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Szarvas Péter polgármester 
és Ando György múzeumigaz-
gató köszöntôjét követôen 
a szerzô, Gyarmati Gabriella 
mûvészettörténész elmondta, 
hogy a mû mintegy 300 évet 
ölel fel városunk mûvészeti 
életébôl, és 122 alkotó sze-
repel benne. Egy évtizedes 
gyûjtô- és kutatómunka nyo-
mán láthatott napvilágot e 
gyönyörû kiadvány. A kötetrôl 
a szerkesztô, Martyin Emília 
tudományos-muzeológiai 
osztályvezetô beszélgetett a 
szerzôvel. A könyvben a régi 
„nagyok”, például Haán An-
tal, Munkácsy Mihály, Perlrott 
Csaba Vilmos, Vidovszky 
Béla, Mokos József, Jankay 

Tibor, Schéner Mihály, Mazán 
László, Kerekes György, Mla-
donyiczky Béla, Pátkai Ervin, 
Kállai Júlia mellett a kortárs 
képzômûvészek is szép szám-
ban kaptak helyet. Többek 
közt olvashatunk Kazár Fatimá-
ról, BMZ-rôl, Scholtz Endrérôl, 
Lonovics Lászlóról, Takács 
Gyôzôrôl, Gécs Béláról és még 
számos alkotóról, akik közül 
26-an a Békéstáji Mûvészeti 
Társaság tagjai. Róluk Lono-
vics László, a társaság elnöke 
külön is megemlékezett. Öten 
– Vágréti János, Gubis Mihály, 
Slezák Lajos, Lenkefi Konrád 
és Kállai Júlia – már nem le-
hetnek közöttünk. 

Vándor Andrea

A közgyûlés decemberi utol-
só ülésén döntött arról, hogy 
Munkácsy Mihály és Stark 
Adolf posztumusz Békéscsa-
ba Díszpolgára kitüntetésben 
részesül. A döntés után a vá-
ros két újabb díszpolgárának 
nevét bevésték a díszterem 
mellett álló táblába. 

A rendszerváltás óta, 
1992-ben Schéner Mihály 
és Fekete Pál, 2009-ben pe-
dig Ónodi Henrietta kapott 
díszpolgári címet a város-
tól, most pedig Munkácsy 
Mihály és Stark Adolf lett 

díszpolgár. Az avatóünnep-
ségnek különös hangulatot 
adott, hogy színmûvészek 
segítségével megidézték 
Munkácsy Mihályt és felesé-
gét, Cecile Papiert – velük a 
Munkácsy-év programjain 
2014-ben többször is talál-
kozhattunk –, valamint  Stark 
Adolfot is. A program a Bar-
tók Béla iskola mûsorával 
indult, majd Szarvas Péter 
mondott beszédet. A polgár-
mester megjegyezte, hogy a 
Fidesz–KDNP frakció kezde-
ményezésére, Hanó Miklós 

alpolgármester javaslatára 
lett Békéscsaba e két kiváló 
egykori polgára a jelölt, majd 
posztumusz kitüntetett. 

– Munkácsy Mihály ha-
zánk és Békéscsaba leg-
ismertebb és egyik legel-
ismertebb festôtehetsége, 
aki hosszú éveket töltött el 
városunkban. Nevét Békés-
csabán tér, utca, múzeum és 
híd ôrzi. Itt-tartózkodása alatt 
imádott csabaiakat, ismerôs 
arcokat, betyárokat rajzol-
gatni. Innen indult el a világ-
karrier felé, amely további 
városokon, országokon ke-
resztül a legnevesebb festôk 
közé repítette.

Békéscsaba díszpolgára lett Munkácsy Mihály világhírû 
festômûvész és Stark Adolf szôlônemesítô. A posztumusz 
kitüntetettek tiszteletére karácsony elôtt rendeztek ün-
nepséget a városháza dísztermében. 

Folytatás az 5. oldalon →Hanó Miklós és Szarvas Péter leplezte le a táblát már Munkácsy és Stark nevével

Békéscsaba díszpolgára Munkácsy Mihály és stark adolf 
Olyan értékeket teremtettek, amelyekre ma is büszkék lehetünk

– Semmiképpen sem sze-
retnénk növelni a lakosság 
terheit, ezért ebben az esz-
tendôben sem tervezzük új, 
helyi adó bevezetését, illetve 
a meglévôek mértékét sem 
emeljük. Ugyanakkor garan-
tálnunk kell az intézmény-
rendszer és hivatal biztonsá-
gos mûködését, biztosítani a 
városüzemeltetési, az egyéb 
önkormányzati szolgáltatások 
növekvô színvonalát – bocsá-
totta elôre a polgármester. A 
prioritások között továbbra is 
szerepel a munkahelyterem-
tés és a helyi vállalkozások 
támogatása, eredményes-
ségük elôsegítése, például 
inkubációs lehetôségekkel, 
telephelyek biztosításával. 

– Kulturális területen Bé-
késcsaba büszke lehet je-
lentôsen kibôvült, sikeres és 
növekvô hírû intézményháló-
zatára, amelynek tagjai a Bé-
késcsabai Jókai Színház és a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színház, Csabagyöngye Kul-
turális Központ, a Munkácsy 
Mihály Múzeum és a Békés 
Megyei Könyvtár. Ezen intéz-
ményhálózat mûködôképes-
ségéhez és fejlôdéséhez ki-

emelt érdeke fûzôdik az él-
hetôbb, vonzóbb, megtartó 
képességében erôsödni kívá-
nó városunknak. Folytatni kell 
tehát, sôt, bôvíteni szükséges 
az együttmûködést, a lehe-
tôségek, a kínálkozó gazda-
sági elônyök kihasználását a 
város és az eredményes in-
tézményei között – hallhattuk 
Szarvas Pétertôl.

A polgármester kitért ar-
ra, hogy továbbra is fontos 
feladat a közfoglalkoztatás 
mûködtetése, s a téli idô-
szakban is folytatódik a 
munkavállalók alkalmazása, 
illetve képzése. Az önkor-
mányzat 2015-ben is figyel-
met fordít a sport, a kulturális 
tevékenység, valamint a civil 
szervezetek támogatására. 
A költségvetési lehetôségek 

függvényében e célokra leg-
alább a tervezett elôirány-
zatok reálértékét biztosítani 
kívánják. 

– Fontos, hogy olyan új tí-
pusú kezdeményezésekbe 
is belevágjunk, melyek elô-
segítik a város hosszú távú 
megtartó- és eltartóképessé-
gének növelését, ösztönzik új 
vállalkozások betelepedését, 
új fejlesztéseket generálnak, 
ezáltal a jövôt szolgálják és 
építik. Ilyen lehet a Csaba-
kártya bevezetése, amely a 
városlakók számára biztosít 
majd különbözô kedvezmé-
nyeket a város fenntartói köré-
be tartozó szolgáltatásokhoz. 
Korszerû, médiaelemekkel 
dolgozó, Békéscsabát ajánló, 
kiajánló városmarketing rend-
szerre, a helyi vállalkozások 

eredményes piacra jutását, 
tevékenységét segítô befek-
tetôi kézikönyvre és vállalko-
zói információs adatbázisra is 
szükség van. Tervezzük egy 
olyan ösztöndíjrendszer be-
vezetését, amely a felsôfokú 
nappali képzésben végzô, ki-
emelkedô teljesítményt elérô 
csabai diákok számára bizto-
sít anyagi támogatást – sorol-
ta a terveket Szarvas Péter.

A polgármester azt is el-
árulta, hogy az elmúlt hóna-
pokban nagyon sokan ke-
resték meg ötleteikkel, amit ô 
örömmel vett, s a továbbiak-
ban is várja a jó kezdeménye-
zéseket, hiszen igazán sikeres 
akkor lehet Békéscsaba, ha 
az itt élôk jól érzik magukat, 
szeretik a várost.

Gajdács Emese

Az év elsô napjaiban arra 
kértük városunk polgármes-
terét, árulja el olvasóinknak, 
milyen évre számít, milyen 
tervekkel vág neki a 2015-
ös esztendônek. Szarvas 
Péter számos elképzelésrôl 
beszélt és azt is kiemelte, 
szeretne még szorosabb 
kapcsolatot kialakítani a la-
kossággal. 

Decemberben jelent meg a Munkácsy Mihály Múzeum gon-
dozásában Gyarmati Gabriella: Csabai arcképek – Békés-
csaba képzômûvészeti és iparmûvészeti élete címû kötete, 
az „Ami csabai…” múzeumi sorozat keretében. A kötetet az 
ünnepek elôtt mutatták be a városháza dísztermében.

Szarvas Péter: Akkor igazán sikeres a város, ha az itt élôk jól érzik magukat

A könyvbemutató a városháza dísztermében volt

sok a tennivaló 2015-ben
Szarvas Péter: Várjuk a csabaiak ötleteit!

Csabai arcképek
Békéscsaba képzômûvészeti

és iparmûvészeti élete
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V i s s z a T e K i n T é s  a  K ö z g y û l é s r e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

December 18-án tartotta múlt évi utolsó ülését Békéscsa-
ba képviselô-testülete. Szarvas Péter polgármester, vala-
mint a Fidesz, az MSZP, az LMP és a Jobbik képviselôi a 
közgyûlést követôen mondták el véleményüket a legfon-
tosabb döntésekrôl, egyebek mellett a költségvetési kon-
cepcióról és arról, hogy határozatba foglalták: szükség van 
mentôre Jaminában. 

Szarvas Péter: Szorosabb lesz a költségvetés

Szarvas Péter polgármester a 
költségvetési koncepció mel-
lett a díszpolgári címrôl, a par-
kolóházról és a Békés Airport 
Kft.-rôl is említést tett. 

– Én is támogattam a posz-
tumusz díszpolgári cím ado-
mányozását, hogy a rangos 
elismerést Stark Adolf  és 
Munkácsy Mihály is megkap-
hassa. A Békéscsaba Kultú-
rájáért kitüntetést ezúttal a 
múzeumnak és a Csabagyön-
gyének ítélte oda a testület. 
Mindkét intézmény dolgozói magas színvonalú munkát végez-
nek, amiért köszönet illeti ôket – mondta el a polgármester.

A költségvetési koncepció kapcsán Szarvas Péter kiemel-
te: az elôzô évinél szorosabb költségvetésre kell számítani, át-
gondolt gazdálkodásra van szükség, s csak a legindokoltabb 
fejlesztési célokra tudnak forrást biztosítani. Az intézményektôl 
takarékosságot, de javuló mûködési színvonalat várnak el, a 
helyi vállalkozókkal pedig szorosabb együttmûködésre törek-
szik a városvezetés. „Nagy feladat azon pályázatok összeállí-
tása, melyekkel a települési operatív programban szereplô 13 
milliárd forintos forrást tudjuk Békéscsabára hozni elsôsorban 
a munkahelyteremtést és a költségracionalizálást szolgálva” – 
mondta a polgármester.

A közgyûlési beszámolókból kiderült, hogy a belvárosi parko-
lóház és a Békés Airport Kft. is veszteségesen mûködik. Szarvas 
Péter emlékeztetett rá, hogy a város teljes pakolási rendszerét 
kell áttekinteni, a repülôteret üzemeltetô cég vezetôjének pedig 
január végéig kell elkészíteni az új mûködési tervet. Beszélt arról 
is, hogy a képviselôk támogatták azon elôterjesztését, melyben 
a vasúti beruházás idejére egy mentôautó jaminai „állomásoz-
tatását” kezdeményezte az Országos Mentôszolgálatnál.

Szarvas Péter nem támogatta a gazdasági és pénzügyi bi-
zottság elôterjesztését, amelynek értelmében alig másfél hó-
napra három rádió között négymillió forintot osztanak szét a 
közszolgálati mûsor támogatásaként. Ezt a polgármester indo-
kolatlannak tartotta. 

Fidesz: A stabil, kiszámítható mûködés a legfontosabb cél

Kompromisszumkészek vagyunk, hajlandóak vagyunk bár-
kivel együttmûködni, aki a város stabilitására, kiszámítható 
mûködésére törekszik – jelentette ki dr. Ferenczi Attila a Fidesz 
közgyûlés utáni tájékoztatóján.

– A Fidesz-frakció kezdeményezésére posztumusz Stark 
Adolf és Munkácsy Mihály kapta a Békéscsaba Díszpolgára 
címet, mindketten Békéscsaba büszkeségei – mondta Hanó 
Miklós, majd dr. Ferenczi Attilával elismerésüket fejezték ki a 
Munkácsy Mihály Múzeum és a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont kollektívájának, ugyanis nekik ítélte oda a testület a Bé-
késcsaba Kultúrájáért kitüntetést.

A költségvetési koncepcióról elmondták: a stabil, kiszámít-
ható és biztonságos mûködés a legfontosabb cél, amely a 
források ésszerû, takarékos felhasználásával valósulhat meg. 
Kiemelték, hogy újabb adókat nem kíván bevezetni a város, 
és a meglévôket sem emeli. A kötelezô feladatok mellett az 
önként vállalt feladatokat szeretnék továbbvinni, és kiemelten 
fontosnak tartják a munkahelybôvítés támogatását. A frakció 
nevében dr. Ferenczi Attila javaslatot tett arra, hogy egy helyi 
viszonyokhoz igazodó pályázati rendszert alakítsanak ki, de 
szeretnék támogatni a nyomdász szakirányítást is, hogy újjá-
éledjen a nyomdászképzés.

– Bár már végigvitt a vá-
ros egy járdaprogramot, 
még mindig elmaradása-
ink vannak ezen a téren. 
Most egy ötéves progra-
mot javasoltunk beállítani 
a lakossági igények kielé-
gítésére – emelte ki dr. Fe-
renczi Attila, aki beszélt ar-
ról is, hogy szükség van a 
bevételek növekedésére: 
jó lehetôség kínálkozik a 
CsabaParkban, különösen, ha a második ütem is megvalósul.

Hanó Miklós hangsúlyozta, hogy harmadik ciklus óta van 
Fidesz-többség Békéscsabán, a mostani költségvetési kon-
cepció is azt a rendszert vitte tovább, ami az elôzô évek gya-
korlatában már bevált. Megjegyezte, hogy ebben az uniós költ-
ségvetési ciklusban több mint 13 milliárdot kap fejlesztésekre 
Békéscsaba, ezt a pénzt céltudatosan szeretnék felhasználni.

– Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a vállalkozóknak, 
cégeknek, amiért becsülettel befizetik a helyi adót, ezzel is se-
gítve Békéscsaba fejlôdését. A mikro- és kisvállalkozók támo-
gatásának a rendszerét pedig a továbbiakban is szeretnénk 
fenntartani – tette hozzá Hanó Miklós.

MSZP: Elôremutató és megalapozott a koncepció

Az emberek biztonsá-
gát érintô kérdés a Ja-
minában állomásozó 
mentô ügyében történt 
elôrelépés 2014 utolsó 
közgyûlésén. Jogos, 
régóta húzódó kérése 
volt az Erzsébethelyen 
élôknek, hogy baj ese-
tén elérhetô közelség-
ben legyen a segítség. 
Mi is többször kértük az 
elôzô városvezetéstôl, hogy tegyen valamit a helyzet rendezése 
érdekében. Úgy látszik, új városvezetésre és lakossági fórum-
ra volt szükség ahhoz, hogy elinduljon az a folyamat, amelynek 
végén remélhetôleg mentôautó állomásozik majd Jaminában – 
hangzott el az MSZP közgyûlés utáni tájékoztatóján.

Miklós Attila és Fülöp Csaba a költségvetési koncepciót meg-
alapozottnak, elôremutatónak tartja. Jó iránynak érzik, hogy az 
utak, járdák és parkolók felújítására a tavalyinál több forrást szán 
a koncepció elôkészítôje. A helyi vállalkozások boldogulását 
könnyítheti meg a Befektetôi Kézikönyv és a Vállalkozói Informá-
ciós Rendszer megalkotása. Elôrelépést hozhat a város meg-
tartó-képességének növelésében a meglévô ösztöndíjrendszer 
újragondolása, továbbfejlesztése, amely a helyi vállalkozások 
igényeit figyelembe véve támogatná a tanulókat – ezeket az el-
képzeléseket már több éve szorgalmazták az MSZP képviselôi.

– Nehézséget jelenthet, hogy sok szociális támogatás került 
ki az országos büdzsébôl, amely az önkormányzatok kasszá-
ját fogja terhelni. További probléma, hogy városunk nem szá-
míthat olyan rendkívüli állami támogatásokra, amelyek eddig 
egyensúlyban tartották a költségvetést. Összesen 500 millió 
forint be nem folyó támogatásról van szó, a probléma megol-
dására a koncepció nem ad konkrét válaszokat – emelték ki.

Beszéltek arról is, hogy a hírek szerint városunk összesen 
1 milliárd 125 millió forintot kap a stadionrekonstrukciós prog-
ramból. Mint mondták, ennél sokkal fontosabb problémák 
megoldására is lehetne fordítani az összeget. A sportfejleszté-
sek terén nemcsak a labdarúgást szolgáló létesítmények vár-
nak felújításra, hanem iskolai tornatermek és tanuszodák is.

LMP: Pozitívumok és hiányosságok

Takács Péter, az LMP képviselôje is értékelte a legutolsó 
közgyûlésen történteket. A képviselô a 2015-ös év költségveté-
si koncepciójáról szóló vitát emelte ki tájékoztatójában.

A költségvetési koncepcióról elmondta, hogy az tartalmaz-
za a településfejlesztési stratégia korábban elfogadott doku-

mentumának fôbb elemeit. 
Részletesen taglalja a teen-
dôket 2020-ig. Fôbb területei 
a gazdaságfejlesztés, a városi 
közszolgáltatások rendszere, 
a társadalmi integráció és az 
ökológiai fenntarthatóság. 

