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Fedett mobil színpad
Eredményesen pályázott a város

Nemrégiben már láthat-
ták is az érdeklôdôk az

egyik békéscsabai lovasisko-
la rendezvényén a korszerû,
fedett mobil színpadot.

Békéscsaba mind térségi,
mind regionális szinten több
kiemelkedô jelentôségû turisz-
tikai és kulturális rendezvény
házigazdája. Az évi negyven-
két rendezvénynap hagyo-
mányôrzô, gasztronómiai, kul-
turális és sportesemények kö-
zött oszlik meg. Ezek nagy-
részt szabadtéren zajló prog-
ramok, amelyek jelentôs mû-
szaki háttér-infrastruktúra meg-

létét igénylik, ennek alappillé-
re egy biztonságos, könnyen
mozgatható, nagy teherbírá-
sú, fedett mobil színpad, amely
stabil és univerzális színteret
biztosít minden típusú színpa-
di rendezvényhez.

A csúszásmentes, vízálló
felülettel ellátott alumínium
színpad maximális terhelhetô-
sége 750 kg/m2, míg az önsú-
lya 16 kg/m2. Legfontosabb
jellemzôje a nagyon egyszerû
össze- és szétszerelhetôség.
A 2 × 1 méteres színpadele-
meknek köszönhetôen a teljes
színpadrendszer és színpad-

fedés az igényeknek megfele-
lôen variálható. A színpadfe-
dés MPT tetôrendszerrel törté-
nik, amelynek maximális ma-
gassága 7,5 méter, fesztávja
pedig 12 × 10 méter. A tornyok
terhelhetôsége egy tonna.

A színpad beszerzésére
Békéscsaba önkormányzata
pályázatot nyújtott be kulturá-
lis és gasztronómiai turisztikai
célú rendezvények infrastruk-
turális hátterének fejlesztésé-
re az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében.

A Dél-alföldi Operatív Prog-
ramnak köszönhetôen 50 szá-
zalékos támogatást nyertünk,
így a beruházás összköltségé-
nek (26 400 000 forint) a felét,
azaz 13 200 000 forintot kellett
a városnak saját forrásból biz-
tosítania.

Comenius program
a Belvárban

Március 27. és április 6. között
a Comenius program kereté-
ben Mériné Fröhner Mariann
igazgatóhelyettes és Fekete
Mária Comenius-koordinátor
tizenkilenc diák, valamint há-
rom, a munkacsoportok veze-
tését ellátó pedagógus test-
vérmegyénk, a franciaországi
de Sevres megye partneris-
kolájában tett látogatást. A
Belvárosiban 2008 és 2010
között egy francia, egy portu-
gál valamint egy bolgár isko-
lával együttmûködve mintegy
kétéves, francia nyelven zajló
pályázati projektet valósíta-
nak meg.

Vozár Attila volt
a leggyorsabb

M inden eddiginél na-
gyobb érdeklôdés övez-

te a május 23–24-én, a tizen-
kettedik alkalommal megren-
dezett Békéscsaba–Arad–Bé-
késcsaba nemzetközi szuper-
maraton versenyt.

A Buda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Club szervezésében
zajló megmérettetésre össze-
sen mintegy négyszázötve-
nen neveztek, a futók mellett
százötvenen kerékpárral, hú-
szan pedig görkorcsolyával
tették meg a távot. A mezôny
szombaton reggel rajtolt a
csabai városháza elôl, és
Csanádapáca, Tótkomlós,
Mezôhegyes, Turnu érintésé-
vel, 103,8 kilométer megtéte-
le után érkezett Aradra. Va-
sárnap Arad fôterérôl indultak
vissza a Turnu, Battonya, Me-
zôkovácsháza, Csabaszaba-
di útvonalon.

ABékési Úti Közösségi Há-
zak és a Csaba Kulturális

Egyesület a Táncmûvészetért
rendezésében, az önkormány-
zat támogatásával nyílt kiállítás
nemrégiben a Meseházban
Zelenyánszki György váloga-

tott fotóiból. A tárlatot Pintér Ti-
bor, a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes mûvészeti
vezetôje nyitotta meg ünnepé-
lyes keretek között, majd a
Dresch Quartet (DreschMihály
szaxofon, Baló István dob, Lu-

kács Miklós cimbalom, Szan-
dai Mátyás bôgô) fergeteges
jazzkoncertjével folytatódott
az ünnepség. Zelenyánszki
György fotókiállítása május vé-
géig volt látható.

Va

A Magyar Táncsport Szakszö-
vetség pályázatának határo-
zata alapján – ahogy az elmúlt
40 évben minden alkalommal
– 2009-ben is Békéscsabán
rendezhették a 40. Országos
Társastánc Bajnokságot. A
megyeszékhely jó hírnevét
öregbítô versenyre az Ifjúsági
Ház és Általános Társaskör,

valamint a Nyíri Lajos TSE
szervezésében került sor.

A programról, az idei ver-
seny meglepetéseirôl elôzete-
sen Szente Béla, az ifiház igaz-
gatója és a viharsarki tánc-
élet két fáradhatatlan motor-
ja, Felczán Béla és Felczánné
Nyíri Mária tájékoztatott.

Békéscsaba önkormányza-
ta A Magyar Kézilabdázá-

sért kitüntetô címben részesült.
Az elismeréssel járó oklevelet a
Magyar Kézilabda Szövetség
közgyûlésén Hanó Miklós al-
polgármester vette át Sinka
Lászlótól, az MKSZ elnökétôl.

Az indoklás szerint az elmúlt
tíz év következetes és tervszerû
támogatásának eredménye,
hogy az utánpótláscsapatok az

országos döntôk résztvevôi, ér-
mes helyezettjei, és ennek kö-
szönhetô a felnôtt nôi NB I-es
csapat sikeres szereplése is.

Hanó Miklós 1999-ben ke-
rült a nôi kézisekhez társadal-
mi elnökként. Mint elmondta,
az akkori nehéz pénzügyi
helyzetbôl úgy sikerült kilá-
balni, hogy az önkormányzat
lett a tulajdonos.

Dresch a Békési úton
Kiállítás és koncert önkormányzati támogatással
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Új orvosi
eszközöket kap

a kórház
Az önkormányzat céltámoga-
tást igényelt egészségügyi
gép, mûszer beszerzésére a
Réthy Pál kórház számára, és
az igényt a Dél-alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács támo-
gatásban részesítette. Így ti-
zenegy orvosi eszközzel lesz
gazdagabb az intézmény,
melyeket fôként az aneszté-
ziánál, az intenzív és a sür-
gôsségi ellátásnál használ-
hatnak majd.
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Negyvenéves sikertörténet

Kézilabdások kitüntetése
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Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul

2009. június 8-án és 22-én (intenzív) 16 órakor.
Helyszín: Békéscsaba, ifiház.

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László,

30/938-8981, www.termalautosiskola.hu.
Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

Thermál
AUTÓSISKOLA

BÉKÉSCSABA,
Bíbic köz 5.
Telefon:

(66) 457 442
(30) 938 8981

Horváth László

Elindult Békés megye új,
ingyenes apróhirdetési portálja.

Több kategóriában adhatja fel ingyenes hirdetését, keres-
het a különbözô meghirdetett áruk, szolgáltatások között .

Nézzen körül otthonában és a nem használt, szükségte-
lenné vált tárgyakat, eszközöket egy egyszerû regisztrálás
után ingyenesen árulhatja. Miért porosodjanak a padláson?
Építkezésbôl kimaradt tégla, cserép stb. csak a helyet fog-
lalják az udvaron. A házi kedvencük kölyköket hozott a vi-
lágra? Lehet hogy más családoknál a gyerekek pont ilyen
kis állatról álmodnak.

Sok kategóriában nagy elônyt jelent, hogy aBékésbazár
kimondottan Békés megyei hirdetéseket tartalmaz, így a
személyes találkozó könnyebben megoldható, mint egy or-
szágos hirdetésnél.

Tehát ne feledje, www.bekesbazar.hu!
Ne habozzon, adja fel a hirdetését még ma!

E lfogyott a bizalom, vagy
megbuktak azok az em-

berek, akikkel bizalmi alapon
kezdte a munkát a polgár-
mester – mondta Tóth Károly
az MSZP közgyûlés utáni tá-
jékoztatóján. A képviselô pél-
daként említette a volt jegy-
zôt és a volt könyvvizsgálót,
utóbbival kapcsolatban meg-
jegyezte: hálásak lehetünk,
hogy nem pályázott újra,
ezért most szakmailag felké-
szült, hozzáértô könyvvizsgá-
lója lehet Békéscsabának.
Miklós Attila úgy vélte, szo-

katlan, hogy a Békéscsaba
Vagyonkezelô Zrt. csak a múlt
évrôl számolt be a közgyûlé-
sen, 2009-es üzleti tervét nem

mutatta be, bár az is elkészült.
Tóth Károly megfogalmazá-
sában ez azt jelenti, hogy el-
fogyott a bizalom a vagyon-
kezelô vezetését illetôen, a Fi-
desz már az utódokat keresi.

Mint mondta, a társaság fe-
gyelmezetten végrehajtotta a
könyvvizsgáló és a polgár-
mester utasításait, a köz-
gyûlés többségének döntése
után hozzájuk került az Árpád
fürdô is kétszázmilliós veszte-
séggel. – Mivel a vagyonkeze-
lô a veszteségbôl csak száz-
milliót tudott ledolgozni, jövô-
re már nem befizetô lesz, ha-
nem kezeli a vagyont, amiért
a város fizet – folytatta Tóth
Károly. A képviselô úgy gon-
dolja, új „bizalmasok” jelen-
tek meg a színen, ilyen a vá-
ros kötvényeit forgató Priv-In-
vest, amelynek jogkörét kibô-
vítette a közgyûlés. Meglátá-
sa szerint a cég mostantól

elôzetes egyeztetés nélkül ke-
zelheti a kötvényeket, szokat-
lanul magas, 35 százalékos
sikerdíjért. Ráadásul beléptet-
ték a képbe az OTP-t, amely-
lyel szintén a Priv-Invest köt
szerzôdést, és ha a bank költ-
sége magasabb, mint amit a
befektetés hoz, azt elôzetes
bejelentés nélkül kiegyenlít-
heti a város számlájáról.

Tóth Károly úgy vélte, nem
világos a megye és a város kö-
zötti ingatlancsere, ezért a
jegyzôtôl pontos listát kér-
nek. Nehezményezte továbbá,
hogy a Szabó Pál téri iskola kö-
zel 276 milliós energetikai felújí-
tásának pályázatában magas
az elôkészítés költsége. m. e.

Szívbôl gratulálunk dr. Gö-
möri Gábor szülész-nô-

gyógyász fôorvosnak és dr.
Szombati Márta gyermekor-
vosnak a Békéscsaba Egész-
ségügyéért kitüntetéshez.
Mindketten komoly szerepet
vállaltak Békéscsaba egész-
ségügyének fejlôdésében –
kezdte a Fidesz tájékoztatóját
dr. Ferenczi Attila.

