal gazdagodtak
Felújított autóelektronikai mû -
helyt adtak át decemberben a
Békéscsabai Központi Szak-

képzô Iskola és Kollégium Ke-
mény Gábor szakközépisko-
lában mûködô telephelyén.

Az átadási ünnepségen
Skultétiné Barna Anita, a „Ke-
mény” igazgatója üdvözlô
szavai után a Trefort fiúkórusa
és a szakközépiskola gitárze-
nekara szórakoztatta a meg-
jelenteket. 
Marton József, a BéKSZI

fôigazgatója intézményük
mottójával nyitotta meg házi
ünnepségüket, majd bemu-
tatta az autóelektronikai szak-
tanterem ötletgazdáját, Gaj -
dács Tibort, akinek személyé-
ben a Trefort iskola vezetôjét
tisztelhetjük. Marton József
elmondta, hogy a beszerzés
következtében közel hatvan-
milliós eszközparkkal gazda-
godtak. A szalagot közösen
vágták át Köles István alpol-
gármesterrel, aki pohárkö-

szöntôjében az oktatás, a
szakképzés jelentôségére
hívta fel a figyelmet. 
„Élesben” is megismerhet-

tük a szaktantermet Komáro-
mi Zoltán szaktanár kalauzo-
lásában. Az oktatólabor a régi
hegesztômûhelyben kapott
otthont. Digitális tábla, video -
projektor, tizenhat számító-
gép, két webkamera segíti a
munkát. A Degem-szimuláto-
rok tizenhárommillió forintba,
az oktatótáblák és mérôállo-
mások kétmillióba kerültek. 
A fejlesztés a szakképzési

alap felhasználásával, az in-
tézményekben tanuló fiatalok
bevonásával jöhetett létre –
szép példáját adva az össze-
fogásnak. 

Vándor Andrea

Polgármester a civilekért
Békéscsaba polgármeste-

re – a már 2006 óta meg-
szokott módon – civil szerve-
zeteknek ajánlja fel a köz -
gyûlés által jóváhagyott, tör-
vény által elôírt, félévente ese-
dékes jutalmát. 
Az idei esztendô második

félévi polgármesteri jutalmát

az alábbi öt békéscsabai, a
város felemelkedésével fog-
lalkozó civil szervezet kapja:
a Ferencz Rezsô irányította
Csabai Csípôs Blues Club
Kulturális Egyesület, a Buda-
pesten Élô Békéscsabaiak
Baráti Köre Egyesület, az
SOS Lelkisegély-szolgálat, a

Békéscsabai Fiatalokat Tá-
mogató Egyesület (BÉFIT),
valamint a Varga Sándor Pol-
gári Alapítvány.
Vantara Gyula bízik abban,

hogy támogatásával segíthe-
tett a fent felsorolt szerveze-
teknek mûködésükben, cél-
jaik megvalósításában.

Új csabai pénzintézet. Január elsô napjaiban a Gabona téri
Stojanovits-féle házban megkezdte mûködését a Békésme-
gyei Általános Takarékpénztár Részvénytársaság. A pénzinté-
zet a bankszakma mindennemû üzletágával foglalkozik.

A Körös-csatorna jege. A közgyûlés határozata szerint a csa-
torna jegét csak a helybeli nyolcvan jégverem tulajdonosa
használhatja ingyen, a vidékiek vermenként húsz koronát tar-
toznak fizetni. Jeget a csatornából csak akkor vihetnek, amikor
az a tizenöt centi vastagságot eléri. Jeget a halastavakból, a
kenderáztatóból elhordani és hûtésre felhasználni a közegész -
ségügyre veszedelmes volta miatt tilos! 
A rendelet meghozatalakor a Körös-csatorna a hideg téli idô-

járás ellenére éppen jég nélkül volt, mert víz nem volt benne.

Elemi iskolák bezárása. Csabán az egyik járvány a másikat
éri. Alig múlt el a tífusz, máris a gyermekek réme, a kanyaró
kezd ijesztôen fellépni. Január 20-áig az összes elemi iskolát
bezáratták, szünetel a tanítás.

Szállodaátvétel. Január 30-án Láng Jakab vendéglôs a Köz-
lönyben fizetett hirdetésben adta tudtára Csaba közönségé-
nek, hogy a Nádor Szálloda, kávéház és vendéglô bérlôje lett.

A nagy vendéglôs múlttal rendelkezô bérlô a jövôben az éte-
lek és italok minôségére fekteti a legfôbb hangsúlyt. E célból
fôvárosi éttermi szakácsot szerzôdtetett, továbbá a leghíre-
sebb magyar és külföldi termelôk borait szerzi be. Az új ven-
déglôs a nagyérdemû közönség pártfogását és bizalmát kéri
hirdetése záró mondatában. Gécs Béla

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Rajz az egykori szállodáról

Pataky Péter, az MSZOSZ
elnöke tartott sajtótájékoz-

tatót nemrégiben a BÁÉV Zrt.
Kazinczy utcai irodaházában.
A kibôvített ülésen megtud-

tuk, milyen eredmények szü-
lettek a bértárgyalásokon. Szó
volt arról is, milyen érdekérvé-
nyesítô munkát fejthetnek ki a
szakszervezetek a minél ked-
vezôbb feltételek elérése ér-
dekében. Az elnök szerint vál-
lalható, de nem jó a kötelezô
béremelésekrôl szóló megál-

lapodás. Az Országos Érdek-
egyeztetô Tanácsban a közel-
múltban megszületett bér-
megállapodásról elmondta,
hogy a megegyezés közel
sem azt az eredményt hozta,
amit szerettek volna: a mini-
mális bér nettó értéke nem kö-
zelít a létminimumhoz. Január
elsejétôl a minimálbér 73 500
forint, a szakmunkás garantált
bérminimum pedig 89 500 fo-
rint, ami az elnök szerint szin-
tén kevés. Vándor

Nem jó a bérmegállapodás

Ismét sikeres volt a szilveszteri futógála

A Békés Megyei Harcmûvész Szövetség a városi sport-
csarnokban rendezte meg a 25 éves jubileumát megün-
neplô Budo-gáláját. A színvonalas rendezvény a harc -
mûvészeti irányzatok és klubok közötti barátság jegyében
szervezôdött meg.

Esküvô, esküvô, esküvô!!!
300 fôs dekoratív nagyterem, Békéscsaba belvárosában
■ Az egyszerû hagyományos lakodalmaktól az exkluzív esküvôi partikig ■
■ Vendéglátás – helyben készült hagyományos és különleges ételek ■

„Álomesküvô, álomnászút” nyereményjáték
Kérje ajánlatunkat az info@phaedra.fm címen vagy 

a +36 30 577 87 59-es telefonszámon!

Új helyen a pszichológiai tanácsadó 

Megtalált nyugalom