– Pozitívum a gazdaság-
fejlesztés területén az élelmi-
szer-feldolgozó üzemek újra-
indítása, az északi iparterület 
további fejlesztése, egy új ifjú-
sági garzonház létesítése, ez 
utóbbit az LMP már négy év-
vel ezelôtt is szorgalmazta. A jaminai emberek kiszolgálása ér-
dekében szintén pozitívum, hogy Erzsébethelyen egészségügyi 
szolgáltató központ kialakítása és a Berényi úton közösségi ház 
létrehozása is a célok között szerepel. Szociális területen továb-
bi probléma, hogy a segélyeket az iparûzési adó terhére fogják 
a települési önkormányzatok finanszírozni. Ennek az összegét 
nem ismerjük, hisz ez függ a helyi rendelet szabályozásától 
is, azonban a koncepció leszögezi, hogy a 2014. évi szintnek 
megfelelô összeget szánnak rá. A munkahelyteremtést kiemel-
ten tartalmazza a dokumentum, nem tervez új adónemeket, a 
meglévôket pedig nem tervezi emelni. Új eleme a Csaba-kártya 
bevezetése, és egy olyan ösztöndíjrendszer, amely arra hiva-
tott, hogy bátorítsa a fiatalok visszatérését a városba. A tisztség-
viselôk jutalmazásának mértékét eltúlzottnak tartom – mondta 
Takács Péter, aki a helyi rádiók támogatása kapcsán nehezmé-
nyezte, hogy médiatámogatásról eddig a költségvetés elfoga-
dásakor döntött a testület és nem pedig az év végén. 

Jobbik: Forráshiánnyal kell számolnunk jövôre

Szabóné Kocziha Tün-
de a költségvetési kon-
cepcióról, a kitünteté-
sek adományozásáról, 
az iskolaigazgatók ki-
nevezésének vélemé-
nyezésérôl, illetve a 
jaminai mentô igénylé-
sérôl beszélt a Jobbik 
tájékoztatóján.

– Már a költségve-
tési koncepció beve-
zetôjébôl kiderül, hogy komoly forráshiánnyal kell számolnunk 
2015-ben. 2014-ben 300 milliós állami támogatást is kapott az 
önkormányzat, ezzel idén nem számolhatunk, a feladatelvoná-
sok miatt pedig további 200 millióval lesz kevesebb a forrás. A 
lefektetett irányelvek támogathatóak: fontos, hogy a város és 
intézményei kiszámíthatóan, biztonsággal mûködjenek, fontos 
a munkahelyteremtés, a vállalkozókkal kapcsolatos párbe-
széd, a város megtartó- és eltartóképességének növelése, az 
intenzívebb városmarketing, valamint a fejlesztések folytatása 
és a városi cégek eredményes gazdálkodása is – mondta Sza-
bóné Kocziha Tünde.

A képviselô kiemelte, pozitívum, hogy nem emelkednek a 
meglévô helyi adók és nem lesznek új adónemek Csabán. 
Aggályos viszont, hogy a hulladékgazdálkodási kft.-nél már a 
koncepcióban veszteséges mûködéssel számolnak. Nem ér-
tett egyet a térítési díjak emelésével, és azzal sem, hogy 80 
milliós hitelt vegyen fel a város felhalmozási kiadásokra.

A képviselô gratulált a múzeum és a Csabagyöngye vezetôi-
nek és munkatársainak, akik kimagasló, a városnak maradandó 
értéket adó munkájukkal kiérdemelték a Békéscsaba Kultúrájá-
ért kitüntetést. Beszélt arról is, hogy a Közgé és a Belvárosi iskola 
hosszú évtizedek óta öregbíti Békéscsaba hírnevét, és úgy látja 
ez biztosított Laduver Ferenc, illetve Szilágyi Tibor vezetésével is.

– A vasútberuházás kezdete óta probléma a mentô kérdése 
Jaminában. Komoly elôrelépés, hogy most már közgyûlési hatá-
rozat született arról, megkeresik az Országos Mentôszolgálatot 
és igénylik, hogy legyen mentô Jaminában. Bízom benne, hogy 
ez a gond megoldódik – mondta Szabóné Kocziha Tünde. 

Mikóczy Erika, Gajdács Emese, Vándor Andrea

Szarvas Péter

Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szabóné Kocziha Tünde



Mint ismert, a város koráb-
ban eladta a rossz állapot-
ban lévô gerlai kastélyt a 
Satis BAU Építôipari Kft.-
nek, egyben évenkénti üte-
mezésben elôírta a felújí-
tás érdekében elvégzendô 
munkákat. 

A vevô a felújítási munkák 
elôkészítését megkezdte, a 
szükséges szakértôi vélemé-
nyeket beszerezte, az építési 
engedélyt megkapta és több 
pályázatot nyújtott be a pénz-
ügyi fedezet megteremtése 
érdekében. A pályázatok ed-
dig eredménytelenek voltak. 
A kft. azt kérte, hogy a be-
ruházás részteljesítési határ-
idôinek teljesítése alól kapjon 
felmentést. Mivel a Kulturá-

lis Örökségvédelmi Hivatal 
2010-ben kötelezte a kastély 
tulajdonosát a felújításra, 
ha a városra a tulajdonjog 
visszaszállna, úgy a felújítás 

költségét is át kellene vállal-
nia. Ezért az önkormányzat 
a kft. kérésének helyt adott: 
a felújítás új határideje 2016. 
február 24.

Az OM korábban nem tartot-
ta szükségesnek mentôautó 
biztosítását a városrészben, 
arra hivatkozva, hogy az elô-
írásoknak megfelelô 20 per-
ces kiérési idôt tartani tudják.  
A válasz azt is tartalmazta, 
hogy lakossági igény ese-
tén felülvizsgálják a döntést. 
Szarvas Péter polgármester 
kérte, hogy a jaminai emberek 
jogos igényét ezúttal foglalják 
határozatba. A közgyûlés tá-
mogatta a határozatot, ame-
lyet a polgármester hivatalos 

levélhez csatolva juttatott el 
az Országos Mentôszolgálat 
fôigazgatójának. A levélben 
kérte egy készültségben lévô 
mentôautó állomásozását Ja-
mina városrészben mindad-
dig, amíg járhatóvá nem válik 
az Orosházi úton épülô új 
híd. A helyzet sürgôsségére 
való tekintettel a polgármes-
ter gyors intézkedést kért. 
Szarvas Péter kiemelte: né-
hány perc is életeket menthet, 
ezért létfontosságú a gyors 
intézkedés.
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A koncepció szerint az in-
tézményrendszer és a hiva-
tal biztonságos mûködését 
garantálni kell, biztosítva a 
takarékos, hatékony feladat-
ellátást. A munkahelyek te-
remtése érdekében erôsíteni 
kell a vállalkozásokkal való 
kapcsolattartást, ösztönözni 
kell azok fejlôdését, új vál-
lalkozások betelepedését, 
intenzívebb városmarketing 
politikát kell folytatni.

Kiemelt cél a fejlesztések 
folytatása, a pályázati lehetô-

ségek elôtérbe helyezése. El-
engedhetetlen olyan új típusú 
kiadások tervezése, amelyek 
elôsegítik a város megtartó- 
képességének növelését. Az 
önkormányzat valamennyi 
területén hatékony, eredmé-
nyes gazdálkodást kell foly-
tatni. A költségvetési koncep-
ciót a hozzászóló képviselôk 
zöme megalapozottnak, elô-
re mutatónak nevezte. Azon 
ellenzéki képviselôk, akik 
nem támogatták az elôter-
jesztés elfogadását, ezt azzal 

indokolták, hogy a kormány 
forrásokat von el például a 
szociális területrôl és túlságo-
san magára hagyja az önkor-
mányzatot. Azt a döntést min-
denki üdvözölte, hogy jövôre 
sem vezetnek be új helyi adót 
városunkban, s nem is emelik 
a meglévôk mértékét. 

Szarvas Péter a koncepció 
összegzése során elmond-
ta, az anyag amellett, hogy 
összefoglalja az irányelve-
ket, konkrét elképzeléseket 
is tartalmaz. Arra törekedtek 
ugyanis, hogy a képviselôk 
által eddig kezdeményezett 
javaslatok helyet kapjanak 
a koncepcióban, ami alapja 
lesz a jövô évi költségvetés-
nek.

Költségvetési koncepció
Irányelvek és konkrét elképzelések

A múlt év utolsó ülésén a közgyûlés hosszas vita után fogadta el a koncepciót

Létfontosságú, hogy gyorsan kiérjen a mentô

Éves szinten összesen hatmillió forint lesz a támogatás

A gerlai kastély még mindig felújításra vár

Az oldalt írta: Mikóczi 
Erika és Gajdács Emese

Támogatás a szociális 
civil szervezeteknek

Békéscsabán több olyan, 
a speciális szükségletekkel 
rendelkezôk – autisták, fogya-
tékkal élô gyermekek, anoni-
mitást igénylô szenvedélybe-
tegek, pszichiátriai betegek 
– segítésével foglalkozó szo-
ciális civil szervezet mûködik, 
amely évek óta személyes 
gondoskodást nyújtó szociá-
lis alapszolgáltatást biztosít. 
A közgyûlésen döntöttek ar-
ról, hogy 2015–2017-re ismét 
ellátási szerzôdést köt a város 
ezekkel a szervezetekkel, és 
éves szinten összesen hatmil-

liós forrást biztosít a számuk-
ra. 2015-ben ezt a hatmillió 
forintot a következôk szerint 
osztják szét: az AUT-PONT 
Autista Gyermekekért és Fia-
talokért Alapítvány, a Béthel 
Alapítvány, az Egyensúly 
AE Egyesület és a Mozgás-
korlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete részére 1,1 millió 
forintot, a „MI-ÉRTÜNK” Pre-
venciós és Segítô Egyesület, 
illetve a Mentálhigiénés Egye-
sület részére 800 ezer forintot 
biztosítanak a feladatok ellá-
tására. 

Hosszas vitát követôen, decemberi ülésén fogadta el a 
közgyûlés többsége a 2015. évi  költségvetés koncepcióját. 
Ennek általános irányelvei között szerepel, hogy a bevéte-
leket megalapozottan tervezzék, a kiadásokat teljes körûen 
számításba vegyék, illetve ezek egyensúlyát megteremtsék.

A jaminaiak az Orosházi úti híd elbontása óta többször is 
kérték, hogy biztonsági okokból, a gyorsabb elérés érdeké-
ben mentôautó állomásozzon a városrészben. Az elôzô pol-
gármester, Vantara Gyula jelezte ezt az igényt az Országos 
Mentôszolgálat felé, a decemberi utolsó közgyûlésen pedig 
határozatba foglalta a testület az erzsébethelyiek kérését. 

Decemberi utolsó ülésén tárgyalt Békéscsaba képvise-
lô-testülete arról, hogy továbbra is támogatást nyújtanak 
azoknak a civil szervezeteknek, amelyek speciális szoci-
ális feladatokat látnak el.

V i s s z a T e K i n T é s  a  K ö z g y û l é s r e

Mentô Jaminában
Határozatba foglalták a kérést

elismerések

intézmény-
vezetôk

Köszönet

aktív 
képviselôk

Laduver Ferencnek, a Bé-
késcsabai Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvû Központi 
Szakképzô Iskola és Kollégi-
um intézményvezetôi megbí-
zatása jövô nyáron lejár. A köz- 
gyûlés, az igazgató munkáját 
elismerve, hozzájárult ahhoz, 
hogy a második ciklusra pá-
lyáztatás nélkül bízzák meg 
az intézmény vezetésével 
Laduver Ferencet. A Békés-
csabai Belvárosi Általános 
Iskola és Gimnázium intéz-
ményvezetôi beosztására a 
KLIK korábban pályázatot írt 
ki, melyre egy pályázat érke-
zett. A közgyûlés támogatta, 
hogy az intézményvezetôi 
feladatok ellátásával Szilágyi 
Tibort bízzák meg. 

A képviselô-testület zárt ülé-
sen döntött arról, hogy a Bé-
késcsaba Díszpolgára címet 
posztumusz Munkácsy Mi-
hálynak és Stark Adolfnak ad-
ják. A Békéscsaba Kultúrájáért 
kitüntetést ezúttal a Munkácsy 
Mihály Múzeum és a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
kollektívájának ítélték oda.

Októberben köszönt le tiszt-
ségérôl Grósz György, Békés-
csaba román önkormányza-
tának elnöke. Grósz György 
a nyolcvanas években állt a 
békéscsabai román közösség 
élére, egy asztalhoz ültetve a 
különbözô településekrôl Bé-
késcsabára telepedett román 
lakosokat. Kezdeményezésé-
re kötött testvérvárosi meg-
állapodást Békéscsaba és 
Belényes. Támogatta a békés-
csabai román ortodox temp-
lom felújítását, kulturális kez-
deményezéseivel nemcsak 
a román közösség, hanem a 
város egészének életét gaz-
dagította, ezért a közgyûlés 
határozattal fejezte ki köszö-
netét Grósz Györgynek. 

Összefoglaló készült a 2014-
es évre a képviselôk közgyû- 
lésen, illetve bizottsági ülése-
ken történt megjelenését ille-
tôen, amelybôl kiderül, hogy 
az érintettek hány alkalommal 
maradtak távol az ülésekrôl. 
Megnézték a közgyûlésen tör-
tént felszólalások idôtartamát 
is, eszerint 2014-ben Takács 
Péter több mint 2 óra 20 per-
cet beszélt a közgyûlésen, ôt 
dr. Ferenczi Attila követi közel 
1 óra 39 perccel, harmadik 
pedig Szabóné Kocziha Tün-
de közel 1 óra 12 perccel. 

nincs pénz a gerlai kastélyra

Juttatás a helyi rádióknak
Szarvas Péter polgármester a 
közgyûlés elején visszavonta 
elôterjesztését, ami arról szólt, 
hogy egy-egy millió forintos 
támogatást kapjon a Rádió 
1-et mûködtetô Interax Kft. 
és a Mega Rádiót mûködtetô 
Telekom Békés Kft. arra, hogy 
április végéig bôvebben szá-
moljanak be a város aktuális 
közéleti, politikai, kulturális ese-
ményeirôl. Dr. Ferenczi Attila 

tanácsnok viszont a bizottság 
nevében szóbeli elôterjesztést 
tett arra vonatkozóan, hogy ez 
a két rádió 1-1 millió forintot, a 
Csaba Rádió viszont 2 millió 
forintot kapjon, tekintettel arra, 
hogy ez utóbbi egész évben 
folyamatosan teret adott a vá-
ros eseményeinek.

Szarvas Péter kiemelte, a 
költségvetési koncepció tár-
gyalásakor szóba került, hogy 

a jövôben új médiatámoga-
tási rendszer legyen. Ezért 
indokolatlannak érezte, hogy 
4 millió forintot ítéljenek oda 
alig másfél hónapra. Hanó 
Miklós megjegyezte, hogy a 
novemberben egyszer már 
behozott javaslat két rádió tá-
mogatásáról szólt, a harmadi-
kat kirekesztette volna. A tes-
tület végül dr. Ferenczi Attila 
javaslatát szavazta meg.
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ö T  T i p p  ö T  p i z z Á é r T
A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szóló 

ebédmeghívást nyerhet tô-
lünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 

Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Január 18., vasárnap 18.00: A Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar évkö-
szöntô koncertje. Vendég: Talamba 
Ütôegyüttes. Vezényel: Gál Tamás
Január 22., csütörtök 18.00: Ünnepi 
gálamûsor a magyar kultúra napja alkal-
mából. Köszöntôt mond: Szarvas Péter, 
Békéscsaba polgármestere. A „Békés-
csaba Kultúrájáért” kitüntetés átadása, 
ünnepi gálamûsor.
Január 24–25. II. CsaKK Esküvô Kiállí-
tás – Kísérô programok: bemutatók, ze-
nekarok, Tabáni István-koncert
Február 7., szombat 11.00: Farsangi rög-
tönzések – improvizációs fesztivál. A ren-
dezvényre középiskolás és felnôtt színját-
szók 4-4 fôs csapatainak jelentkezését 
várjuk határainkon innen és túlról, január 
30-ig. A fesztiválon három díjat osztunk 
ki. A díjazottak továbbjutnak az országos 
Impro Fesztiválra, amely 2015. március 
21-én Gödöllôn kerül megrendezésre. 
A Csabagyöngye földszinti Hungari-
kum Klubjában csütörtökönként 9–13 
óra között az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Békés Megyei szervezeté-
nek szakemberei várják azokat, akik úgy 
érzik, megkárosították ôket. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Január 22., csütörtök 17.00: A Light 
Scribblers fényfestôk kiállításának meg-
nyitója 
Január 23., péntek 16.00: A Békéstáji 
Mûvészeti Társaság új tagjai: Krajcsó 
László fotómûvész és Simon Debóra 
Eszter festômûvész bemutatkozó kiállítá-
sának megnyitója 
Január 23., péntek 16.30: Gubis Mihály 
(1948−2006) kamarakiállításának meg-
nyitója az Artériumban

A kiállítást megnyitja: Wehner Tibor 
mûvészettörténész. A tárlat megtekint-
hetô március 10-éig.

Munkácsy Emlékház 

Január 21., szerda 15.00: Mûteremláto-
gatóban Gnandt Jánosnál
Január 23., péntek 11.00: Jakobovits 
Miklós Munkácsy-díjas festômûvészre 
emlékezünk
Január 27., kedd 16.00: Képrôl képre 9. 
– Veres Gusztáv Omaszta Gyula portréja

Arany János Mûvelôdési Ház 
(Mezômegyer)

Január 16., péntek 15.00: Kézimunkaklub 
Január 17., szombat 16.00: Szarvasûzôk 
– Gerlai Ferencné kiállítása Arany János 
Buda halála címû mûvéhez készített 
illusztrációiból a magyar kultúra napja 
alkalmából. A kiállítást megnyitja Born 
Gergely, a megnyitón közremûködik a 
Dürgô zenekar. A tárlat február 17-éig 
megtekinthetô
Január 21., szerda 16.00: Rímszerda – 
Nagy Lászlóra emlékezünk
Január 24., szombat 14.00: Megyeri 
Kézmûves Mûhely – ez alkalommal a ne-
mezelés rejtelmeibe pillanthatnak bele 
az érdeklôdôk. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A Csabagyöngye OTP SZÉP-kártya-elfo-
gadó hely. Lehetôség van bankkártyás 
fizetésre. A Tourinform Irodában az or-
szágos jegyértékesítô rendszerbôl lehí-
vott bérletek és jegyek vásárlása esetén 
nem tudjuk elfogadni a Széchenyi pihe-
nôkártyát. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 21-én, szerdán 18 órai kezdettel

KERESZTHEGY 
Nagy József, Bárány Krisztián és Wonke Rezsô filmjének vetíté-
se a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 15.) 