Mint azt a frakcióvezetô és
Hanó Miklós alpolgármester
elmondta, a kormány nem
megfelelô irányú lépései miatt
Magyarországon hatványo-
zottan jelentkezik a válság ha-
tása. A lakosság biztonsága
és a források hatékonyabb
felhasználása érdekében Bé-
késcsabán szociális válság-
kezelési koncepció készült. A

korábban rendszeresen se-
gélyezettek körébôl idén kö-
zel kilencszáz ember közfog-
lalkoztatását oldja meg a vá-
ros. A koncepcióban szerepel
egy szociális bolt létrehozása;
a képviselôk javasolják, hogy
legyen ez a magyar gazdák
boltja. Említést tettek arról,
hogy az önkormányzat part-
nerként vett részt egy pályá-
zaton, amelynek eredménye-
ként a civilek több mint hat-
vanmillió forintból, 250 fô
bevonásával szervezhetnek
képzést hátrányos helyzetû
álláskeresôknek. A gazdasá-
gi válság helyi kezelését ille-
tôen dr. Ferenczi Attila kiemel-
te a kis-, mikro- és középvál-
lalkozások támogatását. Ta-
valy 29 pályázóból 22 nyert

összesen 13 millió forintot, kö-
zülük négy munkahelyterem-
tésre. Idén tavasszal 30 millió
forintot, ôsszel 17 milliót osz-
tanak ki. Elsô ütemben 55 pá-
lyázat érkezett, ebbôl 14 mun-
kahelyteremtésre. A nagyobb
cégek új munkahelyeit kettô-

százezer forinttal támogatja
az önkormányzat, az ipari
parkban és az északi ipartele-
pen pedig inkubációs céllal
üzemcsarnok építését terve-
zik. Utóbbiban szeretnének
olyan élelmiszer-ipari lehetô-
séget teremteni, ahol a gaz-
dák tulajdonossá válhatnak.

A képviselôk hangsúlyoz-
ták, jelenleg összesen mint-
egy 24 milliárd forintra pályá-
zik az önkormányzat, az ön-
részhez szükség van a kötvé-
nyekre. Meglátásuk szerint a
viták a kötvény kamatai körül
zajlanak, azonban az MSZP
hajlamos elfelejteni, hogy ha
annak minden egy forintjához
öt forintot nyer a város, az
olyan, mintha ötszáz százalé-
kos hozama lenne. Mikóczy

Kapcsolathálózatok létesí-
tése, akár hivatalos,

szervezeti formába helyezé-
se, ez a civil szervezetek
egyik legfontosabb feladata –
összegezte a dél-alföldi régió
kulturális szervezeteinek elsô
találkozóján a szakmai fórum
legfontosabb üzenetét Pál
Miklósné, a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület el-
nöke a három megyébôl ér-
kezô közel kilencven résztve-
vô elôtt.

Az elnök asszony hozzátet-
te: annak ellenére, hogy a
rendszerváltás óta alakulnak
az ország minden területén a
közmûvelôdési intézmények-
kel szorosan együttmûködô
kulturális civil szervezetek és
idôközben létrejöttek az or-
szágos és települési hatás-
körben mûködô szakmai „er-
nyôszervezetek” is, a régiós,
megyei vagy akár kistérségi
szinten kidolgozott együtt-
mûködési kereteket csak
mostanában kezdik kiépíteni.

A folyamatot elôsegíti a civilek
és a közmûvelôdési intézmé-
nyek feladatainak összehan-
golódása is – egyre több civil
szervezet vesz át feladatokat
a közintézményektôl –, de a
bôvülô tevékenységi kör ala-
posabb kooperációt igényel.
A konferencia kettôs célja: a
szervezetek képviselôinek ta-
lálkozása, másrészt olyan
mintaprojektek bemutatása,
amelyek a civilek és az önkor-
mányzatok, illetve a civilek és
a gazdasági szféra szereplôi
között valósultak meg.

Békéscsaba Megyei jogú
Város Önkormányzatának
több közmûvelôdési megálla-
podása is érvényes, amelye-
ket helyi kulturális egyesüle-
tekkel kötöttek (pl. Csabai
Szlovákok Egyesülete).

Emellett minden évben pá-
lyázati keretek között támo-
gatják a civil közösségek fo-
lyamatos vagy egyszeri cél-
kitûzéseit.

K. K. P.

Vantara Gyula polgármes-
ter a hatvan témából kie-

melte az ivóvízhálózat felújítási
programját, amelyet a szenny-
vízberuházással párhuzamo-
san szeretnének megkezdeni.
Mint mondta, a vezetékek el-
öregedtek, a víz harminc szá-
zaléka elfolyik, a veszteség így
800-900 ezer köbméter éven-
te. A teljes felújítás több mint
4,1 milliárd forintba kerülne,
ezt egy ütemben nem tudja
biztosítani a város. Prioritást
élvez a PVC és azbeszt anya-
gú gerincvezeték és a házi be-
kötések felújítása, a tervezésre
2009-ben 25 milliót, a megva-
lósításra 2010–2012-ig évente
155 milliót fordítanak. A vesz-
teséget az elfogadott 8-10 szá-
zalékra szeretné leszorítani a
város a helyi és a megyei ivó-
vízjavító program segítségé-
vel, hosszú távon pedig lehe-
tôség szerint a teljes hálózat
rendbetételével.

Vantara Gyula hangsúlyoz-
ta, hogy az önkormányzat nem
oldhat meg kormányzati fel-
adatokat, és a kormányzat hi-

bájából adódó nehézségeket
is csak korlátozottan képes
mérsékelni. Elkészült Békés-
csaba szociális válságkezelési
koncepciója, és a gazdasági
válság helyi kezelésében is
megteszik, amit lehet. A szo-
ciális koncepció kiterjed a fog-
lalkoztatásra, a lakhatásra és a
segélyezésre; azokat a támo-
gatási formákat részesíti elôny-
ben, amelyeknél az egyéni fe-
lelôsség nem veszít fontossá-
gából. A múlt évben szociális
ellátásokra 601 millió forintot
költött a város, ebbôl 147 millió
volt a saját erô. Idén saját for-
rásból 200 milliót különítettek
el erre a célra. A gazdasági vál-
ság helyi kezelése sokrétû,
benne van a kis-, mikro- és kö-
zépvállalkozások támogatása,
az új munkahelyek támogatá-
sa, az ipari csarnok és inkubá-
torház programja, a hivatali
ügyintézés gyorsítása, a mun-
kaerôképzés, kedvezményes
bérleti lehetôség helyi vállalko-
zóknak és a szakemberek la-
káshoz jutásának segítése is.

M. E.

Békéscsaba önkormányza-
ta és a Békéscsabai Váro-

si Nagycsaládosok Egyesüle-
te (Gyermeklánc) immár har-
madik alkalommal rendezte
meg a Csaba Center elôtt a
„Békéscsabai egészségutca –
családi egészség a gyermeke-
kért” egészségmegôrzô ren-
dezvénysorozatát.

Az egész napos elfoglalt-
ságot, gazdag látni- és tanul-
nivalót kínáló kavalkádban
volt civilsátor, Réthy Egész-
ségPont, alternatív gyógymó-
dokat bemutató sátor, gyer-
mekjátszótér, saláta- és tea-
bár, grillsütöde, mobil Avon-
szalon. A felnôttek megtud-
hatták, hogyan lehet egész-

ségesen kávézni, s önkéntes
véradásra is volt lehetôség.
Az aulában gyógyhatású ké-
szítményeket mutattak be.

Vándor Andrea

Takács Péter, a Lencsési
Közösségi Ház igazgató-

ja kérdésünkre elmondta: ko-
moly érdeklôdés mellett zaj-
lottak a hét eseményei, a
gyermeknapi elôzetes prog-
ramjaira például közel ezer lá-
togató volt kíváncsi. A válto-
zatos kínálat – amelyben helyi
óvodák és iskolák mûsorai is
helyet kaptak – remek kikap-
csolódási lehetôséget nyújtott
a kicsiknek és a szülôknek
egyaránt. A budapesti Bóbita
együttes mûsora, a Darida
Táncszínház fellépése nagy
sikert aratott, csakúgy, mint a
változatos kiegészítô progra-
mok: az óriáscsúszda, a lo-

vaglási lehetôség, az arc- és
testfestés vagy éppen az in-
gyen palacsinta és üdítô. Ha
valaki úgy érezte, hogy túl sok
palacsintát evett, a városi vé-
dônôi szolgálat munkatársai-
nak közremûködésével vér-
cukor-, vérnyomás- és test-
zsírszint-mérésen vagy akár
életmód-tanácsadáson vehe-
tett részt. A hét eseményeit a
Lencsési Kupa amatôr aszta-
litenisz-verseny zárta. Takács
Péter, a Lencsési Közösségi
Ház közelgô rendezvényei
kapcsán kiemelteGrin Igor fo-
tográfus „A város peremén”
címû kiállítását, amelyet jú-
nius 5-tôl láthat a közönség.

A válság kezelésérôl

Gyermeknapi elôzetes
a Lencsésin

Tóth Károly: Régi és új bizalmasok

A nyertes pályázat a legjobb „hozam”

Régiók civiljeiGyermeklánc, egészségutca

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu
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Június 5–7. (péntek–vasárnap)

Erkel Sándor Kórusfesztivál
Programajánló:

5-én, pénteken,18.00 órakor: evangélikus nagytemplom

Fellépôk: DEBRECENI KODÁLY KÓRUS, BARTÓK BÉLA VEGYES-
KAR –Bcs., BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS VEGYESKAR – BCS.,
CHOPIN KÓRUS –Bcs., ERKEL FERENC VEGYESKAR – Gyula

6-án, szombaton, 18.00 óra: evangélikus kistemplom

Fellépôk: CALANDRELLA KAMARAKÓRUS – Bcs., TRENČIANSKY
SPEVÁCKY ZBOR – Trencsén (Szlovákia), KOLEJARZ –
Tarnowskie Góry (Lengyelország), valamint a BÉKÉS MEGYEI
SZIMFONIKUS ZENEKAR és vendégei

20.30-tól NYÁR ESTI UTCAI SZERENÁDOK a belvárosban

7-én, vasárnap: délelôtti templomi énekszolgálatok

A programok látogatása ingyenes!