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Január 28-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a 
„’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával.
A belépés ingyenes.

GYALOGCSILLAG FOGLALKOZÁSOK

Csoportok figyelmébe ajánljuk Schéner Mihály, a Meseház 
megálmodójának mûvészete ihlette foglalkozásainkat és állan-
dó kiállításaink megtekintését.

Mézeshuszár • 
Viráglány báb• 

Filcplasztikák• 
Kéz motívumok• 

Papírcsákó huszárok• 
Csikóhal készítése• 

FARSANGI KÉZMÛVESAJÁNLATUNK

Idén, a néphagyomány szerint, a farsangi idôszak február 17-
éig tart. Iskolai és óvodai csoportok számára ajánlott ötleteink:

Bagoly álarc készítése bôrbôl• 
Bajusz, szemüveg, szakáll készí-• 
tése textilbôl
Busó álarc festése, díszítése• 

Kisméretû busó báb készítése• 
Velencei álarc díszítése• 
Velencei gipsz medál festése• 
Kecske álarc textilbôl• 

Kiállításaink megtekintése januárban ingyenes.
A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô. 
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-
370 vagy a 06-30/383-4743 telefonszámon, illetve a mesehaz@
mesehaz.hu e-mail címen.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Trefi l Károly (90)

isten éltesse városunk 
szépkorú polgárát!

Január 16., 17., 18. Esküvô 
Kiállítás – Csaba Center
Január 16., 21 óra: Király 
Martina akusztikus koncert a 
Garden Clubban (Bartók B. 
út 21.)  
Január 17., 9 óra: 10 éves ju-
bileumát ünnepli a Lencsési 
Közösségi Ház Természetjá-
ró Köre a közösségi házban
Január 18., 18 óra: A Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
és a Talamba Ütôegyüttes 
évköszöntô koncertje a Csa-
bagyöngyében
Január 18., 9 óra: Gyalogtúra 
a Körös-Maros Nemzeti Park 
kígyósi-pusztai tanösvényén
a Lencsési Közösségi Ház 
szervezésében
Január 20., 18 óra: Moccacino 
– Moka Tünde életviteli ta-
nácsadó és Vozár M. Márton 
zongoramûvész sorozata a 
könyvtárban
Január 20., 18 óra: Újévi kon-
cert a Csabagyöngyében
Január 21., 15 óra: Mûterem-
látogatóban Gnandt Jánosnál
Január 21., 16 óra: Rímszerda 
– Nagy Lászlóra emlékeznek 
az Arany János Mûvelôdési 
Házban
Január 21., 17 óra: Márvány 
Fotómûhely tagjainak kiállí-
tása a Lencsési Közösségi 
Házban
Január 21., 18 óra: Magyar 
kultúra napja a Meseházban
Január 22., 18 óra: Ünnepi gá-
lamûsor a magyar kultúra nap-
ja alkalmából a CsaKK-ban
Január 23., 11 óra: Jakobovits 
Miklós Munkácsy-díjas festô-
mûvészre emlékeznek az  
emlékházban
Január 24–25. Esküvô Kiállí-
tás a Csabagyöngyében
Január 27., 16 óra: Képrôl 
képre – 9. elôadás-sorozat. 
Veres Gusztáv Omaszta Gyu-
la portréja az emlékházban

programajánló

www.csabaimerleg.hu

Ismeretterjesztô elôadás
Január 19., hétfô 14.30 óra – „A madéfalvi veszedelem” címmel Szakál 
Veronika történész vetítéssel egybekötött elôadása a Nyugdíjasklub fog-
lalkozásán. 

Magyar kultúra napja
Január 21., szerda 17.00 óra – a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotá-
saiból összeállított „Objektív 2014.” címû kiállítás megnyitója. A megjelen-
teket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Megnyitja Szente 
Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója. Közremûködnek a 
Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei. Megtekinthetô 
február 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Január 22., csütörtök 17 óra – Csabai gondolatképeskönyv – bemutatja 
Ferencz Rezsô újságíró, a kötet szerzôje. Közremûködik Csépai Imréné 
tanárnô.

Farsangi játszóház
Január 31., szombat 10-tôl 12 óráig. Farsangi álarcok és dekoráció 
készítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti. A belépés díj-
mentes.

Induló tanfolyamok
Haladó jógatanfolyam • indul február 2-án 18 órakor. A képzés 24 órás 
és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tar-
tanak. Vezeti: Juhász Gabriella jógaoktató. Részvételi díj 8000 Ft/fô. 
Jelentkezni január 30-áig lehet a részvételi díj befizetésével a közös-
ségi házban.
Fotósuli • indul diákoknak és felnôtteknek február 4-én 17 órakor. A 
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-
tôl 19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátí-
tása. A részvételi díj 8000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely 
tagjai vezetik. Jelentkezni február 3-áig lehet a részvételi díj befizeté-
sével a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam • indul február 4-én 18 órakor. A képzés 10 órás, 
a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni 
a helyszínen lehet, a fent jelzett idôpontban, a részvételi díj befizeté-
sével.

10 éves a Lencsési
Közösségi Ház
Természetjáró köre

PROGRAMOK:

Január 17., szombat
9.00 A Természetjáró kör éves közgyûlése. Beszámoló a 2014. évi tevé-
kenységrôl, a 2015. évi túraterv elfogadása, vezetôség választása. 
10.00 A jubiláló csoportot köszönti Takács Péter, a közösségi ház ve-
zetôje 
10.10 Dr. Rozsnyai Katalin fôiskolai docens elôadása „Életkor és 
életminôségi jellemzôk” címmel. Bevezetôt mond dr. Köteles Lajos 
fôiskolai tanár. 
10.50 Szelekovszky László környezetvédelmi szakmérnök vetítéssel 
egybekötött elôadása „Védett természeti értékek Békéscsabán és 
környékén”.  
11.30 „Megyénk mûemlékei, a mûemlékvédelem helyzete” – Dobos 
Albert építészmérnök elôadása. 
12.00 Mészáros Zsuzsa, a Munkácsy Emlékház mûvészeti vezetôjé-
nek elôadása „Kiemelkedô gyûjteményeink” címmel. 
12.30 „10 év története Zelenyánszki Judit szemével” címû fotókiállítás 
megnyitója. A tárlatot megnyitja Zsibrita Mária, a Természetjáró kör 
vezetôje. 
12.45 A megjelentek szerény megvendégelése.

Január 18., vasárnap
Gyalogtúra a Körös-Maros Nemzeti Park kígyósi-pusztai tanös-
vényén. Túravezetô: Boldog Gusztáv természetvédô. Indulás 9.20 
órakor az autóbusz-pályaudvarról a menetrend szerinti autóbusszal 
Szabadkígyósra. 

Január 21., szerda
17.30 Suhajda Szilárd hegymászó vetítéssel egybekötött elôadása 
„Békéscsabától a Himalájáig” címmel. 

Január 29., csütörtök
Kirándulás Budapestre. Programok: látogatás a Fôvárosi Szabó Ervin 
Könyvtár zenei könyvtárába (egykori Pálffy-palota), városnézô séta 
idegenvezetôvel a Palotanegyedben, majd a Rembrandt és a holland 
arany évszázad festészete címû kiállítás megtekintése a Szépmûvészeti 
Múzeumban. Indulás 7.17-kor a békéscsabai vasútállomásról. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
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Trefil Károly decemberben ün-
nepelte 90. születésnapját. Az 
ilyenkor járó juttatáson felül a 
város nevében dr. Csernus 
Ibolya jogász és dr. Bacsáné 
Kutyej Bozsena nemzetiségi 
és civil referens köszöntötte 
Békéscsaba szépkorú polgá-
rát.



Szarvas Péter polgármester 
kezdeményezésére az ün-
nepek elôtti héten lakossági 
fórumot tartottak a vasútfej-
lesztéssel kapcsolatban Ja-
minában, az Erzsébethelyi 
iskola Madách utcai épüle-
tének tornatermében.

A fórum résztvevôit Nagy 
Ferenc alpolgármester kö-
szöntötte, majd Szarvas Péter 
beszélt a vasútfejlesztésrôl, a 
lakosság türelmét, megérté-
sét kérve az óriási munkával 
járó kellemetlenségek miatt. 
A polgármester összegzésé-
ben kiemelte: kéri az empá-
tiát a kivitelezôk részérôl is a 
lakosság felé, hiszen a jami-
naiaknak sok tekintetben kell 
alkalmazkodniuk a megválto-
zott közlekedési viszonyok-
hoz, sok türelmet kell tanúsí-
taniuk az építkezések miatt. A 
városvezetés is folyamatosan 
fogadja az itt élôk észrevéte-
leit, a beruházás kapcsán ki-
alakult problémák felvetését. 
Egy ilyen megkeresés nyo-
mán sikerült elérni például, 
hogy a vasútállomáson – egy 
ideiglenes megoldás után – 
leaszfaltozták a vágányokhoz 
vezetô utat, amely korábban 
szinte járhatatlan volt a nagy 
sártól.

A fórumon jelen levôk kér-
déseire a város vezetôi mel-
lett a következô szakemberek 
válaszoltak: Vingelmann Sza-
bolcs, Dénes Béla, Brassay 
István, Czaga Róbert, Hirth Jó-
zsef, Nagy Tamás és a Nem-

zeti Infrastruktúra Fejlesztô 
Zrt. részérôl Erôss Ágnes. A 
felvetésekre a szakértôk el-
mondták, hogy a Gyár utca 
egy kilométeres szakaszát, 
valamint a Kereki utcát a Lajta 
utcáig leaszfaltozták. Kiemel-
ték, hogy a városrészek között 
legalább két helyen a jövôben 
is folyamatosan biztosítja az 
átjárást a kivitelezô. A Frank-
lin és Szabolcs utca közötti 
átjárót javították, aszfaltoz-
ták. Az Orosházi  úti felüljárót 
várhatóan a nyáron nyitják 
meg, kezdetben csökkentett 
forgalommal. A vasútállomá-
son a felvételi épület renová-
lása lesz a leglátványosabb 
fejlesztés, azt a múlt század 
elejének megfelelô stílusban 
újítják fel. Márciusban az ál-
lomás elôtti parkoló ideigle-

nesen megszûnik, a parkolás 
akkor a Penny parkolóban 
lesz megoldható. Tavasztól 
ôszig a repülôhidat lezárják, 
az átjárás akkor a Szerdahelyi 
úton folytatódik.

A megjelentek közül töb-
ben is arról panaszkodtak, 
hogy nem tudják, milyen mó-
don kaphatnak kártérítést az 
ingatlanjaikban keletkezett ál-
lagromlás miatt. A polgármes-
ter ennek kapcsán arra kért 
mindenkit, hogy az esetleges 
károkat folyamatosan rögzít-
sék, ha szükséges, készítse-
nek fotókat, s azt is felajánlot-
ta, hogy szükség esetén az 
önkormányzat ingyenes jogi 
segítséget nyújt azoknak, akik 
erre igényt tartanak.

Szarvas Péter ugyancsak 
komoly lépést tett annak ér-

dekében, hogy a lakossági 
igényeknek megfelelôen, a 
beruházás idejére, Jaminá-
ban ideiglenesen „állomá-
sozzon” egy mentôautó. A 
Orosházi úti felüljáró lezárása 
óta folyamatosan jelentkezô 
igényt a polgármester a leg-
utóbbi közgyûlés elé vitte, a 
testület határozatba foglalta a 
kérést, most már csak az Or-
szágos Mentôszolgálat pozitív 
válaszát várják, hogy mielôbb 
megoldódjon ez a probléma 
is.

Amennyiben a vasútfej-
lesztéssel, az építkezéssel 
kapcsolatban további kérdé-
sek merülnek fel, hívható a 
06-30/790-3936 telefonszám, 
és e-mailen is érdeklôdhet-
nek a csaba-2013@strabag.
hu címen.
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A polgármester és a Stark Adolfot, Munkácsyt és feleségét megszemélyesítô mûvészek

Békéscsaba díszpolgára Munkácsy 
Mihály és stark adolf 

Még életében festôfeje-
delemmé vált, aki beutazta a 
világot – hallhattuk Szarvas 
Pétertôl, aki hangsúlyozta: 
Munkácsy Mihály neve nem 
csupán érték Békéscsabá-
nak, hanem az egyik legérté-
kesebb „Csabaikumunk”. 

A polgármester Stark Adolf-
fal kapcsolatban elmondta, 
hogy legjelentôsebb tevékeny-
ségét a szôlônemesítés és az 
értékesítési logisztika területén 
fejtette ki. Számos fajta neme-
sítése köthetô a nevéhez, a leg-
ismertebb a Csabagyöngye, 
amely a világ legkorábbi érésû 
szôlôfajtája. Stark nemcsak 
a nemesítésben, de az üzleti 
életben is jeleskedett. Neme-
sített szôlôit, Kanadától Szibé-
riáig katalógusból árusította, 
szervezte az értékesítést. 

– Érdekesség, hogy a 
polgármesteri irodát ékesítô 
Zsolnay-vázát, a legenda 
szerint Stark Adolf a párizsi vi-
lágkiállításon kapta, amelyet 
Zsolnay Vilmos a kiállítás kü-
löndíjaként ajánlott fel. A váza 
útját a városházáig azonban 
a mai napig homály fedi – je-
gyezte meg Szarvas Péter,  
és hozzátette: amit Munkácsy 
és Stark létrehozott, az olyan 
kincs, amely minden békés-
csabainak, minden itt élônek 
és innen származónak meg-
dobogtatja a szívét. 

A díszteremben ezután 
Szarvas Péter jelképesen 
átadta a díszpolgári címrôl 
szóló oklevelet Munkácsy 
Mihálynak és Stark Adolf-
nak, majd kisfilmeket látha-
tott a közönség. Az elsôben 
a Munkácsy-év legemléke-
zetesebb eseményeit eleve-

nítették fel a nagy kiállítástól 
az elôadásokon, gyermek-
rajz-kiállításon át Havasi 
Balázs koncertjéig, a fôtéri 
Munkácsy-nap eseményei-
ig vagy a Munkácsy híd 
avatásáig. Mint hallhattuk, 
a történetnek még koránt 
sincs vége, hisz – mint tud-
juk – Békéscsaba Munkácsy 
városa is. A második filmben 
a jelenlevôk Stark Adolf éle-
tébe és munkásságába kap-
tak betekintést.

Az ünnepség végén Szarvas 
Péter polgármester és Hanó 
Miklós alpolgármester lep-
lezte le a díszterem mellett 
álló táblát, amelyen már Mun-
kácsy Mihály és Stark Adolf 
neve is ott volt, majd egy kis 
kóstoló következett a Munká-
csy tortából és a Csabagyön-
gye borból. 

Mikóczy Erika

→ Folytatás az 1. oldalról

ötszázmilliós támogatás a 
közvilágítás korszerûsítésére

– A közvilágítás korszerû-
sítésére benyújtott pályázatun-
kat a Környezet és Energia 
Operatív Program Irányító Ha-
tóság vezetôje 499 859 682 Ft 
összegû támogatásra érde-
mesnek ítélte, ezzel városunk 
újabb, igen jelentôs beruhá-
zás megvalósítására kap lehe-
tôséget, mely komoly mértékû 
energiamegtakarítást és Bé-
késcsaba polgárai számára 
élhetôbb, komfortosabb lakó-
környezetet tud biztosítani – 
mondta Hanó Miklós. 

Az alpolgármester ki-
emelte, a 2015 elsô fél évé-
ben megvalósuló – fôként 
Mezômegyert, a Lencsési la-
kótelepet és Jamina jelentôs 
részét érintô – korszerûsítés 
célja, hogy a település közvi-
lágítása megújulva, a világítá-
si feladathoz alkalmazkodva, 

modern és energiatakarékos 
lámpatestekkel, fényforrások-
kal üzemeljen költséghatéko-
nyabb üzemeltetés mellett. 

Az érintett területeken a 
jelenleg 2680 db világítótest 
236,88 kW beépített teljesít-
ménnyel üzemel, melynek 
éves szinten 945 841,88 kWh 
a fogyasztása. A korszerûsí-
tést követôen 2680 db vilá-
gítótest beépített teljesít-
ménye 106,88 kW lesz, ami 
519 066,042 kWh, 54,88 szá-
zalék fogyasztás-megtakarí-
tást eredményez. 

A korszerûsítés nemcsak 
az energiafogyasztás és az 
ezzel összefüggô üvegház-
hatású gázok kibocsátásá-
nak csökkenését eredménye-
zi, hanem az üzemeltetéssel 
kapcsolatos kiadások csök-
kenését is.

Az Erzsébethelyi iskola Madách utcai tornatermébe nagyon sokan jöttek el

Békéscsaba önkormányzata 2014. október 6-án pályáza-
tot nyújtott be a Széchenyi 2020 program keretében meg-
jelent „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címû 
pályázati felhívásra. Decemberben jó hír érkezett.

lakossági fórum a vasútfejlesztésrôl
A polgármester a kivitelezôk empátiáját is kérte

stadionfejlesztés 
Csabán

A hírek szerint 1125 milliárd 
forintból fejleszthetik a bé-
késcsabai stadiont, ebbôl 
565 millió forint érkezhet meg 
2015-ben. 