Június 10. (szerda) 17.00 – ifiház
Zeneiskolai évzáró

Június 11. (csütörtök) 18.00 – ifiház
Tabán Táncegyüttes évzáró mûsora

Június 12. (péntek) 8.00-16.00 – ifiház
Kedvezményes cipôvásár

Június 12. (péntek) 16.00 – ifiház
Bartók Béla M. Sz.-iskola néptánc tagozatának évzáró mûsora

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

…és ne feledd:minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bencsik Ildikó és Balkus Imre, Krucsai Brigitta és Heincz János, Hor-
tobágyi Edina (Budapest VIII. ker.) és Máté Ferenc (Budapest VIII.
ker.), Molnár Ildikó (Köröstarcsa) és Szilágyi Sándor (Köröstarcsa),
Vasas Adrienn és Juhász József, dr. Potocska Babett és Új-Mag Lász-
ló, Erdôs Barbara és Gajda Mátyás, Gilicz Viola Erika és Szvarnasz
Jorgosz, Terbe Andrea és Mihály Béla, Biszterszky Mária és Szlepkó
Pál, Nemes Tímea és Belanka Csaba István, Dömök Ildikó (Budapest
XXI. ker.) és Zsichla József (Budapest XXI. ker.), Markos Hajnalka (Bu-
dapest XIII. ker.) és Vandlik-Kotola Tibor (Budapest XIII. ker.), Kend-
rella Ágnes (Mezôgyán) és Széplaki Hunor (Mezôgyán), Rálik Krisz-
tina Kinga (Gerendás) és Tadanaj Pál (Gerendás), Fekécs Adrienn
(Békés) és Varga Csaba István (Békés), Zahorán Rita (Újkígyós) és
Kis András (Újkígyós), Bárdos Anna Erika (Békés) és Dancs István
(Békés), dr. Gyôre Melinda (Békéscsaba) és Hozbor Zoltán (Buda-
pest), Dobi Edit (Mezôberény) és Mezei István (Mezôberény)

SZÜLETÉSEK
Hugyecz Róbert és Krekács Zsuzsanna leánya Evelin, Savolt Attila és
Szatmári Anikó fia Attila, Pap Zsolt és Somogyi Anikó leánya Zoé
Noémi (Dévaványa), Orosz István és Dobronyi Anita fia Botond, Me-
lis István és Gulyás Andrea fia István, Szabolcsi Szilárd és Mecskó
Mónika fia Bence, Takács Gábor és Demeter Ágnes fia Gergô, Dob-
rotka Attila és Nagy Mónika leánya Lilien (Újkígyós), Rákóczi Antal és
Pelle Rita fia Kolos (Újkígyós), Farkas Péter és Egri Bernadett fia Pé-
ter (Békésszentandrás)

HALÁLESETEK
Kolompár Jánosné Greg Judit (1925, Kondoros), Bartóki József Gá-
bor (1929, Mezôberény), Brachna Mihály (1928, Kondoros), Bondár
Lajos (1956, Mezôberény), Sztankó Pál (1923, Mezôberény), Székely
Albertné Barta Róza (1924, Köröstarcsa).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Terminátor – Megváltás (szinkr. am.–német–angol sci-fi akció) 16 év
Megint 17 (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
A dolgok állása (amerikai–angol thriller) 16 év
Éjszaka a múzeumban 2. (szinkr. am.–kanadai akció-vígjáték) 12 év
Gran Torino (amerikai film) 16 év
Intim fejlövés (magyar játékfilm) 16 év
A pankrátor (amerikai dráma) 16 év
Az osztály (francia dráma) 12 év
Filmek a dobozból: Démonok hívása (szlovák dráma)

Terminátor – Megváltás (szinkr. am.–német–angol sci-fi akció) 16 év

Megint 17 (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év

A dolgok állása (amerikai–angol thriller) 16 év

Intim fejlövés (magyar játékfilm) 16 év

A pankrátor (amerikai dráma) 16 év

Made in Hungaria (magyar zenés) 12 év

Június 4–10.

Június 11–17.

Újabb
emlékhely?

Füredi Gábor, a Szent
György Lovagrend Békés

megyei priorja egy 1848–49-
es emlékhely kialakításának
ötletével kereste meg a
közmûvelôdési, ifjúsági és
sportbizottságot. Egy öt kop-
jafából és hatszögletû tetô-
szerkezetbôl álló kompozíció
elkészítésével szeretne em-
lékhelyet kialakítani, amely-
nek átadását a világosi fegy-
verletétel (1849. augusztus
13.) évfordulójára tervezi. A
mûvész a közel egymilliós
munkadíjról lemond, a kivite-
lezés, engedélyezés így 3,1
millió forintba kerülne.

A közgyûlésen elhangzott,
hogy Békéscsabán a Kos-
suth-szobor, az aradi vértanúk
kopjafái és Boczkó Dániel
mellszobra emlékeztet a sza-
badságharcra. Döntés egye-
lôre nem született, az elôter-
jesztést levették a napirendrôl.

m. e.

Május 22-étôl emléktábla
ôrzi Lôcsei (Lerner) Pál

– Aranytoll-díjas újságíró, szo-
ciológus, a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége örökös
tagja – nevét a Viharsarok cí-
mû koalíciós Békés vármegyei
napilap egykori székházán, az
Irányi utca 2. szám alatt.

Lôcsei Pál 1922-ben szüle-
tett Békéscsabán, akkor még
Lernerként. 1944-ben részt vett
a fegyveres ellenállásban,
1945–1947-ig a Viharsarok új-
ságírója, majd a Magyar Alföld
felelôs szerkesztôje és a Sza-
bad Nép munkatársa volt,
ahonnan a vezetés bírálata mi-
att bocsátották el. 1955-ben
csatlakozott a Nagy Imre körül
kialakult ellenzékhez, 1956-
ban a Magyar Szabadság
címû lap egyik alapítója lett.
1957-ben letartóztatták, bör-
tönbe került, ahonnan 1962-
ben szabadult.

Az emléktábla-avatón Jó-
zsaMihály dr. Dányi LászlóPali
bácsi címû jegyzetét olvasta
fel, majdHerczeg Tamás és dr.
Rozgonyi Tamás emlékezett a
szociológusra, Balog János
és Varga Ottó pedig a tisztes-
séges, igazságkeresô, szóki-
mondó újságíróra. Az emlék-
táblát özvegye, dr. Kende Éva
leplezte le. A Békéscsabai Központi

Szakképzô Iskola és Kollé-
gium nemrég ünnepséget tar-
tott a szakmai és tanulmányi
versenyeken eredményesen
szerepelt diákoknak és felké-
szítôiknek.
Marton József, a BéKSZI

igazgatója köszöntôjében ki-
emelte, hogy ma különösen
fontos a szakképzés. Tuskáné
Papp Erzsébet igazgatóhe-
lyettes szerint az ünnepség jó
alkalom arra is, hogy a három
tagiskola – Zwack József, Tre-
fort Ágoston és Kós Károly –

kiemelkedô tanulói jobban
megismerjék egymást.

A diákok a legkülönbözôbb
versenyeken bizonyították tu-
dásukat a helyesírástól a vil-
lanyszerelésen át a multimé-
dia-fejlesztésig, eredményeik
alapján néhányan mentesül-
tek egy-egy szakmai vizsgától.

Idén elôször adták ki a
BéKSZI-nagydíjat, ezt a követ-
kezôk érdemelték ki: Gomb-
kötô Sándor, Giricz Zsolt (Kós);
Gál Miklós (Trefort); Koritár
Gabriella és Szilbereisz Ádám
(Zwack).

Isten veled, Mester!
Kedves Garabonciás, „Kalapgyûjtô Schéner Mihály”!

Ismeretségünk nem túl régi keletû. Személyesen csak néhány
éve ismertelekmegmint hazánk egyik legnagyobbmûvészét, mint
városunk mindenki által szeretett és tisztelt díszpolgárát. Békés-
csaba polgárai csak úgy szólítottak: Mester.

Fájó szívvel idézlek fel most búcsúzóul a fôtéri mûteremlakás
szerény lakójaként téged, aki a párizsi galériák környékén ugyan-
úgy otthon voltál, mint nálunk. Ismerted az Andrássy út boltosait,
gyerekeit, szeretted még a színházon fészkelô galambokat is.

Munkatársaimmesélték rólad, hogy gyakranmegjelentél a csa-
bai városházán, és soha nem üres kézzel: csíkos szatyrod tele volt
vigyori kisördögökkel, szegényeidnek szánt használt cipôkkel, a
lányoknak hozott finomabbnál finomabb süteményekkel.

Messzirôl látták fura formájú kalapodat, cilinderedet. Remény-
kedtek, hogy ôket tünteted ki a kezed alól boszorkányos gyorsaság-
gal kikanyarodó rajzokkal, amelyek egész napokat vidámmá tud-
tak szépíteni. Mindig esemény volt a megjelenésed: hol frissen ki-
adott könyvedet hoztad „fogadott szülôvárosodba” megmutatni,
hol beszámoltál arról, hogy éppen ki, mikor, milyen kiállításodat
nyitotta meg. Az utolsó csabai kiállításnak a Jankay galéria adott
otthont: városunkban lévô képekbôl láthatott minden addiginál
szebben válogatott gyûjteményt szeretett városod, Békéscsaba. Ezt
szántuk a 85. születésnapodra ajándékul a kitüntetés mellé, amely-
re Békéscsaba önkormányzata terjesztett fel 2008-ban.

A tavalyi Boldogság betakarító ünnepmég a szokásos, nevetôs,
bolondozós hangulatban zajlott. A filozófia a nagy mûvészek ba-
rátja, s te igen jó barátságban éltél vele.

Hadd közvetítsem most egész városunknak mindenkinek szóló
üzenetedet: „Idôs korban az élet álom az elmúlásban. Álmaimban
gyakran visszarévedek amúltba, egészen a gyermekkorba, ahol a szív
jósága mindig megsegített minket a bajban, az emberi összetartozás
érzésébôlmindig erôtmeríthettünk.A történelem szeszélye folytán so-
kunkútja rossz irányba fordult.Ugye, kedvesmagyar sorstársam, gö-
röngyös utadon mindig megtalálod az Istennek épített templomot?
Isten templomában – kint és bent – feltámadást remélhetsz…”

Kedves Mester! Reményed bennünk hitté változik! Találko-
zunk! Addig is Isten veled! Vantara Gyula polgármester

Abékéscsabai román orto-
dox gyülekezet 1820-ban

alakult meg hatszázhúsz fôvel.
A mai Bartók Béla úton, a tíz-
emeletes házak szomszédsá-
gában álló templomuk építé-
sét 1837-ben fejezte be Osor-
hánMiklós. A gyülekezet törté-
netérôl és jelenérôl a békés-
csabai román ortodox parókia
parókusa, a múlt évben „Bé-
késcsaba Románságáért” ki-
tüntetésben részesültMárk Ti-
vadar számolt be lapunknak.

A törökök kivonulását kö-
vetôen, betelepítéssel került
környékünkre nagyobb lélek-
számú románság. A XIX. szá-
zad elsô felében épült temp-
lom mellett parókuslakás állt
és egyházi iskola mûködött.
Trianon után a románság
nagy része elvándorolt, lelki
vezetôik sem maradtak itt, így
az egykori kántorból lett pap,
Bottó György vette át és szol-
gálta negyven éven keresztül

a gyülekezetet. A templomot
az ötvenes években bezárták,
és csak a kilencvenes évek
elején újították fel, újjászente-

lése 1995-ben történt meg.
Márk Tivadar 1998-ban érke-
zett ide, azóta a kis gyüleke-
zet szinte folyamatosan újít-
tatta fel a templomot. Számos
munkán voltak túl, amikor a
2007-ben történt rongálás és
gyújtogatás miatt nyolc hóna-
pig Békésre kellett járniuk,
hogy gyakorolhassák hitüket.

A román ortodox hívôk va-
sárnap délelôttönként gyûl-
nek össze liturgiára. Örömmel
vették, hogy az önkormány-
zattól visszakapják a jaminai
román ortodox temetôt, ahol
egykori lelkészeik, adomá-
nyozóik nyugszanak. A paró-
kia lépést tart a korral, szer-
kesztés alatt van honlapjuk,
és alapítványt mûködtetnek.
A templom falai egyelôre üre-
sek, fehérek – bíznak abban,
hogy valamikor az igen költ-
séges díszítôfestés is elké-
szülhet.

Mikóczy Erika

BéKSZI-sikerek

Ortodoxok gyülekezete

Emléktábla Lôcsei Pálnak

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Kovács Pálné „Ilon” békéscsabai alkotó „A Kezdetektôl…” címû fest-
ménykiállítása tekinthetô meg június 12-ig, hétköznapokon 8-tól 18
óráig a közösségi ház tanácskozótermében.

Június 5., péntek 18 óra: dr. Grin Igor nyugalmazott muzeológus „A
város peremén. Képek a Lencsésirôl” címû kiállításának megnyitója az
intézmény nagytermében. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a kö-
zösségi ház igazgatója. Megnyitja Túriné Kovács Márta, a polgármes-
teri hivatal osztályvezetôje. Megtekinthetô június 26-ig, hétköznapokon
8-tól 18 óráig.