Egy decemberben meg-
jelent határozat szerint a kor-
mány egyetért azzal, hogy a 
Nemzeti Stadionfejlesztési 
Program keretében megvaló-
suló békéscsabai labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésere 
1125 millió forint keretösz-
szegben kerüljön sor, azzal 
a kitétellel, hogy a 2015-ben 
ebbôl összesen 565 millió fo-
rint biztosítása szükséges. 

A Magyar Közlönyben 
megjelentek szerint a Bozsik 
stadion, a ZTE Aréna, a ka-
posvári stadion, a békéscsa-
bai létesítmény, a dunaújváro-
si, valamint a soproni stadion 
fejlesztése szerepel azon a 
listán, amelyet a kormány ter-
jesztett elô. A nemzeti fej-
lesztési minisztert, az emberi 
erôforrások miniszterét és a  
nemzetgazdasági minisztert 
egyben felkérték arra, hogy 
a labdarúgó-sportlétesítmé-
nyek fejlesztésének megva-
lósításához a 2015. és 2016. 
évben szükséges 4088 millió 
forint forrás biztosításának 
érdekében tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket.

Új buszok a térségben
Ötvenkét jármûvel gazdagodtak

A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-hez tartozó Körös 
Volán Zrt. 52 új busszal gazdagodott. A Volvo típusú tö-
megközlekedési eszközöket az ünnepek elôtt mutatta be 
Békéscsabán, az autóbusz-pályaudvaron Fekete Antal, a 
DAKK Zrt. vezérigazgatója

Mint azt Fekete Antal el-
mondta, pályázati úton több 
típusú autóbuszt sikerült be-
szerezniük, amelyek darabja 
230-240 ezer euróba került. 
A sajtóbejáráson egy három-
tengelyes busszal tehettünk 
próbakört. A kényelmes, 
fûtött buszban 53 ülôhely, 61 
állóhely és egy mozgáskorlá-
tozottaknak fenntartott hely 
van. A vezetô számára a fül-
kében külön fûtés mûködik. 
Az alacsony padlós, exkluzív 
jármûvekben biztonsági öv 
is található, így óvodások, 
iskolások szállítására, osz-
tálykirándulásokra is ideális. 
Az új jármûvek 10-12 literrel 
kevesebb üzemanyagot fo-
gyasztanak.

– Számunkra a legfonto-
sabb az utazóközönség biz-
tonsága, kényelme. Az elmúlt 
kilenc évben nem szereztünk 
be új buszokat, öreg jármû-
vek közlekedtek az utakon. 
Most viszont már egy újabb 
beszerzésen is dolgozunk, 
75 új, modern buszt szeret-
nénk megvásárolni. A pályá-
zatot valószínûleg januárban 
írják ki – tudtuk meg Fekete 
Antaltól, aki érdeklôdésünk-
re azt is elmondta, hogy a 
most beszerzett 52 jármû 
fôként az elôvárosi közleke-
désben (80–100 kilométeres 
távolságokon) szolgálja majd 
az utasok kényelmét a Dél-
Alföldön. 

Vándor Andrea

www.csabaimerleg.hu

Békéscsaba díszpolgára Munkácsy 
Mihály és stark adolf 



A programokra közel két-
száz embert vártak a szer-
vezôk. A hátrányos helyzetû 
csabaiakat a családsegítô 
közremûködésével invitálták 
meg. A jelenlévôk ingyene-
sen használhatták a pályát, 
sôt, térítésmentes korcsolya-
oktatásban is részesültek. A 
felhôtlen szórakozást zene 
és bohóc segítette, de játé-

kos vetélkedôket is tartottak. 
A meghívottak a Köviép Kft. 
által szervezett eseményen 
egy-egy adag babgulyást és 
meleg teát is fogyaszthattak 
a támogatóknak köszönhe-
tôen. A szervezôk nevében 
Mochnács Pál, a városvezetés 
nevében pedig Herczeg Tamás 
köszöntötte a meghívottakat.

G. E.

Didergetô hideggel köszön-
tött ránk a múlt év utolsó 
napja, ezért nem lett volna 
csoda, ha a huszonhetedik 
alkalommal megrendezett 
szilveszteri futógálára keve-
sen mennek el – de pont az 
ellenkezôje történt, minden 
korábbinál többen álltak 
rajthoz. Családok, igazolt 
versenyzôk, amatôr futók, 
kutyások és sok-sok gyerek 
döntött úgy Békéscsabán, 
hogy fut egyet az óév utolsó 
napján.

A Buda Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club hívására renge-
tegen gyûltek össze a városi 
sportcsarnoknál december 
31-én a szilveszteri futógálá-
ra. Elôször a családokat és a 
hatvan év felettieket indította 
útnak 2500 méteres távjukra 
Szarvas Péter polgármester 
és Baji Balázs, a szervezô 
klub kiváló atlétája. Öt perc-
cel késôbb az igazolt futók és 
a bátor amatôrök álltak rajt-
hoz, hogy 4621, illetve 3421 
méteres távjukat lefussák. A 
startpisztolyt jelképezô pezs-
gôsüveget ekkor dr. Ferenczi 
Attila és dr. Fábián Ágnes ta-
nácsnok bontotta.

A leggyorsabbak a követ-
kezôk voltak: az igazolt spor-
toló nôk között 1. Kácser 

Zita, 2. Pavuk Tíra, 3. Váczi Lili. 
A férfiaknál 1. Gregor Lász-
ló, 2. Tábor Miklós 3. Dragos 
Ionut. Az amatôr nôk között 1. 
Molnár Gitta, 2. Stein Zsófia, 
3. Szatmári Anna. Az amatôr 
férfiaknál 1. Varga István, 2. 
Fuczian Adrián, 3. Hrabovsz-
ki János. Igazolt versenyzô 
általános iskolás lányoknál 
1. Hajdú Bettina, 2. Csendes 
Anna, 3. Szendrei Boglárka. 
Fiúknál 1. Apáti Bence, 2. 
Szabó Áron, 3. Szántó Simon. 
Az alsó tagozatos fiúk közül 
1. Karsai Gábor, 2. Szlancsik 
Bence, 3. Vaszkán Milán. Az 
alsó tagozatos lányoknál 1. 
Szendrei Boglárka. A hatvan 
éven felüli férfiaknál Adorján 
László, a hölgyeknél Ladnyik 
Mihályné gyôzött. Az ötven 

éven felüli férfiaknál Such 
Alex, a nôknél Nagy Judit vég-
zett az elsô helyen. Különdí-
jat kapott a két legidôsebb 
induló, Kovács István (1927-
es születésû) és Greksza 
Pál (1928-ban született). A 
családi futásban 1. a Szigeti 
család, 2. a Benkô család, 3. 
a Kovács család. Különdíjat 
kapott a kutyás célba érke-
zôk közül Gombkötôné Ilyés 
Ildikó és Nyitrai Zoltán. 

A résztvevôknek és a 
szurkolóknak egyaránt igazi 
élmény volt a szilveszteri fu-
tógála. A nézôk közül pedig 
talán többen éppen ott fogad-
ták meg, hogy az új évben az 
ô életükben is fontosabb sze-
repet kap a futás, a sport.

M. E.

Rangos díjátadógálát szer-
vezett a Magyar Röplabda 
Szövetség az ünnepek elôtt 
Budapesten, ahol díjazták a 
2014-es esztendô legjobbjait. 
A nemzetközi sportdiploma-
ták, a sportért felelôs állami 
vezetôk és a magyar röplab-
dázás vezérkara jelenlétében 
megtartott fogadáson Kor-
mos Mihály, a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesület 
szakmai igazgatója komoly 
elismerést kapott: az Év edzô-
jének járó díjat vehette át fel-
nôtt nôi kategóriában.

Kormos Mihálynak, a 
Linamar-Békéscsabai RSE 
nôi röplabdacsapata edzô-
jének irányításával 2013-ban 
bronzérmet, 2014-ben bajnoki 
címet szerzett a csapat. Múlt 
évben a csabai közgyûlés a 
fiatalok körében végzett mun-
kája elismeréséül neki ítélte 
oda a Békéscsaba Ifjúságáért 
kitüntetést is, a BRSE pedig a 
Békéscsaba Sportjáért kitün-
tetést kapta meg.

2014-ben a szakmai zsûri hat 
háttérdolgozónak ítélte oda 
az elismerést, akik nemcsak 
szakmailag, hanem színház-
szeretetükben, munkájuk 
iránti alázatukban is példa-
mutató képviselôi hivatá-
suknak. Karácsony elôtt, a 
Jókai színházban megtartott 
díjátadó gálaesten,  közösen 
léptek színpadra a Magyar 
Teátrumi Társaság tagszín-
házainak mûvészei, valamint 
a Jókai színház társulatának 
tagjai. A látványos, zenés, 
táncos show-mûsorban rész-
letek csendültek fel a színhá-
zak sikerprodukcióiból.

A Magyar Teátrumi Társa-
ság 2010-ben alapította meg a 

Magyar Teátrum Díjat, amely a 
színházi háttérszakmák meg-
becsülésének kifejezésére 
hivatott. Idén Gnandt János, 
a Békéscsabai Jókai Színház 
festôtárvezetôje, Gulyás Sza-
bó Gábor, a József Attila Szín-
ház hangtárvezetôje, Horváth 
Ilona, a kecskeméti Katona 
József Színház gazdasági 
vezetôje, Imre József, a bu-
dapesti Játékszín színpad-
mestere, Kiss István, a Csiky 
Gergely Színház kelléktár-
bútortár vezetôje nyerte el a 
díjat, a nemzetiségi különdíjat 
pedig Werner József, a Cinka 
Panna Cigányszínház szceni-
kusa, díszlet- és látványterve-
zôje kapta.

Most elôször osztották ki 
a Magyar Színháztechnikai 
Szövetség által az idén alapí-
tott, a színháztechnika nagy 
alakjáról elnevezett Tolnay 
Pál Életmûdíjat is, mely a 
magyarországi színházi élet 
területén dolgozó, megha-
tározó és kiemelkedô tevé-
kenységet folytató mûszaki 
személyiségek tevékenysé-
gének elismerésére hivatott. 
A díjat Schmidt János szceni-
kus, színpadtechnikai szak-
értô, okleveles gépészmér-
nök és igazságügyi szakértô 
vehette át.

A korábbi évek gyakorla-
tának megfelelôen a gálaes-
tet rögzítette a közszolgálati 
média, a felvételt a Duna 
Worldön január 4-én láthat-
ták a nézôk. A mûsorvezetôk 
Jegyes-Tóth Kriszta és Né-
meth Kristóf voltak.

Sz. K. V.

Ha beszabadulunk az Ama-
dinda próbatermébe, bár-
melyik hangszerhez hozzá-
nyúlhatunk, minden megvan 
engedve. Ilyenkor aztán csak 
zenélünk, a dalok kifordulnak 
magukból és más formát öl-
tenek – mondta Presser Gá-
bor december 29-én este a 
Csabagyöngyében. Az Ama-
dinda Ütôegyüttessel közös 
koncertjükön, amelynek ven-
dége Karácsony János volt,  
igazi örömzenét hallhatott a 
közönség, több „önmagából 
kifordult” dallal.

Presser Gábor és a 2014-ben 
fennállásának harmincadik 
évfordulóját ünneplô Ama-
dinda Ütôegyüttes 2001-ben 
adott elôször szilveszteri 
koncertet a Zeneakadémián.  
Az óévbúcsúztató hangver-
senyt késôbb – a Zeneaka-
démia renoválása miatt – a 
Mûvészetek Palotája fogad-
ta be, most szilveszterkor 
azonban ismét visszatértek 
a Zeneakadémiára, de elôtte 
még Békéscsabán örven-
deztették meg a közönséget. 
A hagyományos szilveszteri 
koncertet most elôször mu-
tatták be Budapesten kívül! 

A Csabagyöngyében a 
koncert az Amadindával in-
dult. Az együttes tagjai, Rácz 
Zoltán, Bojtos Károly, Holló 
Aurél és Váczi Zoltán fontos-
nak tartják, hogy mûködésük 
inspirációt nyújtson magyar 
és külföldi zeneszerzôknek. 
Többek közt Kocsis Zoltán, 
Dés László és John Cage 

is komponált darabot az 
Amadindának, Holló Aurél 
pedig Cage-nek címezte a 
beFORe JOHN-t, amelyet a 
Csabagyöngyében is hallha-
tott a közönség. Játszottak 
Debussyt, kínai dallamokat, 
polinéz tánczenét egészen 
különleges, fatörzsnek lát-
szó ütôhangszerekkel, tra-
dicionális és kortárs darabo-
kat, átiratokat, és bemutatták 
azt is, hogyan zenélnek az 
amadindán (az ugandai ütô-
hangszeren, amelyrôl a ne-
vüket is kölcsönözték). 

Már az elsô két szám után 
Presser Gábor és Karácsony 
János is beállt az Amadindá-
ba, rendkívüli zenei alázattal 
és profizmussal szolgálva az 
ütôegyüttest és az aktuális 
darabokat. Mint megtudtuk, 
közös jubileumot is ültek 
2014-ben, ugyanis 25 évvel 
ezelôtt vitték elôször együtt 
színpadra a Drum Street Blu-
est, amelyet Presser Gábor 
az együttesnek komponált, 

és amelyet a Csabagyöngyé-
ben is bemutattak.

– Nagy tisztesség együtt 
játszani az Amadindával, na-
gyon szeretek velük muzsi-
kálni – mondta Pici bácsi két 
dal között, és Rácz tanár úr 
is valami hasonlót éreztetett 
a közönséggel. A színpadon 
ezután Karácsony János kö-
vetkezett, majd Presserrel 
és az ütôsökkel jött például 
a Ringasd el magad (amely-
ben Presser a mintegy ezer- 
fôs, éneklô közönséget apró 
mozdulatokkal instruálta), 
jött a Gondolj rám, a Valaki 
mondja meg és a Fiú – jöttek 
a szilveszteri koncertre „át-
hangolt” LGT-dalok. 

Az egymást inspiráló 
örömzenének a hallgatóság 
volt a nyertese, akiket több 
mint két órán át a legmaga-
sabb színvonalat képviselô 
zenészek varázsoltak el Bé-
késcsabán az elôszilveszteri 
koncerten.

Mikóczy Erika

6 Csabai Mérleg

A díjazottak: Gnandt János, Werner József, Schmidt János, Kiss István, Horváth 
Ilona, Imre József és Gulyás Szabó Gábor

Kormos Mihály

Presser és az Amadinda nagy sikert aratott Csabán

Minden eddiginél nagyobb volt az érdeklôdés

Fülöp Csaba 
fogadóórája

Fülöp Csaba, a 6. számú 
választókerület egyéni kép-
viselôje 2015. január 22-én, 
csütörtökön 16.30–18.30 órá-
ig tart fogadóórát a Vasutas 
Mûvelôdési Ház emeleti klub-
termében.

Átadák a Magyar Teátrum Díjakat
A csabai Gnandt János is megkapta a díjat

„nagy tisztesség együtt játszani”
Presser és az Amadinda a Csabagyöngyében

Egyazon este színészek, rendezôk, Kossuth- és Jászai-dí-
jasok adóztak tisztelettel, odafigyeléssel a függöny mögött 
szolgálatot teljesítôknek. Díjat kaptak a legkiválóbbak, akik 
nélkül sohasem valósulhatna meg az elôadások végén ér-
zett katarzis, a tapssal materializált színházi csoda.

Családi napot tartottak január 9-én a békéscsabai fôté-
ren lévô korcsolyapályánál. A résztvevôk jól szórakoztak 
és még vendégül is látták ôket.

az év edzôje Futással búcsúztatták az óévet
A legidôsebb sportember 87 évesen állt rajthoz
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A Tót Melanzs címû békés-
csabai hetilap 2014-ben lett 
ötéves. Ez sok ötletet adott 
a kiadónak, amelyek közé 
tartozott egy míves, szép 
könyv kiadása is. Az újság-
nak három egyformán fon-
tos rovata van, és zárásként 
mindig ott van a „Hátsó gon-
dolat”. Ebbe a rovatba ed-
dig 140 jegyzetet írt Ferencz 
Rezsô, a „Csabai Gondolat-
képeskönyv” alapjául ezek 
az írások szolgálnak: 52 gon-

dolat egy csokorba gyûjtve. 
A könyvben az oldalpárok 
egyik oldalán olvasható egy 
jegyzet, a másik oldalán lát-
ható egy békéscsabai fotó 
a helyi fotósok alkotásaiból. 
Ferencz Rezsô úgy fogalma-
zott, hogy a könyv igazából 
egy csabai szívzsebkönyv, 
hisz befér a zakó vagy a kabát 
belsô zsebébe, bárki a szíve 
felett hordhatja, ha akarja, és 
persze a nôi retikülben sem 
foglal sok helyet!