Baba-mama torna:minden kedden 9.30–10.30-ig (1 éves kor fölött) és
10.30–11.30-ig (3 hónaptól 1 éves korig).
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csü-

törtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden

kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 óra-

kor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.

Alakformáló torna:minden héten kedden és csütörtökön 19– 20 óráig.
Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató.

PHAEDRA KÖZÉLETI KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG
Érdeklôdni Pintér Viktóriánál a 30/577-8759-es telefonszámon lehet.
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ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

AMondi Packaging Bé-
késcsaba Kft. Tevan An-

dor utcai gyártelepe új csar-
nokkal bôvült, melyet a közel-
múltban adtak át. Majer Zsolt
ügyvezetô igazgató prezentá-
ciós elôadásában bemutatta a
flexibilis csomagolóanyago-
kat gyártó osztrák érdekelt-
ségû céget és az új csarnokot.
Vantara Gyula, Békéscsaba

polgármestere arról szólt, mi-

lyen nagy öröm, hogy a be-
fektetôk Csabát választották:
tizenkét új munkahely jött így
létre. „Ilyen nehéz idôkben az
új munkahelyek teremtése na-

gyon fontos a helyi gazdaság-
nak. Örömmel tölt el, hogy eh-
hez hozzá tudtunk járulni” –
mondta a szalagátvágást
megelôzôen Jakob Mosser, a
Mondi Consumer Flexibles
vezérigazgatója. A nemzetkö-
zi papír- és csomagolóanyag-
gyártó csoport tevékenységét
Európában, Oroszországban
és Dél-Afrikában fejti ki. Cso-
magolópapír és leszármazott
csomagolótermékek, bevo-
natmentes finompapír és spe-
cializált termékek gyártásával
foglalkoznak, ideértve a bevo-
natokat, elválasztó papírokat
és hajlékony falú fogyasztói
csomagolóanyagokat. Bevé-
telük 2007-ben 6,3 milliárd
euró volt, miközben harminc-
négyezer embernek adtak
munkát. A Mondi harmincöt
országban rendelkezik gyár-
tóteleppel, és Kelet-Európá-
ban elsôként gyárt visszazár-
ható tasakokat az új csarnok-
ban, Békéscsabán! Az egy-
milliárd forintos beruházással
– tavaly májustól 2008 végéig
– 2500 négyzetméter területû
üzem épült, melynek része
egy új szárító, valamint egy
1500 négyzetméteres raktár a
hengerek tárolására.

Vándor Andrea 

Május 25-étôl három hé-
ten át kettôszázötven

hátrányos helyzetû, alacsony
iskolai végzettségû vagy ela-
vult szakmával rendelkezô
Békés megyei álláskeresô
kap esélyt arra, hogy egy-egy
hétig bentlakással tanuljon,
szerezzen ismereteket ahhoz,
hogy ismét dolgozni tudjon.

A Békéscsabai Civil Szer-
vezetek Szövetsége és Bé-
késcsaba önkormányzata az
Esélyteremtô munkaerô-piaci
szolgáltatások Békés megyé-
ben címû HEFOP-program
segítségével (az Európai Szo-
ciális Alap és a Magyar Köz-
társaság finanszírozásával)
több mint hatvanhárommillió
forintból próbálja az inaktív,
tartósan munkanélküli em -
berek további leszakadását
megállítani. A projektindító
konferencia keretében Gólya
Pál, a szövetség elnöke meg-
jegyezte, hogy rendkívül rövid
idô állt rendelkezésre a pályá-
zat beadásáig, jól jöttek ha-
sonló téren szerzett tapaszta-

lataik. Herczeg Tamás tanács-
nok a civil, az önkormányzati
és a piaci szektor összefogá-
sának fontosságát hangsú-
lyozta, Farkas Zoltán, a me-
gyei képviselô-testület alelnö-
ke a megye és a helyi önkor-
mányzatok fejlesztési elkép-
zelésirôl, Opauszki Zoltán ka-
binetfônök pedig a csabai
fejlesztési programokról és
foglalkoztatási lehetôségekrôl
beszélt.
Kisné Zsigovics Erzsébet

projektvezetô tájékoztatása
szerint ebben a programban
a regisztrált munkanélküliek
vehetnek részt, elhelyezésük
– a pályázatban foglaltaknak
megfelelôen – teljes ellátás-
sal, bentlakással történik. Az
egy hét során egyebek mel-
lett reintegrációs tréningen,
egyéni és csoportos tanács -
adásokon, az álláskeresést
segítô klubokban vehetnek
részt az érintettek, de kulturá-
lis és sportlehetôséget is biz-
tosítanak számukra.

M. E.

Az alábbi mûszerek beszerzé-
sét tervezik: két lélegeztetô-
gép az anaest-intenzívre (öt-
millió Ft/darab, összesen 10
millió Ft), egy altatógép ugyan-
oda (13 millió Ft), két defibrillá-
tor ugyanoda, illetve a sürgôs-
ségire (kétmillió forint/darab,
összesen négymillió), a beteg-
ôrzô monitorrendszer közpon-
tosítása az anaest-intenzíven
(kétmillió forint), egy minilabor
a sürgôsségire (hatmillió), egy
mobil ultrahang ugyan oda
(hatmillió), egy mobil röntgen
az anaest-intenzívre (10 millió
Ft), egy gastroscope és egy
duodenos cope a sürgôsségi-
re (négy-négy millió forint, ösz-
szesen nyolcmillió). 

A beszerzések összköltsé-
ge 59 millió, az elnyert támo-
gatás közel 44 millió, a saját
forrás pedig közel 14 millió fo-
rint. A kórház a pályázati tá-
mogatásból beszerzett új or-
vostechnikai eszközöket elô-
reláthatólag a jövô év elején
kapja meg. 

A fejlesztésnek köszönhetôen
új szolgáltatásban részesül-
nek Békéscsaba polgárai és a
városba látogató vendégek. A
költséghatékony és minôsé-
gi eszközbeszerzés eredmé-
nyeképpen bôvül a város tu-
risztikai programkínálata. Le-
hetôség nyílik új, vonzó tartal-
mú rendezvények szervezé-
sére, és a már mûködô, be -
járatott programok idôbeni
és tartalmi kibôvítésére. Ami-
kor pedig Békéscsabán nincs

szükség a színpadra, akkor
más településeknek bérbe le-
het azt adni.

A mobil színpad a legma-
gasabb minôségi követelmé-
nyeknek is megfelel, így lehe-
tôség nyílik nagyobb volu-
menû elôadások, produkciók
befogadására. Az ilyen nagy-
szabású rendezvények na-
gyobb, szélesebb közönsé-
get vonzanak, ez a látogató-
számban akár 15-25 százalé-
kos növekedést is eredmé-
nyezhet.

A fesztiválszínpad megléte
további fejlesztéseket gene-
rálhat. Az elképzelések között
szerepel egy ötszáz fôs mobil
nézôtér, függesztett hang-
technika és függeszthetô, di-
gitális vezérlésû fénytechnika
beszerzése.

A legfontosabb szempont
azonban, hogy a beruházás-
sal több kulturális rendezvény
valósulhat meg magasabb
színvonalon, amely vonzóbbá
teszi Békéscsabát a turisták
számára.

Nem lesz többé gyulai
kolbász? A rossz gaz-

daságpolitika már a hungari-
kumok létét veszélyezteti, ám
ezzel párhuzamosan a civil
kurázsi is erôsödik.

– Kolbásztúrát indítottunk a
húskombinát megmentéséért,
Budapest felé tartó autós
utunk során több településen
megálltunk, és kolbászt ad-

tunk ajándékba, kis kóstolót
rendeztünk – tájékoztatott Alt
Norbert gyulai önkormányzati
képviselô, az akció egyik szer-
vezôje. – Végcélunk a gazda-
sági, valamint a szociális és
munkaügyi minisztérium volt,
ahol a gyulai mellé önkor-
mányzati felterjesztést adtunk,
amelyben azonnali kormány-
zati segítséget kértünk. F. J.

Fedett mobil színpad
Eredményesen pályázott a város

Nyomdászvárost 
választott a befektetô

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Új orvosi 
eszközöket kap 

a kórház

Esély a visszakerülésre

Békéscsabán Köles István alpolgármester (balról) fogad-
ta a gyulai küldöttséget Fotó: Kiss Zoltán

Marad a húskombinát?

PERFEKT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA
Azonosító: OM: 102591

Békéscsaba, Kétegyházi út 7.

Érettségizettek részére szeptembertôl 
iskola rendszerû képzésekre várjuk a jelentkezôket 

nappali és esti tagozaton:

• felsôfokú külgazdasági üzletkötô 
• felsôfokú jogi asszisztens 
• vámügyintézô, jövedéki ügyintézô 
• felsôfokú értékpapír-piaci szakügyintézô 
• pénzügyi-számviteli ügyintézô 
• felsôfokú adóigazgatási szakügyintézô 
• telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 
• informatikus 
• felsôfokú banki szakügyintézô 
• felsôfokú pénzügyi szakügyintézô 
• felsôfokú költségvetési gazdálkodási szakügyintézô

További részletek: 
www.perfekt.hu • Telefon/fax: (66) 323-649, 520-072 

bekescsaba@perfekt.hu

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

Jaminában igényesen felújított családi ház eladó. Tel.: 30/53-888-33.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

2008 decemberében, 114 mil-
lió Ft támogatási igénnyel pá-
lyázatot nyújtott be a Társa-
dalmi Megújulás Operatív
Program keretében meghir-
detett, a „Kompetenciaalapú
oktatás, egyenlô hozzáférés –
innovatív intézményekben”
címû, TÁMOP-3.1.4/08/2 azo-
nosítószámú pályázati felhí-
vásra. 

Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium a projektet támo-
gatásra érdemesnek ítélte, a
támogatás mértéke az elszá-
molható költségek 100%-a.

A pályázat megvalósítási
ideje: 2009. június 1. – 2010.
szeptember 30.

A projekt alapvetô célja a si-
keres munkaerô-piaci alkal-
mazkodáshoz szükséges, az
egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló ké-
pességek fejlesztése és a kom-
petenciaalapú oktatás elter-
jesztése a magyar közoktatási
rendszerben, ami hozzájárul a
foglalkoztatási helyzet javításá-

hoz. Ennek érdekében a pályá-
zat a kompetenciaalapú okta-
tás módszertanának és eszkö-
zeinek széles körû elterjeszté-
sét célozza meg, a pedagógu-
sok módszertani kultúrájának
korszerûsítését, a tanulók ké-
pességeinek és kulcskompe-
tenciáinak egyénre szabott fej-
lesztését és megerôsítését, a
rendszerben meglévô szelektív
hatások mérséklésével, vala-
mint az egyenlô hozzáférés és
esélyegyenlôség szempontjai-
nak érvényesítésével. 

A fô pályázó Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a projekt kereté-
ben a következô intézmények
részesülnek támogatásban:
Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakközépiskola
(25 millió Ft), Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Diákotthon (25 millió
Ft), 2. Sz. Általános Iskola (25
millió Ft), Szabó Pál Téri Álta-
lános Iskola (25 millió Ft), a
Lencsési Lakótelepi Óvoda
telephelye és székhelye (7–7
millió Ft).

Egyenlô hozzáférés
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2009. június 5. (péntek)

Korzó tér
10.00 Nyitnak a könyvesstandok:

– Alexandra Könyváruház
– Európa Könyvesbolt
– Littera Könyvesbolt 
– Magyar Téka Erkel Sándor Könyves-

ház
– Békés Megyei Levéltár
– Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

és a Bárka c. folyóirat szerkesztôsége
– Munkácsy Mihály Múzeum

11.00 – Könyvjelzô címmel játszóház a VÁR-
JÁTÉK kéz mû veseinek vezetésével

– Szájtáti ügyességi játszóhelyek gye-
rekeknek

– A Kukucska Színház produkciója
– Térzene és tánc címmel táncház a Ta-

bán táncegyüttes közremûködésével

12.30 – Köles István alpolgármester köszöntôje
– Lôrincz György író könyvheti megnyitó

beszéde
– Dedikálások a Korzó téri könyvpavilo-

noknál

13.00 Békés megyei alkotók könyvpremierje
címmel irodalmi kávéház a Márvány cuk-
rászda teraszán:
– Bíró-Balogh Tamás: Tollvonások (tanul-

mányok)
– Elek Tibor: Gion Nándor írói világa

(monográfia)
– Havasi Attila: Trifladisznó 

(mûfordítások)

– Kôszegi Barta Kálmán: Ecetes szilva
(szabálytalan napló), Töxár (versek)

– Lôrincz György: Besúgó voltál szívem
(regény)

– Szabó Tibor Benjámin: 47 – Démonok
ideje (regény). Beszélgetôtársak: 
dr. Elek Tibor irodalomtörténész és
Kiss Ottó író

Cathy’s Kávézó, Szent István tér
17.00 Irodalom Székelyudvarhelyen címmel

jazz zenével egybekötött irodalmi est a
Cathy’s kávézóban: székelyudvarhelyi
írócsoport bemutatkozása
– Farkas Wellmann Éva (költô)
– Lôrincz György (író)
– Murányi Sándor Olivér (író)
– Zsidó Ferenc (író, szerkesztô)
– Szakács István Péter (író)

19.00 – Kecmec Trió jazzkoncert
Házigazda: dr. Elek Tibor irodalom-
történész, mûsorvezetô: Józsa Mihály

2009. június 12. (péntek)

Szlovák Tájház

17.00 Könyvhétzáró irodalmi délután:
– A megújult Bárka 2009/3. számának

bemutatása
– A Magyarország folyóvizei címmel kiírt

novellapályázat eredményhirdetése
– Rögtönzött játékos versíróverseny

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a Bárka szerkesztôsége és a Körös Irodal-
mi Társaság szeretettel vár minden érdeklôdô
irodalom- és könyvbarátot!

Egészséghét a Lencsésin

Számos program várta a Lencsési Közösségi Ház szerve-
zésében zajlott egészséghét résztvevôit. Mint azt Takács

Péter, a közösségi ház igazgatója elmondta, a rendezvényso-
rozattal az egészségmegôrzés fontosságára kívánták felhívni
a figyelmet. 

Az elsô napon mintegy negyven résztvevôje volt a póstele-
ki gyógynövénytúrának, másnap dr. Párduczné Szöllôsi And-
rea rendhagyó órája következett serdülôknek. A hét folyamán
dr. Kertész János élô bolygónkról, Nagy Ilona a stressz csök-
kentésérôl, Fekete István a hagyományos kínai orvoslásról,
dr. Huszár Ildikó a szív- és érrendszeri betegségek homeopá-
tiás megelôzésérôl tartott elôadást. Ezen a héten mindenki in-
gyenesen vehetett részt a bemutató tornákon, a védônôk jó-
voltából pedig testzsírszint-, vércukor- és vérnyomásmérésre
is sor került. Az egészséghét zárásaként második alkalommal
rendezték meg a Lencsési Kupa amatôr asztalitenisz-versenyt,
amelyen harmincan mérték össze tudásukat. m. e.

A Civil Szervezetek Szövetsé-
ge és tagszervezetei – a Bé-
késcsabai Civil Kerekasztal
szervezésében – hagyomány-
teremtô céllal rendezték meg
a közelmúltban az I. Békés-
csabai civil nap címû prog-
ramsorozatot. A rendezvény
elsô napján szakmai fórum
keretei között cserélhettek ta-
pasztalatokat a civil szerveze-
tek képviselôi, de a vállalkozói
és civil szektor kapcsolatáról,
együttmûködési lehetôségei-
rôl is tájékozódhattak az ér-
deklôdôk.

A legeredményesebb szer-
vezetek közül az Aut-Pont ala-
pítvány képviseletében Gyeb-
rovszkiné Magyar Szilvia, a
Nyújtsd Segítô Kezed Alapít-
vány nevében pedig Görbedi-
né Boncza Katalin kuratóriumi
elnök mutatta be alapítványuk

életútját. A szakmai tanácsko-
zást a Békéscsabai Civil Ke-
rekasztal 2008–2009. évi ta-
pasztalatainak összegzése
zárta, másnap pedig a Csaba
Center aulájában Köles István
alpolgármester nyitotta meg
az egész napos civil kiállítást.

A rendezvény új, szintén
hagyományteremtô kezde-
ményezése „Az év civilbarát
vállalkozója” díj átadása. A ci-
vil szövetség elnökségének
döntése alapján a megtisztelô
díjat négy helyi vállalkozó ve-
hette át ünnepélyes keretek
között: a Sütôker Zrt. ügyve-
zetôje, Árendás Béla; a Juven-
tus Rádió (Békés megye) ügy-
vezetôje, Békefi István; Sze-
kerka Mihály, a Gyorsnyomda
vezetôje; valamint Bora Imre
ital-nagykereskedô. 

k. k. p. 

Civilbarátok díjai

Helyrajzi szám: 9332/4.
Terület: 3460 m2.
Beépíthetôség: A településrendezési terv által
engedélyezett létesítmények valósíthatók meg
a területen. A tervezett beruházás megvalósítá-
sára vonatkozó építési és más jogszabályi elô -
írásokról a vevônek Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesz-
tési Osztály Városépítészeti Csoportjánál, illetve
az illetékes szakhatóságoknál egyeztetni kell. Az
ingatlan mûemléki környezetben található. 
Parkolóépítés: a vonatkozó elôírások szerinti
parkolószám megépítése kötelezô, melyet tel-
ken belül kell megoldani.
Közmûvesítettség: az ingatlan mellett a teljes
közmûhálózat megtalálható, a rácsatlakozás
lehetôségeirôl a közmû-üzemeltetôkkel egyez-
tetni kell. Az esetleges kapacitásbôvítés, illetve
a közmûvekre való rácsatlakozás költségei a
vevôt terhelik. A közmûfejlesztési hozzájárulá-
sokat is a vevônek kell megfizetnie.
Beépítési kötelezettség: két év, amely a léte-
sítmény jogerôs használatbavételi engedélyé-
nek megszerzésével teljesítendô. Amennyiben
a vevô ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy
köteles minden további megkezdett év után a
telekvételár 10%-ának megfelelô éves kötbért
megfizetni az eladó számára.
Egyéb feltételek: A területen a helyi lakosság
ellátását biztosító egészségügyi, szolgáltató lé-
tesítmény építhetô meg. A létesítmény mûkö-
désével a szomszédos általános iskolát nem
zavarhatja. A beruházó köteles 10 000 000 Ft
támogatást biztosítani az Erzsébethelyi Általá-
nos Iskola sportpályájának megépítéséhez.

A telek kikiáltási ára: bruttó 34 600 000 Ft
(azaz: harmincnégymillió-hatszázezer forint). 
A terület építési engedély alapján, a szabályo-
zási terv felhasználásával építhetô be. Aki az ár-
verésen részt kíván venni, annak az árverés
megkezdéséig a bruttó kikiáltási ár 10%-át le-
tétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.) házipénztárába. 
Annál, aki az árverésen a legmagasabb össze-
get ajánlja, a befizetett összeg beszámít a vé-
telárba, aki az árverésen nem nyert, annak a le-
tétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól
lefelé licitálni nem lehet.
Az adásvételi szerzôdést az árverést követô 15
napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes
vételárát az adásvételi szerzôdés aláírásától
számított nyolc napon belül kell kifizetni.
Amennyiben a nyertes a szerzôdést ki nem
menthetô okból nem köti meg, úgy a letétbe
helyezett összeg bánatpénznek minôsül, azt az
eladó visszafizetni nem köteles.
A vételár késedelmes megfizetése esetén az el-
adó jogosult a szerzôdéstôl egyoldalúan elállni,
a letétbe helyezett összegbôl kárait megtéríteni.
Az árverés idôpontja: 2009. június 15-én
10.00 óra.
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7.) III. számú tárgyalóterme (130-as szoba).
További felvilágosítássalBékéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-
Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám:
66/425-252/1313.

Közel háromszáz gyer-
mek vehetett részt a 2.

Sz. Általános Iskola rendha-
gyó énekóráján nemrégiben
a méltán világhírû Muzsikás
együttessel. Szeleczki Erzsé-
bet, az iskola igazgatója ta-
valy hívta meg a zenészeket

Békéscsabára, amikor a Bar-
tók Béla Vegyes Kar tagjaként
egyik közös szereplésük al-
kalmával találkoztak.
Hamar Dániel, a Muzsikás

négyfôs „legénységének”
egyik tagja elmondta: manap-
ság, amikor rengeteg zenei
hatás éri a fiatalokat, nagyon
fontos megismertetni velük az
igazán jó zenét. Hozzátette,

hogy az iskolások között sok
az olyan gyermek, akik soha
nem hallották a Muzsikást, de
még népzenét sem, s többen
még élô koncerten sem vol-
tak. Ezek a rendhagyó ének -
órák remek lehetôséget biz -
tosítanak arra, hogy élôben

halljanak akusztikus hangsze-
reket, s megfigyelhessék a
zenészeket, miközben egy-
szerre muzsikálnak. Az iskola
tornaterme megtelt, a gyere-
kek pedig érezhették, hogy
nem az a jó zene, amit kény-
szerbôl hallgat az ember, ha-
nem az, amit egyszerûen jó
hallgatni. 

K. K. P.

Rendhagyó énekóra

Egy januári napon került a
menhelyre a fiatal, most úgy
egyéves, közepes termetû
kan kutyus, Benji. Róla el-
mondható, hogy ez pozitív
fordulat az életében. Amikor
bekerült, a lábai sebekkel
voltak borítva, bundája na-
gyon elhanyagolt, piszkos, szôrhiányos volt. Az eltelt né-
hány hónap alatt gyönyörû kutyus lett belôle. Sebei be-
gyógyultak, szôre mindenhol kinôtt, és szépen kitisztult.
Akkori állapotához képest már rá sem lehetne ismerni. Fia-
tal kora ellenére viszonylag nyugodt természetû, nem ug-
rálós és nem ugatós fajta, ennek következtében nem ház-
ôrzônek, inkább családi kedvencnek ajánlott. Gondosko-
dó, szeretô gazdira vár, aki majd szép bundáját rendben
tartja, akitôl sok-sok simogatást kap, mert eddigi rövidke
életében ebbôl a jóból kevés jutott neki. De ami késik, nem
múlik – ô türelemmel várja a jó gazdit.
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt

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

GAZDIKERESÔ

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

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Ellátandó fôbb munkaköri feladatok:
Segíti az önkormányzatnak a lakosság önszervezôdô közössé-
gei tevékenységét támogató, együttmûködô feladatainak ellátá-
sát. Koordinálja az egyes lakossági csoportok, érdekképvisele-
tek közötti kapcsolatot, biztosítja a városi érdekegyeztetô fórum
mûködését. Részt vesz a külföldi szervezetekkel való kapcsolat
építésében, tervezésében, szervezésében, az önkormányzat
külföldi vendégeinek fogadásában, elôkészíti a kiutazó delegá-
ciók külföldi útjait.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet,
– kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett

szakképzettség, bölcsészettudományi, közmûvelôdési felsô-
oktatásban szerzett szakképzettség,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
– A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– közösségfejlesztôi végzettség és gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat;
– angol vagy német nyelv tárgyalási szintû ismerete.