7Csabai Mérleg

A világhírû Kijev City Balett december 19-én a Hattyúk ta-
vával örvendeztette meg a csabai közönséget. A több mint 
negyven fôbôl álló együttes egy rövid bemutatkozás ere-
jéig már 2012-ben látható volt Magyarország öt nagyvá-
rosában, de a hatalmas sikernek köszönhetôen most újra 
itt jártak. A táncmûvészek szakmai tudását mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy Oroszország és Ukrajna legjobb 
mestereinek tanítványai alkotják a csapatot, akik hosszas 
elôválogatás után lehetnek tagjai a neves együttesnek

December 16-án tizenötödik alkalommal rendezték meg 
a hagyományos adventi hangversenyt az evangélikus 
kistemplomban. Tele volt a templom, pótszékeket kellett 
betenni és a karzaton, de még a karzatra vezetô lépcsôn 
is sokan álltak. Nem csoda, hisz a fellépôk is szép szám-
mal jöttek el: idén nyolc békéscsabai kórus fogott össze 
azért, hogy bô egy héttel karácsony elôtt – éppen Kodály 
Zoltán születésnapján, a magyar kórusok napján – ün-
nepre hangolja a közönséget

December 17-én Békéscsaba önkormányzata, valamint a 
családsegítô várta mindannyiunk karácsonyára a csaba-
iakat. Szarvas Péter köszöntôje után a Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvû Általános Iskola diákjainak mûsora kö-
vetkezett, majd Vida Alexandra, a Belvárosi iskola tanu-
lója hozta meg a betlehemi lángot. Errôl a polgármester 
gyújtotta meg az adventi koszorú gyertyáit, a jelenlevôk 
pedig saját gyertyáikat. A vendégeket kalács és kakaó 
várta

A téli szünet elôtt karácsonyi ünnepségeket tartottak az 
intézményekben, óvodákban, iskolákban. Meghatóan 
szép, ugyanakkor sok-sok vidám jelenettel, dallal és tán-
cos produkcióval tarkított ünnepséget tartottak december 
19-én a Petôfi  Utcai Általános Iskolában is. Mint azt Papp 
Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, náluk a harmadikosok ál-
lítottak össze mûsort, amelyben közel nyolcvanan léptek 
fel. A programot egy nappal korábban a szülôk is láthat-
ták

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület és a Frankó Produk-
ciós Iroda tizenkettedik alkalommal szervezett étel- és 
ruhaosztást a rászorulóknak karácsony elôtt. Mint azt 
Frankó Attila szervezôtôl megtudtuk, a támogatóknak 
köszönhetôen december 23-án a Munkácsy utcában 
ezer adag babgulyás, 200 kilogramm banán, 100 kilo-
gramm kenyér, 500 kilogramm narancs, 50 kilogramm 
szaloncukor, valamint 1500 kilogramm használt ruha ta-
lált gazdára

Békéscsaba önkormányzata 1000 család részére, egyen-
ként négyezer forint értékû tartósélelmiszer-csomag 
megvásárlásához biztosított összesen négymillió fo-
rintos forrást. Ennek köszönhetôen élelmiszerosztást 
tartottak december 16-án az Ôr utcában. A csomagban  
liszt, kristálycukor, étolaj, tej, baracklekvár, háztartási 
keksz, szaloncukor és különbözô tészták voltak. Az osz-
tásban a családsegítô munkatársai mellett önkéntesek is 
részt vettek

A Csabai Gondolatképeskönyv bemutatója

„szívzsebkönyv”
Ferencz rezsôtôl

A Tót Melanzs kiadója és a Mening Zrt. az ünnepek elôtt, 
a Nádor étteremben mutatta be Ferencz Rezsô Csabai 
Gondolatképeskönyv címû könyvét. A bemutatón ott vol-
tak a békéscsabai székhelyû, élelmiszer-ipari termékeket 
gyártó Mening Zrt. által támogatott szervezetek, a Buda 
Cash Békéscsabai Atlétikai Club és Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar képviselôi is. 
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Az ünnepi hét programja:
Január 17.
16.00 Piros! Sárga? Kék. – 
Babaszínház a kecskeméti 
Cziróka Bábszínház vendég-
elôadásában. Helyszín: Ibsen 
Ház (Békéscsaba, Andrássy 
út 1–3.)
18.00 Ünnepi Bárka-est. Hely-
szín: Ibsen Ház

Január 19.
10.00 Mesejárat: Pöttyös ka-
landok. – Interaktív irodalmi 
foglalkozás óvodások számá-
ra. Helyszín: Szigligeti Utcai 
és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
(Békéscsaba, Tábor utca 4.)

Január 20.
9.00 Kalandozás a mesék biro-
dalmában kisiskolásokkal – In-
teraktív könyvtári irodalomóra. 
Helyszín: Lencsési Könyvtár 
(Békéscsaba, Pásztor u. 17.)
11.00 Molnár Péterné: „… 
a róna, hol születtem...” –  A 
Petôfi-szülôhelyvita – könyv-
bemutató középiskolások 
részvételével. Helyszín: Bé-
kés Megyei Könyvtár (Békés-
csaba, Kiss Ernô u. 3.)
18.00 Moccacino. Önfejlesz-
tés, önismeret – Zenés talál-
kozás Moka Tündével és Vo-
zár M. Krisztiánnal. Helyszín: 
Békés Megyei Könyvtár 

Január 21.
10.00 Péter Erika: Versün-
neplô – Interaktív irodalmi 
délelôtt óvodások részvéte-
lével. Helyszín: Békés Me-
gyei Könyvtár 
15.00 Mûterem-látogatás 
Gnandt János festômûvész-
nél. Helyszín: Békéscsaba, 
Andrássy út 2.
17.00 A Márvány Fotómûhely 
tagjainak elôzô évi alkotá-
saiból összeállított Objektív 
2014. címû kiállítás megnyitó-
ja. Helyszín: Lencsési Közös-
ségi Ház (Békéscsaba, Féja 
Géza tér 1.)
17.30 Suhajda Szilárd hegy-
mászó Békéscsabától a Hi-
malájáig címû vetítéssel egy-
bekötött elôadása. Helyszín: 
Lencsési Közösségi Ház 

Január 22.
13.00 Falvak az Európai Unió-
ban. A világban élô román és 
magyar fotómûvészek nem-
zetközi szalonja – Az Euro 
Foto Art Egyesület kiállításá-
nak megnyitója. Helyszín: Bé-
kés Megyei Könyvtár 
16.30 Kocziszky Andrea: Gom-
bák – Fotókiállítás megnyitó-
ja. Helyszín: Békés Megyei 
Könyvtár 
16.30 Emberek aranyban. 
Szkíta fejedelmi sírok lele-

tei a sztyeppe piramisaiból. 
Krym Altynbekov professzor 
szkíta aranykincseket bemu-
tató kiállításának megnyitó-
ja. Helyszín: Munkácsy Mi-
hály Múzeum (Békéscsaba, 
Széchenyi utca 9.)

Január 23.
11.00 Jakobovits Miklós 
(1936–2012) Munkácsy-dí-
jas festômûvészre emléke-
zünk – Kiállítás Hajdú László 
magángyûjteményébôl.
Helyszín: Munkácsy Emlék-
ház (Békéscsaba, Gyulai út 
5.)
14.00 Kalandozás a mesék 
birodalmában kisiskolásokkal.
Interaktív könyvtári irodalmi 
délután. Helyszín: Jamina 
Könyvtár (Békéscsaba, Batsá-
nyi utca 7.)
14.30 Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd verseny. Helyszín: 
Békés Megyei Könyvtár 
16.00 A Békéstáji Mûvészeti 
Társaság új tagjainak: Krajcsó 
László fotómûvész és Simon 
Debóra Eszter festômûvész 
bemutatkozó kiállítása. Hely-
szín: Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ
16.30 Gubis Mihály (1948–
2006) Kamarakiállításának 
megnyitója. Helyszín: Csaba-
gyöngye Kulturális Központ

a magyar kultúra ünnepe Békéscsabán
2 0 1 5 .  j a n u á r  1 7 – 2 3 .

Ü N N E P I  G Á L A
a Csabagyöngye Kulturális Központban

január 22-én, csütörtökön 18.00 órától.

Köszöntôt mond: • 
Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
polgármestere

„Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés átadása• 

Gálamûsor• 

Jegyek korlátozott számban 2015. január 19-étôl 200 
Ft-os áron kaphatók a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban.

Január 21.
10.00 Péter Erika: Versün-
neplô – Interaktív irodalmi 
délelôtt óvodások részvéte-
lével. Helyszín: Békés Me-
gyei Könyvtár 
15.00 Mûterem-látogatás 
Gnandt János festômûvész-
nél. Helyszín: Békéscsaba, 
Andrássy út 2.
17.00 A Márvány Fotómûhely 
tagjainak elôzô évi alkotá-
saiból összeállított Objektív 
2014. címû kiállítás megnyitó-

tei a sztyeppe piramisaiból. 
Krym Altynbekov professzor 
szkíta aranykincseket bemu-
tató kiállításának megnyitó-
ja. Helyszín: Munkácsy Mi-
hály Múzeum (Békéscsaba, 
Széchenyi utca 9.)

Január 23.
11.00 Jakobovits Miklós 
(1936–2012) Munkácsy-dí-
jas festômûvészre emléke-
zünk – Kiállítás Hajdú László 
magángyûjteményébôl.

Köszöntôt mond: • 
Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város Szarvas Péter
polgármestere

Ü N N E P I  G Á L A
a Csabagyöngye Kulturális Központban

január 22-én, csütörtökön 18.00 órától.

Jegyek korlátozott számban 2015. január 19-étôl 200 
Ft-os áron kaphatók a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban.

„Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés átadása

Gálamûsor• 

„Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés átadása• 

Gálamûsor• 



Szilveszterkor sokan elha-
tározzák, hogy egészsége-
sebb, teljesebb életet fognak 
élni. Talán nem is gondol-
nánk, hogy hallásunk egész-
sége milyen óriási hatással 
van életünkre. Miért érdemes 
megfogadnunk, hogy sokkal 
inkább odafigyelünk hallá-
sunk épségére? 

Hallásunk csökkenése komoly 
akadályát jelentheti annak, hogy 
teljes életet éljünk. „Tapasztala-
tom szerint azok a hallásveszte-
séggel élô emberek, akik nem 
kezeltetik problémájukat, idôvel 
befelé fordulóvá válnak. Ennek 
oka, hogy nem értik meg ponto-
san, hogy mit mondanak nekik, 
és kényelmetlennek érzik, hogy 
gyakran vissza kell kérdezni-
ük” – meséli el nekünk Szász 
Zsuzsanna hallásspecialista, a 
békéscsabai Amplifon Hallás-
központ vezetôje. Az érintettek 
számára a halláscsökkenés az 
elszigeteltség érzését hozza ma-
gával, amely súlyosabb esetben 
akár depresszióhoz is vezethet.

A halláscsökkenés okozta 
következmények hallókészülék 

segítségével a legtöbb esetben 
orvosolhatóak. A szakember 
nem gyôzte hangsúlyozni, mi-
lyen fontos, hogy idôben eljus-
sunk egy hallásspecialistához. 
„Az agyunk hallásközpontja 
hosszan tartó halláskárosodás 
esetén elfelejti, hogyan hangzot-
tak régen a különbözô hangok. 
Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késô lesz, és a legmo-
dernebb hallókészülékkel sem 
tudunk segíteni. A hangok való-
ban hangosabbak lesznek, de 
az érintett ennek ellenére sem 

fogja érteni a beszédet” – vilá-
gított rá a probléma lényegére a 
szakember.

Mit tegyen, ha szeretne elláto-
gatni egy hallásvizsgálatra?

Az Amplifon téli megelôzô 
kampányának köszönhetôen 
most lehetôsége van arra, hogy 
részt vegyen egy ingyenes, tel-
jes körû hallásvizsgálaton. Kér-
jen idôpontot most!

Bejelentkezés:
06 (66) 454 045

– A Gyermelyi Zrt. már 
több mint 40 éves múltra 
tekint vissza, a száz száza-
lékban magyar tulajdonban 
álló vállalkozás piacvezetô-
nek számít Magyarországon 
a száraztészta-készítmények 
elôállításában és forgalma-
zásában – mondta köszön-
tôjében Bokros Gábor. 

A Gyermelyi Zrt. fontosnak 
tartja, hogy a jövô generációi, 

közöttük a szakácstanulók is 
megismerjék a magas szín-
vonalú termékeiket, ezért is 
kezdeményezték a megálla-
podást a BéKSZI-vel. A szer-
zôdés értelmében 2015. au-
gusztus 31-éig a zrt. biztosítja 
a BéKSZI számára a gyakor-
lati képzéshez szükséges lisz-
tet, tojást és tésztaféléket is.

Mikulán Róbert intézmény-
vezetô köszönetét fejezte ki a 

cég képviselôinek, s jelezte: az 
intézmény élni fog azzal a le-
hetôséggel is, hogy a tanulók 
ellátogassanak a Gyermelyi 
Zrt.-hez és személyesen ta-
nulmányozzák a gyártási fo-
lyamatokat. Kovács Sándor, a 
Zwack tagintézmény szakmai 
helyettes vezetôje elmondta, 
hogy a képzés során mintegy 
600 BéKSZI-s diák ismerheti 
meg a Gyermelyi készítmé-
nyeket, és ízelítôt is bemuta-
tott a Horváth Ferenc olimpiai 
második helyezett mester 
szakács irányításával készített 
13-féle ételbôl, amelyeknek az 
alapanyagát a Gyermelyi Zrt. 
készítette.

A több tankönyv szerzôje-
ként is ismert tanár a diploma 
megszerzése után az Egész-
ségügyi Szakközépiskolá-
ban kezdte a pályát 1977-ben, 
majd 1984-tôl négy éven át 
a Békés Megyei Pedagógi-
ai Intézetben dolgozott. Ezt 
követôen tíz éven át a szlo-
vák iskolában tanított, majd 
1998-tól 2005-ig a Hugonnai 
Vilma Egészségügyi Szak-
középiskola igazgatójaként 
tevékenykedett. 2005-tôl a 
Szent-Györgyi Albert Gim-
názium, Szakközépiskola 

és Kollégiumban tanított, és 
innen ment nyugdíjba tavaly 
augusztusban. Több fizika 
tankönyvet is írt, egy részüket 
a szintén fizikatanár édesap-
jával közösen. Az ismeretter-
jesztés, a honlapkészítés, a 
tanártovábbképzés terén is 
kiemelkedô munkát végzett. 
Jelentôs szerepe volt a „Játsz-
szunk fizikát!” interaktív kiállí-
tások megszervezésében is.

Zátonyi Sándor érdeklô-
désünkre elmondta, nagy 
megtiszteltetés számára ez 
a díj, a szakma megbecsü-

lését, munkája elismerését 
jelenti számára. Különösen 
örül annak, hogy a díj 14 éves 
története során ô volt az elsô 
Békés megyei díjazott.

Vándor Andrea
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu  facebook.com/korosokvolgye

Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3.  Tel.: 66/530-200 
bmk@bmk.hu  kolcs@bmk.hu  http://konyvtar.bmk.hu 
www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

Körösök Völgye Látogatóközpont
TEREMBÉRLET Egyedülálló környezetben, Békéscsaba szívében 
várja kedves vendégeit a Körösök Völgye Látogatóközpont. Rendez-
ze nálunk konferenciáit, vállalati rendezvényeit, családi, baráti ese-
ményeit! Három termünk tökéletes helyszínt nyújt a pár órás találko-
zóktól az egész napos ünnepségeken át a többhetes kiállításokig.
Bár még igen hideg az idô, mégis hamarosan elkezdôdik az eskü-
vôszezon. A Széchenyi liget biztosította szép és harmonikus kör-
nyezet tökéletes helyszín egy romantikus eseményhez. Impozáns 
nagytermünk pedig még emlékezetesebbé teheti a Nagy Napot! 
A szabad idôpontokról érdeklôdni lehet személyesen, illetve a 
66/445-885 telefonszámon.

ZÖLD FOGLALKOZÁSOK Rendhagyó természetismereti órák, 
környezettudatos bemutatók, ökotudatos játékok, egészséges étel-
kóstolók és természetes kézmûves-foglalkozások várják a bejelent-
kezô csoportokat. Megújult foglalkoztatótermünk 25 fô befogadá-
sára alkalmas.

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ TANFOLYAM Újra indult Békéscsabán 
szülésre felkészítô tanfolyam! Idôpont: 2015. január 26-ától 8 al-
kalommal hétfôként 14.30. Helyszín: Békéscsaba, Körösök Völgye 
Látogatóközpont (Széchenyi liget) Elôzetes jelentkezés nem szük-
séges. Minden érdeklôdôt (apukákat is) sok szeretettel várnak a 
védônôk!

HELYI TERMÉK- és BIOPIAC 2015-ben is minden szombaton 9.00 
és 12.00 közt várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök Völgye Láto-
gatóközpont udvarán a Helyi Termék- és BioPiacon. Minden héten 
friss sajtok, finom mézek, helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, 
friss péksütemények, kézmûves csodák, környezetbarát megoldá-
sok és egészséges alternatívák várják az érdeklôdôket. Ha pedig 
bevásárolt a hétvégi ebédhez, nálunk a használt sütôolajat is lead-
hatja. Minden régi és új vásárlónkat szeretettel várjuk!

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra,
kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra, hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra

18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a beiratkozás.

PROGRAMOK
„Gondolatban mindig ott leszek” Mûtermi portrék az I. világhá-
ború idejébôl – a fotókiállítás  megtekinthetô: február 6-áig
Január 17., szombat 15.00–17.00: Irodalmi megfejtô kö-
zépiskolásoknak. Beszélgetôkör Kovács Edit és Szabó Lajos 
színmûvészek vezetésével
Január 20., kedd 11.00–12.00: Molnár Péterné: „… a róna, hol 
születtem...” A Petôfi-szülôhelyvita. Könyvbemutató középisko-
lások részvételével
Január 20., kedd 18.00–20.00: Moccacino. Önfejlesztés, ön-
ismeret – Zenés találkozás Moka Tündével és Vozár M. Kriszti-
ánnal
Január 21., szerda 10.00–11.00: Péter Erika: Versünneplô – In-
teraktív irodalmi délelôtt óvodások részvételével Péter Erika Prí-
ma díjas költôvel
Január 22., csütörtök 13.00–14.00: Falvak az Európai Unió-
ban. A világban élô román és magyar fotómûvészek nemzetközi 
szalonja – Az Euro Foto Art Egyesület kiállításának megnyitója
Január 22., csütörtök 16.30–17.00: Kocziszky Andrea: Belépés 
a gombász mennyországba – Fotókiállítás megnyitója a gombá-
szok klubja programjában
Január 23., péntek 14.30–19.00: Kazinczy szépkiejtési ver-
seny
Január 30., péntek. 17.00–19.00: Andrea Weaver: Calumnia. 
Lélekmentô tudatosság – a szavak elsöprô ereje, könyvbemu-
tató

Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu vagy
a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

a gyermelyi zrt. biztosít 
alapanyagot a BéKszi-nek

rangos elismerés
zátonyi sándornak 

A Gyermelyi Zrt. szállítja ôszig a Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskola (BéKSZI) részére azokat az alapanyago-
kat, amelyek segítik a diákok gyakorlati képzését. Az errôl 
szóló megállapodást decemberben írta alá Bokros Gábor, 
a cég marketingigazgatója és Mikulán Róbert, a BéKSZI in-
tézményvezetôje.