Benyújtandó iratok, igazolások:
végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai ön-
életrajz, elérhetôség, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére történô megküldé-
sével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: társadalmi kapcsolatok
referense.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 19. A mun-
kakör legkorábban 2009. július 1. napjától tölthetô be.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Opa-
uszki Zoltán kabinetvezetô nyújt a 66/523-813-as telefonszámon.

Ünnepi Könyvhét  Békéscsabán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK REFERENSE 
munkakör betöltésére.

Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata 
nyilvános árverésen kívánja értékesíteni 

a Békéscsaba, Madách és Orosházi út sarkán
található telkét
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1. fogorvosi körzet (Dr. Rück András)
Körzetlista: Andrássy út, Aradi vértanúk ligete, Árpád fejedelem
tér, Baross u., Bartos udvar, Csaba köz, Csaba u., Deák u., Der-
kovits sor, Európa sétány, Garay u., Gutenberg u., Gyóni Géza
u., Haán Lajos u., Hunyadi tér, Irányi u., József Attila u., Justh
Gyula u., Kinizsi u., Knézich Károly u., Kossuth tér, Lepény Pál u.,
Mednyánszky u., Munkácsy tér, Munkácsy u., Nagy Imre tér, Pos-
ta köz, Dr. Reisz Miksa u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szent Ist-
ván tér, Tinódi u., Trófea u., Wlassics sétány.

2. fogorvosi körzet (Dr. Simon Zsuzsanna)
Körzetlista: Békekert tanyák, Bodza u., Bütyök u., Csongor u.,
Festô u., Fészek u., Földmûves u., Gôzmalom tér, Gyümölcsös
u., Hétvezér u., Ihász u., Illésházi u., Katolikus dûlô, Kazinczy-ltp.,
Kórház u., Köröspart u., Mogyoró u., Nádas sor, Omaszta u., On-
csa-kertek, Paróczay u., Peter Jilemniczky u., Puskin u., Réti u.,
Sikonyi út, Szépkert u., Tolnai u., Ybl Miklós u., Zug u., Zsák u.,
10. Sz. Általános Iskola.

3. fogorvosi körzet (Dr. Barta Dániel)
Körzetlista: 4-es honvéd u., Ábrahámffy u., Ady Endre u., Alsó-
körös sor, Aradi u., Arany János u., Aulich u., Bánát u., Batthyá-
ny u., Bethlen u., Cser u., Cserkész tér, Csorba u., Damjanich u.,
Degré u., Dr. Becsei Oszkár u., Dr. Petényi László u., Egressy u.,
Építôk útja, Erkel u., Gálik János u., Gyulai út, Honvéd u., Ilosvai
u., Kárász u., Kárpát u., Kereki sikátor, Kisfaludy u., Klapka u., Ko-
dály Zoltán u., Kölcsey u., Körgát u., Lehel u., Május 1. u., Mil-
lennium liget, Móricz Zsigmond u., Nagyváradi u., Október 6. u.,
Révai u., Szemere u., Tessedik u., Thurzó u., Új sor, Urszinyi De-
zsôné u., Vajda u., Varságh Béla u., Vidovszky u., Vilim u., Virág
Benedek u., Vozárik u., Wesselényi u., Csabaszabadi.

4. fogorvosi körzet (Dr. Scherer Andrea)
Körzetlista: Árpád sor 2–106., Bankó András u., Békési út, Ber-
csényi u., Bertóthy udvar, Bogárházi sétány, Csíki u., Daru u., Dó-
zsa György u., Eötvös u., Erzsébet lakópark, Északi sor, Fábry u.,
Fürj u., Hársfa u., Körgát sor, Lázár u., Leiningen u., Lucernás u.,
Luther u., Petôfi liget, Petôfi u., Rozmaring u., Szarvasi út, Sze-
berényi tér, Székely Mihály u., Szent Imre u., Táncsics u., Telep
u., Tevan Andor u., Tomori u., Trefort u., Vasvári Pál u., Zsíros u.,
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium.

5. fogorvosi körzet (Dr. Sárkány Kálmán)
Körzetlista: Berényi út, Bezerédj u., Csónak u., Csuka u., Felsô-
nyomás, Fonó u., Földvári u., Gábor köz, Harcsa u., Harruckern
u., Horgony u., Kálvin u., Károlyi Mihály u., Kender u., Kenderföl-
dek, Kendervágó u., Kerek tanya, Kerekegyházi u., Kétegyházi út,
Kígyósi út, Kis-Tabán u., Kóró u., Kökény u., Kömény u., Kôrösi
Csoma Sándor u., Köszméte u., Lajta u., Part u., Rákóczi u., Rok-
ka u., Süllô u., Szabolcs u., Szamóca u., Szél u., Széna u., Szer-
dahelyi u., Szigligeti u., Szív u., Temetô sor, Thököly u., Tiloló u.,
Vackor u., Vécsey u., Vetô u., Zsinór u.

6. fogorvosi körzet (Dr. Fodor Judit)
Körzetlista:Attila u., Bagoly u., Barackos köz, Bárány u., Boglyás
u., Bojtár u., Csenkesz u., Cseresznye köz, Csikós u., Diófás u.,
Dobos István u., Endresz u., Feketefenyô u., Fövenyes u., Gereb-
lyés u., Gulyás u., Györkei u., Hínár u., ifjúsági tábor, Jácint sor, Ju-
hász u., Kadarka köz, Káka u., Kankalin u., Kastélyszôlôk, Kaszá-
ló köz, Kisfényesi u., Körte sor, Kukorica u., Lapos u., Legelô u.,
Lencsési út páratlan oldala, Magyar u., Mozdony u., Nagyrét, Nap-
raforgó u., Ormay u., Ostoros u., Ôzike u., Pipacs köz, Rétköz u.,
Sás köz, Sirály köz, Szikfû u., Szilva köz, Zegzug u., Zsombék u.,
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola (Trefort Ágoston
Szakképzô Iskola), Petôfi Utcai Általános Iskola (felsô tagozat).

7. fogorvosi körzet (Dr. Gyenes Ágnes)
Körzetlista: Almás sor, Béri Balogh Ádám u., Bíbic köz, Bogár u.,
Bojtorján u., Borjú u., Borjúrét u., Borjúréti kertek, Buzogány u.,
Csabagyöngye u., Csalános u., Csányi u., Csigás u., Éger u.,
Eszperantó u., Fenyves szálló, Haán Lajos tér, Katica u., Kôris u.,
Lencsési út páros oldala, Menta u., Paprika köz, Perje u., Répa
köz, Rezeda u., Rózsakert u., Szabó Pál tér, Szöcske u., Szôlô u.,
Toboz u., Tölgyfa u., Tücsök u., Zsilip u., Szabó Pál Téri Általá-
nos Iskola.

8. fogorvosi körzet (Dr. Kerekes Attila)
Körzetlista: Árpád sor 108.-tól végig, Berzsenyi u., Corvin u.,
Csárda u., Egyetértés u., Erdélyi sor, Fácán köz, Féja Géza tér,
Felsôkörös sor, Fényes, Fényesi tanyák, Fényesi u., Forgách u.,
Gerle u., Gyík u., Hajlási dûlô, Hajlási köz, Harkály köz, Határ u.,
Hosszú u., Kanálisi u., Kastély u., Kiszely András u., Kômíves Ke-
lemen sor, Középsô u., Kvasz András u., Málnás u., Mester u.,
Nyár u., Pásztor u., Pitypang u., Pósteleki kertek, Pósteleki u.,
Rigó u., Szilágyi Dezsô u., Töltés u., Tüske sor, Veszei kertek, Ve-
szei u.

9. fogorvosi körzet (Dr. Mosonyi Zsófia)
Körzetlista: Arató u., Asztalos János u., Báthory u., Csáky u.,
Cséplô u., Egység u., Fürjes tanya, Fürjesi kertek, Gajdács u.,
Gólya u., Gorkij u., Gyöngyösi u., Ibolya u., Illyés Gyula u., Jupi-
ter u., Korona u., Laktanya u., Liliom u., Mag u., Mese köz, Nyu-
gati u., Radnóti u., Szántó u., Szegfû u., Tavasz u., Tó u., Uránusz
u., Üttörô u., Vadász köz, Veres Péter u., Viola u., Zsigmond u.

10. fogorvosi körzet (Dr. Kémenes Zoltán)
Körzetlista: Arany parmen u., Aranyesô u., Ágoston u., Árpa u.,
Batsányi u., Batul u., Bessenyei u., Birs u., Boglárka u., Borzas
Kata u., Búzavirág u., Ciklámen u., Cirmos alma u., Csorvási út,
Darányi sor, Delicsesz u., Éva u., Francisci Dániel u., Franklin u.,
Golden u., Harangvirág u., Jonatán u., Jósika u., Kamilla u., Ká-
sás u., Kassai u., Kertész u., Kner Imre u., Kolozsvári u., Könyves
u., Leveses u., Mazán László u., Mohácsy Mátyás u., Nárcisz u.,
Nefelejcs u., Nyisztor Nándor u., Padrach Lajos u., Pepin u., Pin-
ga u., Pongrácz András u., Pozsonyi u., Rakéta u., Rell Lajos u.,
Rétes u., Rózsa u., Sárga alma u., Stark Adolf u., Starking u.,
Stromfeld Aurél u., Szatmári u., Szekér u., Szepesi u., Szélsô u.,
Sziklai u., Tildy Zoltán u., Török Ignác u., Vadvirág u., Varsányi u.,
Vasút sor, Zöld alma u., Zsálya u., Erzsébethelyi Általános Iskola
(Rózsa utcai telephely).

11. fogorvosi körzet (Dr. ifj. Kônig János)
Körzetlista: Bem u., Cserepes u., Fiumei u., Gyár u., Gyôri u.,
Hajnóczy u., Hargita u., Hercules u., Horánszki u., Ifjúság u., Is-
kola u., Kereki út, Kun u., Linder u., Ludvigh u., Lugosi u., Ma-
dách u., Máriássy u., Mátyás király u., Mikes u., Mikszáth u.,
Nagysándor József u., Orosházi út, Povázsay u., Reviczky u.,
Tégla u., Temesvári u., Toldi u., Tompa u., Vásárhelyi Pál u., Vas-
kapu u., Wágner u., Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách ut-
cai telephely).