A magyar természettudományos oktatás legrangosabb 
elismerését, Rátz Tanár Úr Életmûdíjat vehetett át múlt 
év vége felé Zátonyi Sándor, a békéscsabai Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyu-
galmazott matematika–fizika–számítástechnika szakos 
tanára. A díjat három cég – az Ericsson Magyarország, a 
Graphisoft és a Richter Gedeon – alapította 2000-ben.

Zátonyi Sándor

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már késô lesz

8 Csabai Mérleg

Újévi fogadalom: a hallás nem játék

gyulai VÁrszínhÁz, Kamaraterem
Gyula, Kossuth u. 13.

Január a Gyulai Várszínházban:

2015. 01. 19., 19 óra • „Felhôtlen örömzene – virtuóz gitármu-
zsika a swing jegyében” – Django Reinhard Fesztivál
Játszik: Tcha Badjo – francia–kanadai zenekar, Pankastic! – Budapest
2015. 01. 27., 19 óra Kezdjetek el élni! – • Anna and the Barbies – koncert 
2015. 01. 29., 19 óra • Komolyzenei koncert
Játszik: Taraszova Krisztina zongoramûvész (több nemzetközi zon-
goraverseny díjazottja) és Soós Eliza klarinétmûvész

Információ: Gyulai Várszínház, tel.: 66/463-148. Cím: Gyula, Kossuth u. 13.
Belépôjegyek elôvételben, munkaidôben vagy az elôadás elôtt a helyszínen válthatók.

E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

EXPRESSZ
BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!

Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!

HORIZONT AJÁNDÉK BT.

Colop Márkakereskedés
Békéscsaba, Csaba u. 11.
Tel.: +36-70/6263-491 E-mail: gravir@globonet.hu

Békéscsabai irodalmi 
estek

Az idei esztendô elsô Békés-
csabai Irodalmi Estjét tartot-
ták meg január 6-án este, a 
városháza dísztermében. 
Ezúttal a szarvasi Harencsár 
László és a vésztôi Mike 

Andrea mûveit tolmácsolta 
Tomanek Gábor, Bartus Gyu-
la és Illés Adrián. A meglepe-
tésvendég Paczuk Gabi volt, 
aki dalaival ajándékozta meg 
a publikumot.
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 A P R Ó H I R D E T É S

A csabai szlovákság gazdag 
hiedelemvilága, szokásai, a 
téli ünnepkörhöz, jeles na-
pokhoz kötôdôen is kínálnak 
érdekességeket, amelyekrôl 
Ando György néprajzkuta-
tóval, a Munkácsy múzeum 
igazgatójával beszélgettünk.

– A csabai evangélikusok 
szilveszterkor elmentek a 
délutáni istentiszteletre. A ta-
nyákon a béresek az állatokat 
még ellátták, de délután már 
nagy vidámsággal, dobokkal 
felszerelkezve búcsúztatták 
az óévet. Szokás volt a kis-
templom tornyából való éjféli 
éneklés is. 

Újév napján a lányok ko-
rán keltek, hideg vízben 
mosakodtak, hogy szépek 
és szorgalmasak legyenek 
egész évben. A nyitott kapun 
keresztül nézték, kit látnak 
meg legelôször, s ha férfi jött, 

biztos, hogy férjhez mennek 
abban az évben. Szokás volt 
az újévi köszöntés is. Általá-
ban a gyerekek járták a ro-
konságot köszönteni: „Vinšu-
jen Ván nový rok, / Vypadov 
Ván z peci bok, / A zo šafla 
ucho / A z gaz inej brucho! 
/ Pomodaj!” A köszöntésért 
általában hatost, diót és al-
mát kaptak. Éjfél után a ké-
ményseprôt is várták, amirôl 
Krupa András kutatásai is ta-
núskodnak. A kéményseprôk 
fûzfaseprûjükkel minden há-
zat felkerestek: a seprûbôl 
bárki törhetett egy darabot, 
ami szintén szerencsét ho-
zott. A házaknál mákos kuko-
ricát, lencsét ettek, hogy sok 
pénzük legyen, s kalácsot 
sütöttek, hogy gazdagok le-
gyenek.

Újév napján a béresek el-
mentek az „emberpiacra”, ami 

eredetileg a Hunyadi téren 
volt, vagy a kocsmákba, ahol a 
gazdák is megjelentek, s már 
a következô évre szerzôdtek. 
A szolgálat vízkereszttôl szil-
veszterig tartott. 

Vándor Andrea

O bohatom svete a zau-
jímovastiach povier a ľudo-
vých zvykov čabianskych 
Slovákov, ktoré sa viažu k 
významným zimným kalen-
dárnym dňom sme sa roz-
právali s etnografom, riadi-

teľom Múzea Munkácsyho s 
Jurajom Andom.

– Čabianski evanjelici na 
Silvestra odišli na popolud-
ňajšiu bohoslužbu. Na sála-
šoch bíreši sa ešte postarali 
o zvieratá, ale v popoludní 
sa už lúčili so starým rokom 
v rámci hlučnej veselice. 
Bolo zvykom aj spievanie z 
veže Malého evanjelického 
kostola.  

V deň Nového roku sa 
dievčatá zobudili skoro, umý-
vali sa v studenej vode, aby 
boli po celom roku pekné a 
usilovné. Pozreli sa na uli-
cu cez otvorené brány, ak 
uvideli ako prvého muža, to 
znamenalo, že v tom roku sa 
určite vydajú. Na Nový rok 
bolo zvykom aj vinšovaňie, 
obyčajne deti chodili vinšo-
vať k príbuzným: „Vinšujen 
Ván nový rok, / Vypadov Ván 

z peci bok, / A zo šafl a ucho 
/ A z gazďinej brucho! / Po-
modaj!” Dostali za to šesták, 
orechy a jablko. Po polnoci 
čakali aj kominára, o čom 
svedčia aj výskumy Ondreja 
Krupu. Kominári pozametali 
po celom dome s metľou z 
vŕbového prútia, z metľy si 
každý mohol odlomiť kúsok, 
tieto prútiky tiež prinášali 
šťastie. V každom dome po-
dávali kukuricu s makom, šo-
šovicu - ľanču, aby mali veľa 
peňazí a piekli koláče, aby 
boli bohatí.

V deň Nového roku bíreši 
išli na tzv. trhovisko ľudí, kto-
ré bolo pôvodne na námestí 
Hunyadiho, alebo do krčiem, 
kde sa objavili aj gazdovia a 
zamestnali ich už na nasle-
dujúci rok. Službu vykonávali 
od Troch kráľov do Silvestra.

Andrea Vándorová 

Újévi népszokások novororocné zvyky

INGATLAN

A Szántó utcában építési 
telek eladó. 
Tel.: 30/366-7616.

Békéscsabán, Fényesen, 
a Györkei utcában 120 m2-
es öreg, de száraz, jó el-
osztású családi ház, 1981 
m2-es, fényesi fôcsatornára 
futó telekkel, hatból öt tu-
lajdonrésszel, beköltözhe-
tôen ELADÓ. Irányár: 3,9 M 
Ft. A fennmaradó tulajdon-
hányad is megvásárolható 
egyeztetéssel.
Tel.: 30/829-7941.

Békéscsabán, a Mester 
utcában 820 m2-es belterü-
leti telek (jelenleg gyümöl-
csös) fúrott kúttal eladó. 
Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítást vállalok 
garanciával. Tel.: 30/939-
7720. Gyors, pontos, meg-
bízható.

Földmérési munka.
Tel.: 30/565-8781.

OKTATÁS

Angol-, matematikaokta-
tás általános iskolásoknak. 
Tel.: 20/238-1620.

Játékos atlétikai edzések 
6–12 éves gyerekeknek az 
atlétikai klubnál.
Tel.: 20/238-1620.

Közeleg az érettségi? Kí-
nai a matek? Segítek, tanulj 
velem!
Telefon: 70/392-0459.

EGYÉB

Nyitható fehér fali fürdôszo-
bai tükör, 2 db karnis (230, 
250 cm), 1 pár hálószobai 
fali lámpa, felújításra szoruló 
román hintaszék, üveg kom-
pótos- és süteményeskész-
let, mûanyag szennyestartó 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2015. január 15–21.
Hôs6os (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 3D!• 
A hobbit: Az öt sereg csatája (szinkr. am.–új-zélandi fantasy) 3D!• 
Birdman (Avagy a mellôzés meglepô ereje) (am.-i vígj.)• 
PREMIER!
One Direction: A színfalak mögött (szinkr. angol dokum.) • 
PREMIER!
Elrabolva 3 (szinkr. francia akció)• 
Éjszaka a múzeumban: A fáraó (szinkr. amerikai családi kaland) • 
Dumapárbaj (magyar vígjáték) ART! PREMIER!• 

     2015. január 22–28.
Hôs6os (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 3D!• 
Mortdecai (szinkr. amerikai vígjáték) VILÁGPREMIER!• 
Annie (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
A mindenség elmélete (szinkr. angol életrajzi dráma) • 
PREMIER!
Elrabolva 3 (szinkr. francia akció)• 
A hobbit: Az öt sereg csatája (szinkr. am.–új-zélandi fantasy) • 
One Direction: A színfalak mögött (szinkr. angol dokum.)  • 
Dumapárbaj (magyar vígjáték) ART! • 

Városi jótékonysági bál
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
január 24-én, szombaton 19 órai kezdettel a Jókai szín-
ház Vigadójában Városi jótékonysági bált rendez, amely-
re szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!

A rendezvényen fellépnek:
• Bajnay Beáta flamenco táncmûvész és
 a Békéscsabai Jókai Színház színmûvészei
• A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
A talpalávalót egész éjszaka a Mediterrán zenekar 
biztosítja.

A bál bevételét a hátrányos helyzetû csabai gyermekek 
üdültetésére ajánlják fel a szervezôk.

Információ és jegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala,
Cziczeriné Ráduly Éva
marketingreferens.
Tel.: 06-20/397-8570,
belépôjegy: 12 000 Ft,
támogatói jegy: 12 000 Ft. 
Tombolatárgyakat, felajánlásokat 
köszönettel elfogadunk.
További információ:
www.bekescsaba.hu

A bál bevételét a hátrányos helyzetû csabai gyermekek 
üdültetésére ajánlják fel a szervezôk.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Tombolatárgyakat, felajánlásokat 

Cipôsdoboz-akció Meleget ad a város fája

Az Egyensúly AE Egyesület és a Békés Megyei CsEÖH 
idén is cipôsdoboz-akciót hirdetett. A bölcsôdék, óvodák 
és iskolák mellett a programhoz csatlakozott a Körösök 
Völgye Látogatóközpont csapata is. A jó szándékú embe-
rek, családok és gyermekek összesen 514 ajándékokkal 
teli cipôsdobozt juttattak el az egyesülethez, ôk pedig to-
vábbították azokat a Békéscsabai Kistérségi Családsegítô 
és Gyermekjóléti Központba, ahonnan az ajándék a rászo-
ruló gyerekekhez került

Sokan megcsodálták a város fôterén álló karácsonyfát, 
melyrôl vízkeresztkor, január 6-án leszedték a díszeket. 
Másnap fel is darabolták a megkopaszított fát, amely 
tüzelôként három békéscsabai családhoz került. Ôket a 
családsegítô és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak 
javaslata alapján választották ki. Ugyancsak tûzifa lett a 
városháza dísztermében felállított jókora karácsonyfából 
is, így családonként 3-3 mázsa fát adományozott a város-
vezetés a rászorulóknak
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 13/2012. (IV. 2.) 
önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 38/2014. (XII. 22.) rendelete 
a közterület-használat rendjérôl szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) 
önkormányzati rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû- 
lése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdé-
sében, 6. §-ában és 43. § (3) bekezdésében biztosított felhatal-
mazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a 
következô rendeletet alkotja:

1. Építményadó

1. §
Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévô 
valamennyi lakás vagy nem lakás céljára szolgáló olyan épület, 
épületrész (továbbiakban együtt: építmény), amely nem gazdasá-
gi tevékenység céljára szolgál.

2. §
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapte-

rülete.
(2) Az adó évi mértéke: 

a) a belvárosban végzett gazdasági tevékenység célját szol-
gáló építmény esetében 1200 Ft/m2/év,

b) a belterület egyéb részén végzett gazdasági tevékenység 
célját szolgáló építmény esetében 500 Ft/m2/év,

c) külterületen végzett gazdasági tevékenység célját szol-
gáló építmény esetében 200 Ft/m2/év.

(3) E § alkalmazásában:
1. belváros: Szabadság tér - Szent István tér – Luther utca 

– Jókai utca – Petôfi utca – Bartók Béla út által határolt 
terület, beleértve ezen területek páros és páratlan oldalát 
is, valamint a Kossuth tér.

2. gazdasági tevékenység: minden olyan tevékenység, 
amely haszonszerzésre, bevételszerzésre irányul.  

2. Idegenforgalmi adó

3. §
(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem ál-

landó lakosként az önkormányzat illetékességi területén leg-
alább egy vendégéjszakát eltölt és ezért térítést fizet.

(2)1 A fizetendô adó összegét a helyi adókról szóló törvény szerint 
az adóbeszedésre kötelezett közli az adóalannyal és az adót 
beszedi.

4. §
(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 

Ft.
(3)2 Az idegenforgalmiadó-kötelezettség alóli mentességre jogo-

sultság tényét az adóalanynak okirattal, valamint e rendelet 
1. melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a 
beszedésre kötelezett felé. Megfelelô igazolás hiányában az 
adóalanynak az adót meg kell fizetnie. A mentességre jogo-
sultakról az adóbeszedésre kötelezett külön nyilvántartást ve-
zet, amelynek részét képezik a kitöltött nyilatkozatok, valamint 
a mentességet igazoló okiratok másolatai.

(4)3 Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról, az 
adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas, to-
vábbá az önkormányzati adóhatóság által ellenôrizhetô, e 
rendelet 2. melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

3. Helyi iparûzési adó

5. §
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 

6. §
Az adó mértéke:
a) az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az 

éves adóalap két százaléka,
b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdés a) 

pontja szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékeny-
ség esetén naptári naponként 5000 Ft.

3/A Elektronikus ügyintézés4

6/A §
Az önkormányzati adóhatóság elôtti ügyintézés az Önkormányzat 
www.bekescsaba.hu internetes honlapján közzétett módon elekt-
ronikus úton is teljesíthetô.

4. Záró rendelkezések

7. §
(1) Ez a rendelet 2012. április 3-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkor-

mányzati rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 
26/2002. (XII. 19.), 7/2003. (II. 27.), 45/2006. (XII. 18.), 40/2007. 
(XII. 17.), 58/2008. (XII. 22.), 41/2010. (XII. 20.) és 32/2011. (XII. 
19.) önkormányzati rendelet.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô
 

1. melléklet5

Nyilatkozat
az adómentességre jogosító tartózkodásról

Vendég neve

Állandó lakcíme

Születési hely, dátum

Személyi igazolvány/útlevél száma

Érkezés napja

Távozás napja

Eltöltött vendégéjszakák száma

Adómentesen eltöltött vendégéjszakák
 (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a 

alapján)

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; 

b) a gyógyintézetben fekvôbeteg szakellátásban 
részesülô vagy szociális intézményben ellátott 
magánszemély;



c) a közép- és felsôfokú oktatási intézménynél 
tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság 
vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés 
keretén, a szolgálati kötelezettség teljesítése az 
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 
magánszemély;



d) a településen székhellyel 
vagy telephellyel rendelkezô, 
vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekez-
dése szerinti tevékenységet vég-
zô vállalkozó esetén vállalkozási 
tevékenység vagy ezen vállalko-
zó munkavállalója által folytatott 
munkavégzés céljából az önkor-
mányzat illetékességi területén 
tartózkodó magánszemély;

Vállalkozás neve:

Békéscsabai 
címe:

Adószáma:



e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévô 
üdülô tulajdonosa vagy bérlôje, továbbá a haszná-
lati jogosultság idôtartamára a lakásszövetkezet 
tulajdonában álló üdülô használati jogával rendel-
kezô lakásszövetkezeti tag, illetôleg a tulajdonos, a 
bérlô hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet 
tulajdonában álló üdülô használati jogával rendel-
kezô lakásszövetkezeti tag használati jogosultságá-
nak idôtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § 
b) pontja].



Kijelentem, hogy az idegenforgalmiadó-mentesség 
a fenti jogcímen fennáll.

A mentesség megfelelô jogcím oszlopánál „X” jellel kell a 
vendégnek a jelölést megtennie.

Kelt: Békéscsaba, 20… év  
 ………. hó …… nap

.........................................
vendég aláírása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 30. § (1) a) alapján 
adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. § a) pontja szerint az adó alapja 
a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség ese-
tén a megkezdett vendégéjszakák száma. A Htv. 52. § 30. pontja 
szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában 
foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.

 
2. melléklet6

Az idegenforgalmi adó nyilvántartása

Magánszemély vendég neve:

Személyi igazolvány/útlevél száma:

Születési helye:

Születési ideje:

Állandó lakcíme:

Érkezés idôpontja:

Távozás idôpontja:

Adóköteles napok száma:

Szálláshely megnevezése:

Kijelentem, hogy az eltöltött vendégéjszakák alatt a megne-
vezett szálláshelyen tartózkodtam:

Békéscsaba, 20..…. év …………….….. hó ….….. nap

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

1 Módosította a 39/2014. önkormányzati rendelet 1. § Hatályos 2015. ja-
nuár 1.

2 Kiegészítette a 39/2014. önkormányzati rendelet 2. § 
Hatályos 2015. január 1.

3 Kiegészítette a 39/2014. önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2015. 
január 1.

4 Kiegészítette a 39/2014. önkormányzati rendelet 3. § Hatályos 2015. 
január 1.

5 Kiegészítette a 39/2014. önkormányzati rendelet 4. § Hatályos 2015. 
január 1.

6 Kiegészítette a 39/2014. önkormányzati rendelet 4. § Hatályos 2015. 
január 1.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû- 
lése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következô-
ket rendeli el: 

1.§
A közterület-használat rendjérôl szóló 39/2005. (XII. 15.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés 
f) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:

(Nem kell közterület-használati díjat fizetni:)
„f) szelektív hulladékgyûjtô edényzet, valamint zárható konté-
nertároló elhelyezése esetén,”

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

3. §
A Rendelet 2. mellékletének ny) Szemétgyûjtô edények elhelye-
zése sorában a területi kategória oszlopban az „EXTRA” szöveg-
rész helyébe az „egységesen” szöveg lép.