12. fogorvosi körzet (Dr. Gál László Zsolt)
Körzetlista: Ág u., Ágas u., Árpád tér, Augusztus 20. u., Babits
Mihály u., Bibó István u., Borsó u., Botond u., Cincér u., Cinke u.,
Csabai út, Csatorna u., Derék u., Dobozi sor, Dobozi úti kertek,
Dohány u., Duna u., Erdô sor, Esze Tamás u., Fecske sor, Fenyô
u., Fô u., Fûzfa u., Gárdonyi u., Gát sor, Gém u., Gerla , Gerlai u.,
Gólyahír u., Gyöngy u., Gyöngyvirág u., Hadnagy u., Haladás u.,
Hámán Kató u., Harang u., Hold u., Holtág köz, Holtág u., Hóvi-
rág u., Jázmin u., Jegenye u., Juhász Gyula u., Kapor u., Kará-
csonyi János u., Keleti sor, Kereszt u., Kertes u., Kossuth u., Köz-
pont u., Lencse u., Lombos u., Madarász u., Magvetô u., Marx tér,

Meder u., Méhész u., Meteor u., Móra Ferenc u., Muskátli u., Nap
u., Napsugár u., Nógrád u., Nyárfa u., Nyitrai u., Október 23. tér,
Ökörszem u., Ölyvedi kertek, Ötház u., Pacsirta u., Rajk László
u., repülôtér, Sáros u., Sikló u., Sikony u., Sikonyi kertek, Somo-
gyi u., Sport u., Szécsi u., Szeder u., Szendrey u., Szeszfôzde u.,
Szója u., Új u., Váczi Mihály u., Vadász u., Vadkacsa u., Vak Boty-
tyán u., Vandháti kertek, Vandháti út, Varjas u., Vas u., Vesszô u.,
Viasz u., Vlcskó u., Zöldmezô sor, Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon, Gerlai Általános Mûvelô-
dési Központ (általános iskola).

13. fogorvosi körzet (Dr. Mihályfi Adrienne)
Körzetlista: 1919-esek tere, Áchim L. András u., Alkotmány u.,
Bajza u., Bánszki u., Bartók Béla út, Bocskai u., Czakó u., Cso-
konai u., Gábor Áron u., Gellért u., Hajnal u., Halastó u., Hatház
u., Hegedûs u., Horváth u., Ipari út, Kapisztrán u., Kiss Ernô u.,
Ligeti Károly sor, Liszt Ferenc u., Mandula u., Marik u., Mikkeli tér,
Nagy Antal u., Orbán Balázs tér, Penza ltp., Piski u., Ponty u., Re-
ményi u., Reök u., Salamon u., Sarkantyú u., Síp u., Szerencs u.,
Szigetvári u., Urszinyi Andor u., vasútállomás, Veres u., Víztáro-
ló u., Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.

14. fogorvosi körzet (Dr. Dévai Edit)
Körzetlista: Áchim L. András-ltp., Akácfa u., Balassa u., Bánom
u., Béke u., Bokor u., Botyánszky Pálné u., Bulcsú u., Czuczor u.,
Csendes u., Csengery u., Csillag u., Déli sor, Dessewffy u., Dom-
bos u., Dugonics u., Hal u., József u., Kápolna u., Kemény u., Ké-
zay sor, Kézay u., Körösi u., Lachner u., Lenkey u., Lipták András
u., Lórántffy u., Mokry u., Munkás u., Nagy Balogh János u., Né-
meth Lajos u., Orgona u., Ôszi u., Péki u., Perczel u., Pöltenberg
u., Pulszky u., Rövid u., Sas u., Schweidel u., Szekerka János u.,
Szent László u., Vereczkei u., Vigasz u., Vihar u., Vörösmarty u.,
Zöldfa u., Zrínyi u., Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium.

15. fogorvosi körzet (Dr. Makovei Edit)
Körzetlista: Áfonya u., Álmos u., Borona u., Dobozi út, Görbe u.,
Halász u., Jókai u., Kazinczy u., Kerekes György u., Kisrét, Kis-
szik u., Millenium u., Nagydiófa u., Ôr u., Rábai Miklós u., Szabó
Dezsô u., Tábor u., Teleki u., Tulipán u., Tünde u.

16. fogorvosi körzet (Dr. Varga Magdolna)
Körzetlista:Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola (Gépészeti
és Számítástechnikai Szakközépiskola), Békéscsabai Központi
Szakképzô Iskola (Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési
Szakközépiskola), Savio Szent Domonkos Római Katolikus Ál-
talános Iskola, Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola.

17. fogorvosi körzet (Dr. Korek Anikó)
Körzetlista: Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola, Andrássy Gyula
Gimnázium, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola.

18. fogorvosi körzet
(Helyettesítésben ellátott körzet)
Körzetlista: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola (Zwack
József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképzô Iskola).

19. fogorvosi körzet (Dr. Barta Kálmán)
Körzetlista: 2. Sz. Általános Iskola, Kézmûves Szakiskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Petôfi Utcai Általános Iskola (alsó ta-
gozat), Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (iskola),
Esély Pedagógiai Központ, Békéscsabai Központi Szakképzô Is-
kola (Kós Károly Szakképzô Iskola).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységrôl szóló 2000.
évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi kör-
zeteket a rendelet melléklete szerint állapítja meg.

2. §

Ez a rendelet 2002. június 1. napján lép hatályba.
Békéscsaba, 2002. június 6.

Pap János dr. Simon Mihály 
polgármester jegyzô

1/ Módosította a 32/2005. (X. 19.) önk. rendelet 
Hatályos: 2005. december 1.

2/–3/ Módosította a 14/2005. (V. 19.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2005. május 20.

4/ Módosította a 22/2005. (VII. 14.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2005. július 14.

5/ Módosította a 15/2007. (IV. 2.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2007. április 2.

6/ Módosította a 15/2007. (IV. 2.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2007. április 2.

7/ Módosította a 15/2007. (IV. 2.) önk. rendelet 1. §-a
Hatályos: 2007. április 2.

8/ A mellékleteket módosította a 1/2009. (I. 26.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2009. február 1.

9/ A mellékleteket módosította a 18/2009. (V. 18.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2009. május 18.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 12/2002. (VI. 6.) önkormányzati rendelete 
a háziorvosi körzetek megállapításáról

(Egységes szerkezetben a 14/2005. (V. 19.), 22/2005. (VII. 14.), 32/2005. (X. 19.), 15/2007. (IV. 2.), 17/2008. (III. 31.), 
1/2009. (I. 26.), 18/2009. (V. 18.) önkormányzati rendelettel)

Fogorvosi rendelôk

Szellemi ébredés kell
Szellemi ébredés kell címmel tart elôadást dr. Csókay
András idegsebész június 7-én, vasárnap 15 órától az
evangélikus egyház Luther utca 1. szám alatti gyüleke-
zeti termében. 

A fôorvos munkájának elismeréseként második helye-
zést ért el az Idegsebészeti Világkongresszuson, 2005-ben
Prima Primissima közönségdíjat kapott, Markusovszky-dí-
jas és számos nemzetközi díj birtokosa. Elôadására a belé-
pés díjtalan. e.

JEGYEK A MAGYAR–GÖRÖG
KÉZILABDAMECCSRE

A békéscsabai kézilabdasporttal kapcsolatos hír, hogy a
2009. június 18-án, a sportcsarnokban sorra kerülô Ma-
gyarország–Görögország férfi kézilabda Európa-bajno-
ki csoportmérkôzésre a jegyeket a békéscsabai Tourin-
form-irodában (Szent István tér 9., tel.: 66/441-261) lehet
megvenni.Az ülôhelyi belépôk 2200, az állóhelyiek 1800 Ft-
ba kerülnek. A belépôk nem helyre szólóak, azaz érkezési
sorrend szerint foglalhatják el helyeiket a szurkolók.

„Az emberi szív mélyére világosságot deríteni, ez a zene hivatása” (Robert Schumann)

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklôdôt a 2009. június 8-án 18 órai 
kezdettel tervezett programunkra, amelynek címe: Zene, zene, zene…

Meghívott vendégünk: Kisné Farkas Gabriella
A program helyszíne: Szü–Net internetkávézó

(Békéscsaba, Kossuth tér 8., a könyvtár mellett)

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

Képek: picasaweb.google.hu/vgrafika
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1. felnôttkörzet (Dr. Szamosi László)
Körzetlista: Áchim L. András u., Alsókörös sor (Zsíros u.-tól, 19–
25/a-ig, Balassa u., Békési út, Berényi út, Bezerédj u., Bocskai u.,
Dessewffy u.(páros oldal 10.-tôl, páratlan oldal 13.-tól), Földvári
u., Gellért u., Hajnal u., Hal u., Halász u., Harruckern u., He gedûs
u., Ipari út, József u., Kapisztrán u., Kisrét 1–87., Leiningen u.,
Lenkey u. (páros oldal 20.-tól, páratlan 13.-tól), Liszt u., Munkás
u. (páros 12.-tôl, páratlan 23.-tól), Nagy Balog János u., Piski
utca, Pulszky u., Reményi u., Reök u., Rozmaring u., Rövid u.
(páratlan 21.-tôl), Salamon u., Sarkantyú u., Sas u., Síp u., Sze-
rencs u., Tevan Andor u., Veres u., Víztároló u., Vörösmarty u.,
Zrínyi u. (páros oldal 4–44.-ig, páratlan 9–29.-ig). 

2. felnôttkörzet (Dr. Róka Miklós)
Körzetlista: Áchim-ltp., Akácfa u., Béke u., Bokor u., Botyánszki
Pálné u., Csillag u., Dessewffy u. (páratlan 1–7., páros 2–8.), Dom-
bos u., Dugonics u., Északi sor, Hársfa u., Kemény u., Kézay sor,
Kézay u., Körösi u., Lachner u., Lenkey u. (páros 4–18., páratlan
3–13.), Lorántffy u., Mokry u., Munkás u. (páratlan 1–19., páros 
2–12.), Ôszi u., Perczel u., Schweidel J u., Szekerka János u., Szél
u., Széna u., Vereczkei u., Vihar u., Zöldfa u., Zrínyi u. (1–7., 2–8.).

3. felnôttkörzet (Dr. Ágoston Katalin)
Körzetlista: Arany parmen u., Batul u., Birs u., Cirmos alma u.,
Delicsesz u., Éva u., Felsônyomás: 428–528. (Almáskertek), Gol-
den u., Jonatán, Kásás u., Kazinczy-ltp. 26., 27., 28., 29., 30., 31.
épület, Kazinczy u. 1–3., Kisszik u., Leveses u., Munkácsy tér 
1–5. épület, Nagy Antal u., Ôr u. 1–3., Pepin u., Rétes u., Sárga
alma u., Starking u., Szabó Dezsô u., Szekér sor, Tolnai u., Tre-
fort u., Zöldalma u.

4. felnôttkörzet (Fazekasné Dr. Hursán Ágnes)
Körzetlista: Andrássy út 1–47., Baross u. páros oldala, Csaba
köz, Csaba u., Czakó u., Felsônyomás: 374–408., 420–427.,
Gyóni G. u., Hatház u., Horváth u., Hunyadi tér, Irányi u., Jókai u.,
Justh Gyula u., Kinizsi u., Kis-Tabán u., Knézich u., Lázár u., Lu-
ther u., Mednyánszky u., Nagy Imre tér, Orbán Balázs tér, Rákó-
czi u. páratlan oldala, Dr. Reisz Miksa u., Szarvasi út 1–4., Szi-
getvári u., Szív u., Tomori u.