10 Csabai Mérleg
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
37/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 
és a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. január 

hó 1. napján lép hatályba. 
(2) A 3. § 2015. július 1. napján lép hatályba.

 Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester  jegyzô

1. melléklet

Meghatározás
területi 
kategó-

ria
mérték díjnorma

a) Közterületbe benyúló üzlet-
homlokzat, kirakatszekrény, 
ernyôszerkezet, fényreklám, 
cég- és címtábla

EXTRA Ft/m2/hó 1100 + áfa

I. Ft/m2/hó 730 + áfa

II. Ft/m2/hó 415 + áfa

III. Ft/m2/hó 215 + áfa

b) Árusító- és egyéb fülke (pa-
vilon)

EXTRA Ft/m2/hó 1600 + áfa

I. Ft/m2/hó 1120 + áfa

II. Ft/m2/hó 840 + áfa

III. Ft/m2/hó 400 + áfa

c) Az 5. § (7) bekezdésében 
felsorolt gépjármûvek és 
ezek vontatmányai

I. Ft/db/hó
16 000 + 

áfa

II. Ft/db/hó
11 000 + 

áfa

III. Ft/db/hó 8390 + áfa

d) Önálló hirdetôberendezés, 
zászló, molinó hirdetési 
felületre számítva

EXTRA Ft/m2/hó 3585 + áfa

I. Ft/m2/hó 1455 + áfa

II. Ft/m2/hó 1200 + áfa

III. Ft/m2/hó 360 + áfa

IV. Ft/m2/hó 125 + áfa

e) Anyagtárolás

EXTRA Ft/m2/hó 240 + áfa

I. Ft/m2/hó 160 + áfa

II. Ft/m2/hó 125 + áfa

III. Ft/m2/hó 60 + áfa

IV. Ft/m2/hó 40 + áfa

f) Kereskedelmi reklámkam-
pányhoz kapcsolódó árube-
mutatás, promóció

EXTRA Ft/m2/nap 1790 + áfa

I. Ft/m2/nap 600 + áfa

II. Ft/m2/nap 250 + áfa

III. Ft/m2/nap 125 + áfa

g) Folyamatos, egyéb árusítási, 
kereskedelmi tevékenység

EXTRA Ft/m2/hó 8850 + áfa

I. Ft/m2/hó 4950 + áfa

II. Ft/m2/hó 1750 + áfa

III. Ft/m2/hó 820 + áfa

IV. Ft/m2/hó 360 + áfa

h) Üzemképtelen jármûvek 
tárolása

I. Ft/db/hó
14650 + 

áfa

II. Ft/db/hó 3690 + áfa

III. Ft/db/hó 670 + áfa

IV. Ft/db/hó 450 + áfa

i/1) Vendéglátó-ipari elôkert 
üzemeltetése

EXTRA Ft/m2/hó 600 + áfa

I. Ft/m2/hó 370 + áfa

II. Ft/m2/hó 245 + áfa

III. Ft/m2/hó 180 + áfa

IV. Ft/m2/hó 125 + áfa

i/2) Rendezvényekhez kapcsoló-
dó alkalmi vendéglátó-ipari 
elôkert 

EXTRA Ft/m2/hó 1790 + áfa

I. Ft/m2/hó 1065 + áfa

II. Ft/m2/hó 620 + áfa

III. Ft/m2/hó 305 + áfa

IV. Ft/m2/hó 180 + áfa

j) Üzleti szállítás, göngyölegtá-
rolás

EXTRA Ft/m2/nap 335 + áfa

I. Ft/m2/nap 160 + áfa

II. Ft/m2/nap 125 + áfa

III. Ft/m2/nap 60 + áfa

k) Kiállítás, vásár

I. Ft/m2/nap 90 + áfa

II. Ft/m2/nap 60 + áfa

III. Ft/m2/nap 40 + áfa

l) Árubemutatás

EXTRA Ft/m2/hó 6160 + áfa

I. Ft/m2/hó 2900 + áfa

II. Ft/m2/hó 840 + áfa

III. Ft/m2/hó 245 + áfa

m) Automaták üzemeltetése

EXTRA Ft/m2/hó 8850 + áfa

I. Ft/m2/hó 4480 + áfa

II. Ft/m2/hó 2240 + áfa

III. Ft/m2/hó 1790 + áfa

n) Mutatványos tevékenység és 
cirkusz

EXTRA Ft/m2/nap 65 + áfa

I. Ft/m2/nap 60 + áfa

II. Ft/m2/nap 30 + áfa

III. Ft/m2/nap 20 + áfa

ny) Szemétgyûjtô edények elhe-
lyezése

EXTRA Ft/db/hó 2810 + áfa

p) Szórólapok eltakarítási díja 
egységes

egysé-
gesen

Ft/db 10 + áfa

q/1) Építési munkaterület miatti 
igénybevételi díj – részleges 
útlezárás esetén

EXTRA Ft/m2/nap 125 + áfa

I. Ft/m2/nap 95 + áfa

II. Ft/m2/nap 50 + áfa

III. Ft/m2/nap 40 + áfa

IV. Ft/m2/nap 30 + áfa

q/2) Építési munkaterület miatti 
igénybevételi díj – teljes 
útlezárás esetén

EXTRA Ft/m2/nap 175 + áfa

I. Ft/m2/nap 145 + áfa

II. Ft/m2/nap 120 + áfa

III. Ft/m2/nap 75 + áfa

IV. Ft/m2/nap 35 + áfa

r/1) Sport-, kulturális rendezvény 
esetén fizetendô igénybe-
vételi díj részleges útlezárás 
esetén

EXTRA Ft/m2/nap 30 + áfa

I. Ft/m2/nap 25 + áfa

II. Ft/m2/nap 10 + áfa

III. Ft/m2/nap 10 + áfa

IV. Ft/m2/nap 10 + áfa

r/2) Sport-, kulturális rendezvény 
esetén fizetendô igénybevé-
teli díj teljes útlezárás esetén

EXTRA Ft/m2/nap 35 + áfa

I. Ft/m2/nap 30 + áfa

II. Ft/m2/nap 25 + áfa

III. Ft/m2/nap 20 + áfa

IV. Ft/m2/nap 20 + áfa

s/1) Önkormányzati tulajdonban 
lévô hirdetôberendezések 
bérleti díja (közterület-hasz-
nálati díjjal együtt)

EXTRA Ft/m2/hó 3800 + áfa

I. Ft/m2/hó 2015 + áfa

II. Ft/m2/hó 1570 + áfa

s/2) Önkormányzati intézmények 
hirdetése

egysé-
gesen

Ft/m2/hó 1120 + áfa

t) Közfunkciót vesztett 
közmûvek létesítményei 

EXTRA Ft/m2/hó 2350 + áfa

I. Ft/m2/hó 1000 + áfa

II. Ft/m2/hó 670 + áfa

III. Ft/m2/hó 415 + áfa

IV. Ft/m2/hó 70 + áfa

u) Hirdetésre használt 
közmûvek létesítményei 

EXTRA Ft/m2/hó 2460 + áfa

I. Ft/m2/hó 1345 + áfa

II. Ft/m2/hó 730 + áfa

III. Ft/m2/hó 485 + áfa

IV. Ft/m2/hó 125 + áfa

v) Új közmûvezetékek és be-
rendezéseik

EXTRA Ft/m2 4815 + áfa

I. Ft/m2 3080 + áfa

II. Ft/m2 730 + áfa

III. Ft/m2 250 + áfa

IV. Ft/m2 125 + áfa

w) Meglévô közmûvezetékek és 
berendezéseik

EXTRA Ft/m2 485 + áfa

I. Ft/m2 285 + áfa

II. Ft/m2 70 + áfa

III. Ft/m2 35 + áfa

IV. Ft/m2 20 + áfa

x) Önkormányzati tulajdonú 
közmû alépítmény 

EXTRA Ft/fm/hó 50 + áfa

I. Ft/fm/hó 40 + áfa

II. Ft/fm/hó 30 + áfa

III. Ft/fm/hó 10 + áfa

IV. Ft/fm/hó 5 + áfa

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) be-
kezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  5. és 19. pontjában, 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkö-
rében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Felügyelôség véleményének kikérésével a következôket 
rendeli el:

1. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisz-
taság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következô rendelkezés lép:
„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2015. január 1. 
napjától a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(5600 Békéscsaba, Irányi utca 4–6.) a TAPPE Hulladékgazdál-

kodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társa-
ság (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2.) mint alvállalkozó 
közremûködésével látja el.” 

2. §

A Rendelet 16. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a 
következô rendelkezés lép:
„A jogosultság közszolgáltató által történô megállapítását köve-
tôen a ténylegesen elszállításra kerülô hulladékmennyiség nem 
haladhatja meg a heti 80 l-t, kivéve, ha az ingatlanhasználó a 10. § 
(1) bekezdése szerint, térítés ellenében biztosított hulladékgyûjtô 
zsákot vesz igénybe.”

3. §

A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következô rendelkezés 
lép:
„(6) Amennyiben az átadásra kerülô hulladék mennyisége a köz-
szolgáltató által bizonyítottan meghaladja a heti 80 l-t úgy, hogy 
az ingatlanhasználó nem vesz igénybe a 10. § (1) bekezdése sze-
rint hulladékgyûjtô zsákot, a közszolgáltató írásban felszólítja az 

ingatlanhasználót arra, hogy ne lépje túl a 80 l-es mennyiséget. A 
harmadik felszólítást követôen a közszolgáltató – a természetes 
személy ingatlanhasználó megkeresésével egyidejûleg – jogo-
sult a tényleges mennyiségû hulladéknak megfelelô, de legalább 
120 liter/lakás/hét alapul vételével számított díj számlázására, 
továbbá szükség esetén jogosult a tényleges mennyiségû hul-
ladéknak megfelelô ûrmértékû hulladékgyûjtô edényre cserélni 
az eredeti hulladékgyûjtô edényt, megemelni a gyûjtésre átadott 
hulladékgyûjtô edények számát vagy méretét és a számlát en-
nek alapján kiállítani.”

4. §

Hatályát veszti a Rendelet 22. § (1), (5), (6) és (7) bekezdése.
 

5. §

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 Szarvas Péter Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester    jegyzô
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
 18/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén

ellátandó kéményseprô-ipari közszolgáltatásról

Kéményseprô-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

(Egységes szerkezetben a 36/2014.(XII. 22.) 
önkormányzati rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése 
a kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
10. § (1) és 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, a közszolgáltatási díj tekinte-
tében a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekkép-
viselet véleményének kikérését követôen a következôket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §
A rendelet hatálya a kéményseprô-ipari közszolgáltatás ellá-
tására terjed ki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén.

2. A közszolgáltatást végzô közszolgáltató 

2. §
A közszolgáltatást a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt 
Felelôsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., a 
továbbiakban: szolgáltató) látja el. A szolgáltató illetékes kiren-
deltsége a Békéscsabai kirendeltség (5600 Békéscsaba, Árpád 

sor 2/6., telefon: +36-66/326-444 406-os mellék, e-mail cím: 
bekescsaba@bmkemenysepro.hu).

3. A közszolgáltatás díja, a közszolgáltatás helyi 
ellátásának és igénybevételének részletes szabályai

3. §
A szolgáltató alkalmazni kívánt díjainak tervezetét a gazdasá-
gi évet megelôzô év október 31-ig köteles Békéscsaba Megyei 
Jogú Város jegyzôjéhez benyújtani.

4. §
(1) A szolgáltatási díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

A díjak megállapításánál a lakásszövetkezeteknél és a tár-
sasházaknál a természetes személyekre vonatkozó díjtéte-
leket kell alkalmazni.

(2) A szolgáltató a tárgyidôszakra jóváhagyott díjakról díjjegy-
zéket készít, és telephelyén, internetes honlapján közzéteszi, 
valamint a kirendeltségén azt látható módon kifüggeszti.

5. §
A szolgáltató a munkabejelentést (kiértesítést)
a) hirdetmény útján (a település forgalmasabb helyein, lakóte-

lepek esetében a lépcsôházban elhelyezett értesítô plaká-
tokon),

b) sajtóban, 
c) elektronikusan,
d) a honlapján,

e) az értesítés ellenére zárva talált lakások postaládájában el-
helyezett – a szolgáltatónál rendszeresített, szigorú szám-
adás alá vont – értesítô nyomtatvány alkalmazásával

végzi.

6. §
A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az ingatlant tényle-
gesen használó személy, ennek hiányában a tulajdonos (a to-
vábbiakban együtt: ingatlan használója) aláírásával igazoltatja.

7. §
Az ingatlan használója köteles az üzemelô kémények számá-
ban, az ingatlan használója személyében bekövetkezett válto-
zást a szolgáltatónak írásban bejelenteni.

4. Záró rendelkezések

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba.

 Vantara Gyula   Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyzô

Záradék: Kihirdetve a Városháza hirdetôtábláján történt kifüg-
gesztéssel 2014. július 3. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére
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kéményseprô-ipari tevékenységek

2015. évtôl a 
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ENHS
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

db 0,370 0,800 0,570 442 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

ENHG
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

db 0,300 0,800 0,500 765 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

KNHS
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt 
álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,200 0,280 0,270 278 Ft + áfa 0,200
0 Ft + 

áfa

KNHG
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt 
álló, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,140 0,280 0,210 278 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

NNHS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,300 0,280 0,370 546 Ft + áfa 0,300
0 Ft + 

áfa

NNHG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,210 0,280 0,280 187 Ft + áfa 0,210
0 Ft + 

áfa

ENTS
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db 0,420 0,800 0,620 848 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

ENTG
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db 0,340 0,800 0,540 881 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

KNTS
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

fm 0,240 0,280 0,310 449 Ft + áfa 0,240
0 Ft + 

áfa

KNTG
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm 0,170 0,280 0,240 391 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

NNTS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, túlnyo-
másos, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,320 0,280 0,390 579 Ft + áfa 0,320
0 Ft + 

áfa

NNTG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, túlnyo-
másos, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,220 0,280 0,290 187 Ft + áfa 0,220
0 Ft + 

áfa

EZHS
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

db 0,370 0,800 0,570 767 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

EZHG
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

db 0,300 0,800 0,500 816 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

KZHS
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,200 0,280 0,270 383 Ft + áfa 0,200
0 Ft + 

áfa

KZHG
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

fm 0,140 0,280 0,210 343 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

NZHS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,300 0,280 0,370 546 Ft + áfa 0,300
40 Ft 
+ áfa

NZHG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,210 0,280 0,280 457 Ft + áfa 0,210
0 Ft + 

áfa

EZTS
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db 0,420 0,800 0,620 848 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

EZTG
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db 0,340 0,800 0,540 881 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

KZTS
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

fm 0,240 0,280 0,310 449 Ft + áfa 0,240
0 Ft + 

áfa

KZTG
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm 0,170 0,280 0,240 391 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

NZTS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túlnyo-
másos, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,320 0,280 0,390 579 Ft + áfa 0,320
0 Ft + 

áfa

NZTG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túlnyo-
másos, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,220 0,280 0,290 473 Ft + áfa 0,220
0 Ft + 

áfa

GNHS*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

szint 0,250 0,360 0,340 93 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

GNHG*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

szint 0,200 0,360 0,290 473 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

GZHS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás alatt 
álló, szilárd tüzelôanyaggal

szint 0,250 0,360 0,340 481 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

GZHG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás alatt 
álló, gáz tüzelôanyaggal

szint 0,200 0,360 0,290 473 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

GZTS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, 
szilárd tüzelôanyaggal

szint 0,300 0,440 0,410 579 Ft + áfa 0,170
0 Ft + 

áfa

GZTG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, 
gáz tüzelôanyaggal

szint 0,250 0,440 0,360 587 Ft + áfa 0,140
0 Ft + 

áfa

ET egyedi tartalék db 0,200 0,400 0,300 489 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

KT központi tartalék fm 0,100 0,140 0,135 220 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

NT nagy keresztmetszetû tartalék fm 0,150 0,140 0,185 302 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

GT* gyûjtô tartalék szint 0,100 0,160 0,140 187 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa
 
* Mellékcsatornás gyûjtô jellegû égéstermék-elvezetô esetén a mellékcsatornát pluszszintnek kell tekinte-

ni.
** Az égéstermék-elvezetôk jele a kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásárról 

szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm.-rendelet 1. számú melléklete alapján

2. Sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére
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kéményseprô-ipari tevékenységek

2015. évtôl a 
kéményhez 
kapcsolódó 
többlettevé-

kenység

végzendô tevékenységek 
munkaráfordításai alkal-

manként 2015. évi 
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ENHS
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

db 0,370 0,800 0,570 1033 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

ENHG
egyedi, nyílt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

db 0,300 0,800 0,500 906 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa
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KNHS

központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt 
álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,200 0,280 0,270 489 Ft + áfa 0,200
362 Ft 
+ áfa

KNHG
központi, nyílt égésterû, huzathatás alatt 
álló, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,140 0,280 0,210 381 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

NNHS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,300 0,280 0,370 670 Ft + áfa 0,300
544 Ft 
+ áfa

NNHG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,210 0,280 0,280 507 Ft + áfa 0,210
381 Ft 
+ áfa

ENTS
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db 0,420 0,800 0,620 1123 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

ENTG
egyedi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db 0,340 0,800 0,540 978 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

KNTS
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,240 0,280 0,310 562 Ft + áfa 0,240
435 Ft 
+ áfa

KNTG
központi, nyílt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm 0,170 0,280 0,240 435 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

NNTS
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, 
túlnyomásos, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,320 0,280 0,390 707 Ft + áfa 0,320
580 Ft 
+ áfa

NNTG
nagy keresztmetszetû, nyílt égésterû, 
túlnyomásos, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,220 0,280 0,290 525 Ft + áfa 0,220
399 Ft 
+ áfa

EZHS
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
szilárd tüzelôanyaggal

db 0,370 0,800 0,570 1033 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

EZHG
egyedi, zárt égésterû, huzathatás alatt álló, 
gáz tüzelôanyaggal

db 0,300 0,800 0,500 906 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

KZHS
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt 
álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,200 0,280 0,270 489 Ft + áfa 0,200
362 Ft 
+ áfa

KZHG
központi, zárt égésterû, huzathatás alatt 
álló, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,140 0,280 0,210 381 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

NZHS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,300 0,280 0,370 670 Ft + áfa 0,300
544 Ft 
+ áfa

NZHG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, huzat-
hatás alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,210 0,280 0,280 507 Ft + áfa 0,210
381 Ft 
+ áfa

EZTS
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, szilárd 
tüzelôanyaggal

db 0,420 0,800 0,620 1123 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

EZTG
egyedi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

db 0,340 0,800 0,540 978 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

KZTS
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, 
szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,240 0,280 0,310 562 Ft + áfa 0,240
435 Ft 
+ áfa

KZTG
központi, zárt égésterû, túlnyomásos, gáz 
tüzelôanyaggal

fm 0,170 0,280 0,240 435 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

NZTS
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, túl-
nyomásos, szilárd tüzelôanyaggal

fm 0,320 0,280 0,390 707 Ft + áfa 0,320
580 Ft 
+ áfa

NZTG
nagy keresztmetszetû, zárt égésterû, 
túlnyomásos, gáz tüzelôanyaggal

fm 0,220 0,280 0,290 525 Ft + áfa 0,220
399 Ft 
+ áfa

GNHS*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

szint 0,250 0,360 0,340 616 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

GNHG*
gyûjtô jellegû, nyílt égésterû, huzathatás 
alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

szint 0,200 0,360 0,290 525 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

GZHS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás 
alatt álló, szilárd tüzelôanyaggal

szint 0,250 0,360 0,340 616 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

GZHG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, huzathatás 
alatt álló, gáz tüzelôanyaggal

szint 0,200 0,360 0,290 525 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

GZTS*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, 
szilárd tüzelôanyaggal

szint 0,300 0,440 0,410 743 Ft + áfa 0,170
308 Ft 
+ áfa

GZTG*
gyûjtô jellegû, zárt égésterû, túlnyomásos, 
gáz tüzelôanyaggal

szint 0,250 0,440 0,360 652 Ft + áfa 0,140
254 Ft 
+ áfa

ET egyedi tartalék db 0,200 0,400 0,300 544 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

KT központi tartalék fm 0,100 0,140 0,135 245 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

NT nagy keresztmetszetû tartalék fm 0,150 0,140 0,185 335 Ft +áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

GT* gyûjtô tartalék szint 0,100 0,160 0,140 254 Ft + áfa 0,000
0 Ft + 

áfa

* Mellékcsatornás gyûjtô jellegû égéstermék-elvezetô esetén a mellékcsatornát pluszszintnek kell tekinteni.

3. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére

Tevékenység

Új tevékenységek 2015-tôl 
1631 Ft + áfa/munkaráfordítás

nyilvántartási 
egység

munka- 
ráfordítás

Ft

Levegôutánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-
összeköttetésben lévô rendeltetési egységenként 

db 0,100 0 Ft + áfa

Égéstermék paramétereinek ellenôrzése (négyéven-
kénti mûszaki felülvizsgálat alkalmával)

paraméter 0,075 0 Ft + áfa

Mûszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenôr-
zése

db 0,050 0 Ft + áfa

  
4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére

Tevékenység

Új tevékenységek 2015-tôl
1812 Ft + áfa/munkaráfordítás

nyilvántartási 
egység

munka- 
ráfordítás

Ft

Levegôutánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-
összeköttetésben lévô rendeltetési egységenként 

db 0,100 181 Ft + áfa

Égéstermék paramétereinek ellenôrzése (négyéven-
kénti mûszaki felülvizsgálat alkalmával)

paraméter 0,075 136 Ft + áfa

Mûszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellen-
ôrzése

db 0,050 91 Ft + áfa

 
5. Megrendelésre kötelezô tevékenységek természetes személyek részére

Tevékenység
nyilvántartási 

egység
munka- 

ráfordítás
Ft

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezetô 
járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható 
szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

db/óra 2,00 3262 Ft + áfa

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendel-
kezô tüzelôberendezések égéstermék-elvezetôjének 
ellenôrzése, tisztítása

db 0,34 555 Ft + áfa

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-
elvezetô ellenôrzése tisztítása 

fm 0,60 979 Ft + áfa

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom 1,00 1631 Ft + áfa

6. Megrendelésre kötelezô tevékenységek nem természetes személyek részére

Tevékenység
nyilvántartási 

egység
munkará- 
fordítás

Ft

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezetô 
járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szu-
rokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

db/óra 2,00 3624 Ft + áfa

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendel-
kezô tüzelôberendezések égéstermék-elvezetôjének 
ellenôrzése, tisztítása

db 0,34 616 Ft + áfa

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-
elvezetô ellenôrzése tisztítása 

fm 0,60 1087 Ft + áfa

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom 1,00 1812 Ft + áfa

7. Megrendelésre végzett tevékenységek természetes személyek részére

Megrendelésre végzett 
tevékenység leírása

ENH
ENT
ET

db

EZH
EZT

db

GNH
GZH
GZT
GT

szint

KNH
KNT
KT

NNH
NNT
NT
db

KZH
KZT
NZH
NZT

db

Új égéstermék-elvezetô kivitelezés közbeni, 
eltakarás elôtti vizsgálata

1370 Ft + 
áfa

1892 Ft + 
áfa

652 Ft + 
áfa

4241 Ft + 
áfa

5545 Ft + 
áfa

Új, felújított, átalakított vagy újból használatba 
vett égéstermék elvezetô üzembe helyezés 
elôtti vizsgálata

2186 Ft + 
áfa

3262 Ft + 
áfa

1142 Ft + 
áfa

6524 Ft + 
áfa

8155 Ft + 
áfa

Meglévô égéstermék-elvezetô tüzelôanyag-
váltással, tüzelôberendezés-cserével, új 
tüzelôberendezés üzembe helyezésével 
kapcsolatos elôzetes helyszíni vizsgálat

1370 Ft + 
áfa

1892 Ft + 
áfa

652 Ft + 
áfa

4241 Ft + 
áfa

5545 Ft + 
áfa

Meglévô égéstermék-elvezetô, funkcióváltá-
sával, átalakításával, használaton kívül helye-
zésével vagy bontásával kapcsolatos elôzetes 
helyszíni vizsgálat

1109 Ft + 
áfa

1501 Ft + 
áfa

489 Ft + 
áfa

3425 Ft + 
áfa

4436 Ft + 
áfa

Kiszállás (1 munkaegység/alkalom) 1631 Ft + áfa
 

8. Megrendelésre végzett tevékenységek nem természetes személyek részére

Megrendelésre végzett 
tevékenység leírása

ENH
ENT
ET

db

EZH
EZT

db

GNH
GZH
GZT
GT

szint

KNH
KNT
KT

NNH
NNT
NT
db

KZH
KZT
NZH
NZT

db

Új égéstermék-elvezetô kivitelezés közbeni, 
eltakarás elôtti vizsgálata

1522 Ft + 
áfa

2102 Ft + 
áfa

725 Ft + 
áfa

4711 Ft + 
áfa

6161 Ft + 
áfa

Új, felújított, átalakított vagy újból használatba 
vett égéstermék elvezetô üzembe helyezés 
elôtti vizsgálata

2428 Ft + 
áfa

3624 Ft + 
áfa

1268 Ft + 
áfa

7248 Ft + 
áfa

9060 Ft + 
áfa

Meglévô égéstermék-elvezetô tüzelôanyag-
váltással, tüzelôberendezés-cserével, új 
tüzelôberendezés üzembe helyezésével 
kapcsolatos elôzetes helyszíni vizsgálat

1522 Ft + 
áfa

2102 Ft + 
áfa

725 Ft + 
áfa

4711 Ft + 
áfa

6161 Ft + 
áfa

Meglévô égéstermék-elvezetô funkcióváltásá-
val, átalakításával, használaton kívül helyezé-
sével vagy bontásával kapcsolatos elôzetes 
helyszíni vizsgálat

1232 Ft + 
áfa

1667 Ft + 
áfa

544 Ft + 
áfa

3805 Ft + 
áfa

4929 Ft + 
áfa

Kiszállás (1 munkaegység/alkalom) 1812 Ft + áfa

9. Mûszaki megoldások megfelelôségével összefüggô, megrendelt vizsgálatok természe-
tes személyek részére

szolgáltatási díj

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 4 253 Ft + áfa

Kettô–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 6 371 Ft + áfa

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén (épületenként) 21 466 Ft + áfa

Központi kéményes épület (60–140 kW) 16 119 Ft + áfa

Ipari és kommunális létesítmények (140 kW felett) 25 200 Ft + áfa

Helyszíni szaktanácsadás (kiszállási díj is terheli) 10 080 Ft + áfa
 
      
10. Mûszaki megoldások megfelelôségével összefüggô, megrendelt vizsgálatok nem ter-

mészetes személyek részére

szolgáltatási díj

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 11 200 Ft + áfa

Kettô–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 22 400 Ft + áfa

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén (épületenként) 33 600 Ft + áfa

Központi kéményes épület (60–140 kW) 22 400 Ft + áfa

Ipari és kommunális létesítmények (140 kW felett) 28 000 Ft + áfa

Helyszíni szaktanácsadás (kiszállási díj is terheli) 11 200 Ft + áfa

A módosító rendeleteknél az új, a többinél 
a korábbi polgármester neve olvasható

A rendeletmódosítások végén olvasóink a 
korábbi és a jelenlegi polgármester nevével 
is találkozhatnak. Ennek a magyarázata a 
következô: a helyi adókról szóló, valamint a 
kéményseprôipari-közszolgáltatásról szóló 
rendeleteket a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglaltan közöljük. Emiatt a 
rendeletek végén, a neveknél, az alapren-
deletek kihirdetésekor fennálló – korábbi 
– állapotnak megfelelôen, Vantara Gyula 

polgármester neve szerepel. A közterület- 
használat rendjérôl szóló, továbbá a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásá-
ról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 
rendeleteknél a módosító rendeleteket kö-
zöljük, amely miatt a módosító rendeletek 
kihirdetésekor – és jelenleg is – fennálló ál-
lapotnak megfelelôen, a rendeletek végén 
Szarvas Péter polgármester nevét tüntetjük 
fel. 



A szerkesztôk ezúttal Ménesi 
Gábor kritikusra és Vári Fábián 
László költôre, íróra szavaz-
tak. A Hódmezôvásárhelyen 
élô Ménesi Gábor az elmúlt 
évben Grendel Lajos és Zalán 
Tibor köteteirôl szóló kritikák-
kal gazdagította a nyomtatott 
folyóirat számait és számos 
írói kisinterjúval a Bárkaonline 
internetes magazint. A töb-
bek között József Attila-díjas, 
Magyar Mûvészeti Akadémia-
tag, Kárpátalján élô Vári Fá-
bián László tavaly nemcsak 
a legújabb verseibôl közölt 
két számban is, de készülô 

regényének egyik részletét is 
a folyóiratnak adta. A díjakat 
Szarvas Péter, városunk pol-
gármestere adja át az Ünnepi 
Bárka-esten, amelyet hagyo-
mányosan a magyar kultúra 
napja alkalmából rendez-
nek meg, idén január 17-én 
(szombaton) 18.00 órától a 
Békéscsabai Jókai Színház 
Ibsen Stúdiószínházában.

A díjazottak bemutatása 
és méltatása mellett dr. Elek 
Tibor irodalomtörténész, a 
Bárka fôszerkesztôje az es-
ten összefoglalja és értékeli 
az elmúlt év Bárka-számait 

és bárkás tevékenységét. A 
szerkesztôség további tagjai 
(Farkas Wellmann Éva, Kiss 
László, Kiss Ottó, Lovász 
Andrea) és az est íróvendégei 
(Banner Zoltán, Dávid Péter, 
Molnár Lajos, Szil Ágnes, Za-
lán Tibor) közremûködésével 
pedig bemutatják a frissen 
megjelent, 2015/1. számot. 
Az esten várható jó hangu-
lathoz a Békés Banda muzsi-
kája és János Hajnalka éneke 
is hozzájárul majd. A rendez-
vényre a belépés ingyenes, a 
szervezôk minden irodalom-
barátot szeretettel várnak.

1915. január 11-én, Petrovszky 
S. Mihály bíró lemondása 
miatt rendkívüli bíróválasz-
tást tartottak Csabán. Ezen 
a napon már a kora reggeli 
órákban látszott, hogy itt 
valami készül, ami a nagy 
háború közepette is érdeklô-
dést keltett az emberekben. 
Kisebb-nagyobb csopor-
tokban jöttek az iparosok, 
földmûvelôk, gazdák. A vá-
rosháza folyosóján mintegy 
ötszázan gyûltek össze és 9 
órára a városatyák és a sze-
rencsés választók megtöltöt-
ték a tanácstermet. 

A választást levezetô Kiss 
László fôszolgabíró ismer-
tette a társadalmi osztályból 
javasolt jelölteket a bírói állás-
ra. Az iparosok közül Áchim 
László, a gazdaközösségbôl 
Kovács L. Mihály, az értelmi-
ség tagjai közül Reisz Soma 
lettek a jelöltek. A szavazás 
után a fôszolgabíró jelentet-
te Áchim László gôzmalom-
tulajdonos, ipartestületi elnök 
196 szavazatos gyôzelmét. 

– Mesteri penna kellene ah-
hoz – írta a Békésmegyei Füg-
getlenség címû lap tudósítója 
–, hogy kellôen lehessen leírni 
a gazdák képviselôinek ábrá-
zatát. A név szerinti választás 
eredményeként, Kovács L. Mi-
hály 3 szavazatot, Reisz Soma 
egyet sem kapott. A fôszol-
gabíró a hivatalos választási 
eredmény bejelentése után a 
hagyományos protokoll sze-

rint, négylovas hintón ment a 
megválasztott bíróért. Áchim 
László meghatódva fogadta 
a fôszolgabíró gratulációját, 
majd a dobogóra lépve így 
szólt: 

– Tisztelt polgártársak! Kö-
szönöm a megtisztelô bizal-
mat, mellyel engem, aki soha 
ily megtisztelô állás betöltésé-
re nem gondoltam, részesíte-
ni szívesek voltak. De ha már 
kitüntettek, akkor szó szerinti 
értelemben bírója akarok len-
ni ennek a szép városnak. 
Bizalommal jöjjön hozzám a 
béres és a legnagyobb gaz-
da, én egyformán igazságos 
leszek mindenkihez.

Ekkor ritkán hallott éljenzés 
töltötte be a sok vihart meg-
élt városháza tanácstermét. 
Így ért végett most száz éve 
Csaba nagyközségi történe-
tének utolsó bíróválasztása. 

Azt, hogy az utolsó bírót 
választották, persze aligha 
gondolták a szavazók. Bé-
késcsaba 200 éves községi 
jogállása után a csabai bírók 
vezette képviselô-testületek 
lerakták a várossá alakulás, 
a jövô századok fundamen-
tumát. 1910-tôl indult moz-
galom Áchim L. András által 
a rendezett tanácsú várossá 
alakulásért.

Áchim László bíró hivatali 
idôszaka alatt, a világhábo-
rú miatt, Békéscsaba fejlô-
dése megrekedt. A frontról 
szomorú hírek érkeztek 

megsebesült és elesett kato-
nákról. Vezetésével a csabai 
képviselôk adományokkal 
látogatták meg a fronton a 
101-es gyalogezred katonáit 
1917 decemberében. Áchim 
László tevékenyen részt vett 
a rendezett tanácsú várossá 
alakulás munkálataiban. 1918 
végén, a várossá alakulás 
rendkívüli ülésén véget ért bí-
rói megbízatása. Köztisztelet 
övezte, mint bírót, s mindig jó 
kedélyû, tréfára kész embert. 
Valóságos élô krónikása volt 
Csabának. Órákon át tudott 
jóízû történeteket mesélni 
a régi csabai emberekrôl. 
Áchim László 57 évesen, rövid 
szenvedés után, 1927. április 
5-én hunyt el. Az utolsó csa-
bai bíró a Kastélyi temetôben 
lévô síremlék alatt – méltatla-
nul elfeledve – nyugszik.

Gécs Béla   

Békéscsaba anno
Száz éve választották az utolsó csabai bírót

A Bárka szerkesztôsége év-
záró szerkesztôségi ülésén 
tavaly is eldöntötte, hogy a 
hosszú évek óta tartó ered-
ményes együttmûködés és 
az idei publikációk alapján 
kik lesznek a 2014. év Bár-
ka-díjasai. Az elmúlt évek 
díjazottjai között olyan je-
les hazai és határon túl al-
kotók szerepeltek már, mint 
például Egressy Zoltán, 
Fekete Vince, Géczi János, 
Grendel Lajos, Iancu Lau-
ra, Kiss Judit Ágnes, Markó 
Béla, Nagy Gáspár, Szepesi 
Attila, Tandori Dezsô, Tar-
ján Tamás, Tóth Krisztina, 
Tôzsér Árpád, Varró Dániel, 
Vámos Miklós, Zalán Tibor.

ünnepi Bárka-est
Évértékelés és díjátadás
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Áchim László
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