5. felnôttkörzet (Dr. Klára Géza)
Körzetlista: Ady E. u., Áfonya u., Bankó András u., Berzsenyi u.
1–7., Béke-kertek 1485–1489., Bodza u., Bütyök u., Cincér u.,
Cinke u., Csatorna u., Csíki u., Csongor u., Dobozi út, Dr. Peté-
nyi László u., Festô u., Fészek u, Gém u., Görbe u., Gôzmalom
tér, Gyümölcsös u., Hét vezér u., Kálvin u., Katolikus dûlô, Kere-
kes György u., Kodály Zoltán u., Kórház u., Körgát sor, Köröspart
u., Ligeti sor, Május 1. u., Mandula utca, Móricz Zsigmond u., Ná-
das sor, Nagydiófa u., Nagyrét 1566–1646., 671–1775. , Nagy-
váradi u., Omaszta u., Oncsa-kertek:, Ökörszem u., Peter Jilem-
niczky u., Szépkert u., Puskin tér, Puskin u., Réti u., Sikló u., Si-
konyi u., Szeszfôzde u, Telep u., Trófea u, Tünde u., Vadkacsa u.,
Vandháti kertek: Vandháti út, Varjas u., Varságh Béla u., Viasz u.,
Zsák u.

6. felnôttkörzet (Dr. Kovács Lajos)
Körzetlista: Alkotmány u., Aulich u., Berzsenyi u. (1–7. kivételé-
vel), Bogárházi sétány, Borona u., Dr. Becsey Oszkár u., Erdélyi
sor, Forgách u., Földmûves u., Gerle u., Gólyahír u., Halastó u.,
Kanálisi u., Kárász u., Kárpát u., Kôrösi Csoma Sándor u., Mál-
nás u., Mikkeli tér, Mogyoró u., Nagyrét 1432–1489., 1490–1565.,
1647–1670., Ponty u., Rigó u., Szilágyi Dezsô u., Szôlô u., Thur-
zó u., Zsilip u., Vidovszky u., Ybl Miklós u., Dobozi úti kertek: Len-
cse u., Kapor u., Kereszt u., Meteor u., Központ u., Borsó u., De-
rék u., Szója u.

7. felnôttkörzet (Dr. Sztankóné dr. Buki Mária)
Körzetlista: Andrássy út. 2–48. (páros oldal, kivéve Andrássy 
34–38.), Árpád fejedelem tér, Gábor Áron u., Gábor köz, Haán La-
jos u., külterület: a 44-es út két oldala, az Almáskertektôl a Fiala
csárdáig, Lepény Pál u., Munkácsy u., Petôfi u., Wlassics sétány.

8. felnôttkörzet (Dr. Pécsi Huszár Zoltán)
Körzetlista:Borjúréti kertek: Bagoly u., Borjú u., Borjúrét u., Csa-
lános u., Csigás u., Feketefenyô u., Lapos u., Toboz u., Fényes

tanyák: (kivéve: 1350–1369., 1021–1024.), Fényes: Csárda sor,
Eszperantó u., Fényesi út, Györkei u., Határ u., Veszei út, Egyet-
értés u., Felsôkörös sor 34–102., Féja Géza tér, Gereblyés u., Ki-
szely András u., Kômíves Kelemen sor, Kukorica u., Lencsési út
2–18. (páros), Magyar u., Mester u., Mozdony u., Napraforgó u.,
Nyár u., Pásztor u. (kivéve: 76–104., 148–152., 55–65., 95–99.,
101–107.), Zegzug u.

9. felnôttkörzet (Dr. Sonkoly Iván)
Körzetlista: 4-es honvéd u., Ábrahámffy u., Aradi u., Arany Já-
nos u., Bánát u., Bethlen u., Corvin u., Csányi u., Cser u., Csor-
ba u., Egressy u., Építôk útja, Felsôkörös sor (Vilim u.-tól a kör-
gátig), Fényes: 1021–1024., Fonó u., Gálik János u., Ilosvay u.,
Kastély u., Kender u., Kendervágó u., Kereki sikátor, Kerek tanya
(Kenderföldek) 981–1024., Kétegyházi út, Kígyósi út, Kisfaludy
u., Kóró u., Kökény u., Kölcsey u., Kömény u., Körgát u., Kösz-
méte u., Lehel u., Október 6. u., Révay u., Rokka u., Szamóca u.,
Temetô sor, Tessedik u., Tiloló u., Torma u., Új sor, Vackor u., Vaj-
da u., Vetô u., Virág u.

10. felnôttkörzet (Dr. Árus Tibor)
Körzetlista: Bessenyei u., Darányi sor Jósika u., Kassai u., Ke-
rek tanya: 930–980., 931–957. Kertész u., Könyves u., Ludvigh
u., Mikszáth u., Reviczky u., Rózsa u. 1–7. Szatmári u., Szepesi
u., Táncsics u., Tavasz u. 1–3., 2. Kenderföldek: Csónak u., Part
u., Csuka u., Harcsa u., Horgony u., Süllô u., Zsinór u.

11. felnôttkörzet (Dr. Bereczki Zsolt)
Körzetlista: Batsányi u. (páratlan oldal, páros 2–4.), Egység u.,
Franklin u. (páros oldal 40–96., páratlan oldal 59–275.), Gyön-
gyösi u., Kolozsvári út, Pozsonyi u., Rózsa u. (páros oldal 6–48.,
páratlan oldal 7–45.), Szegfû u., Sziklai u., Fürjes tanya 529–618.,
Fürjesi kertek: Arató u., Daru u., Gólya u., Jupiter u., Korona u.,
Lucernás u., Mag u., Szántó u., Uránusz u.

12. felnôttkörzet (Dr. Forvith József)
Körzetlista: Cserepes u., Fiumei u., Hargita u., Honvéd u., Ifjú-
ság u., Iskola u., Kerek tanya 620–669., Kerekegyházi út, Kereki
u., Lugosi u., Máriássy u., Mátyás király u., Nagysándor József
u., Povázsai u., Tégla sor, Temesvári u., Tó u., Vásárhelyi u., Vas-
kapu u., Wágner u.

13. felnôttkörzet (Dr. Putnoki Anna)
Körzetlista: Asztalos u., Bem u., Bercsényi u., Fábry u., Gajdács
u., Gyôri u., Kerek tanya 672–725., 835–870., Kun u., Linder u.,
Madách u., Orosházi út, Székely Mihály u., Thököly u., Tompa u.
38–78.

14. felnôttkörzet (Dr. Túri Klára)
Körzetlista: Kazinczy-ltp. 14–18. épület, Kazinczy-ltp. 21–25.
épület, Szabolcs u. 2–34., Tinódi u. 

15. felnôttkörzet (Dr. Zsengellér Lajos)
Körzetlista: Bánszki u., Bartos udvar, Csokonay u., Derkovits
sor, Dózsa György út, Eötvös u., Európa sétány, Felsônyomás
333–367., Garay u., Gutenberg u., József Attila u., Kossuth tér,
Marik u., Penza ltp., Szabadság tér, Széchenyi u., Teleki u., Vilim
u., Zsíros u.

16. felnôttkörzet (Dr. Lippai László)
Körzetlista: 1919-esek tere, Álmos u., Andrássy út 50–54., 74–
81., Felsônyomás 201–297., Ihász u., Ôr utca 10–14., 5–23., Pa-
róczay u., Tulipán u., vasútállomás, Vécsey u.  

17. felnôttkörzet (Dr. Ferenczi Attila)
Körzetlista: Dobos István u., Fényes 1350–1370., Fövenyes u.
1–15., 2–48., Haán Lajos tér, Kaszáló köz, Pipacs köz, Rét köz,
Sás köz, Szabó Pál tér, Tölgyfa u. 

18. felnôttkörzet (Dr. Jantyik Márta)
Körzetlista: Attila u., Béri Balogh Ádám u., Diófa u., Fényes
1026–1027., 1387–1407., Gyulai út, Keleti kertek: Almás sor, Ba-
rackos köz, Bogár u., Buzogány u., Csabagyöngye sor, Cse-
resznye köz, Hínár u., Jácint sor, Kadarka köz, Kisfényesi u., Kör-
te u., Paprika köz, Répa köz, Rózsakert u., Szilva köz, Szöcske

u., Tücsök u., Kvasz András u., Lencsési út 22–144., 1–83. (kivé-
ve 55–71.). 

19. felnôttkörzet (Dr. Csenki Gábor)
Körzetlista: Bánom u., Bulcsú u., Csengery u., Csendes u., Czu-
czor u., Déli sor, Kápolna u., Károlyi u., Kazinczy-ltp. 1–13-ig, Ka-
zinczy u. páratlan oldala 15.-tôl, páros oldal 18.-tól, Lipták And-
rás u., Millennium u., Német Lajos u., Orgona u., Péky u., Pöl-
tenberg u., Rábay Miklós u., Szabolcs u. (páratlan oldal 1.-tôl, pá-
ros oldal 40.-tôl), Szarvai út, Szent Imre u., Szent László u., Tá-
bor u., Vasvári u., Vigasz u.

20. felnôttkörzet (Dr. Uhrin János)
Körzetlista: Ág u., Ágas u., Babits Mihály u., Csabai út, Dobozi
sor, Fecske sor, Fûzfa sor, Gát sor, Gerla: Gerlai u., Gyík u,
Gyöngy u., Hajlási dûlô, Hajlási köz, Hámán Kató u., Holtág köz,
Hosszú u., Jázmin u., Jegenye u., Juhász Gyula u., Középsô u.,
Lombos u., Madarász László u., Magvetô u., Marx tér, Meder u.,
Móra Ferenc u., Napsugár u., Ölyvedi kertek, Pacsirta u., Póste-
leki kertek, Pósteleki u., Sikony u., Sport u., Töltés u., Tüske sor,
Vak Bottyán u., Veszei kertek, Vesszô u., Zöldmezô sor.

21. felnôttkörzet (Dr. Káli Gyöngyi)
Körzetlista: Mezômegyer egész területe, Árpád tér, Augusztus
20. u., Bibó István u., Botond u., Dohány u., Duna u., Erdô sor,
Esze Tamás u., Fenyô u., Fô u., Gárdonyi Géza u., Gyöngyvirág
u., Hadnagy u., Haladás u., Harang u., Hold u., Hóvirág u., Ka-
rácsonyi János u., Keleti u., Kossuth u., Méhész u., Muskátli u.,
Nap u., Nógrád u., Nyárfa u., Nyitrai u., Október 23. tér, Ötház u.,
Rajk László u., Sáros u., Szécsi u., Szendrei u., Új u., Váczi Mi-
hály u., Vas u., Vlcskó u., Felsônyomás 88–200.

22. felnôttkörzet (Dr. Koncz Edit)
Körzetlista: Bartók Béla út, Batthyány u., Damjanich u., Erkel u.,
Klapka u., Szemere u., Vozárik u., Wesselényi u. 

23. felnôttkörzet (Dr. Albert Erika)
Körzetlista: Ágoston u., Erzsébet lakópark, Dr. Franczisci Dániel
u., Franklin u. (páratlan 1–57., páros oldal 2–38.), Gorkij u., Illyés
Gyula u., Kerek tanya 870–897., 908–930., Kner Imre u., Liliom
u., Mese köz, Nyisztor Nándor u., Padrach u., Rakéta u., Rell La-
jos u., Rózsa u. Veres Péter u.-tól (páratlan 47.-tôl, páros 64.-tôl),
Stromfeld u., Tavasz u. Veres Péter u.-tól (páratlan 39.-tôl, páros
32.-tôl), Tildy Zoltán u., Úttörô u., Varsányi u., Vasút sor, Veres Pé-
ter u., Viola u., Zsigmond u. 

24. felnôttkörzet (Dr. Faluhelyi Ákos)
Körzetlista: Aranyesô u., Árpa u., Báthory u., Batsányi u., Bog-
lárka u., Borzas Kata u., Búzavirág u., Ciklámen u., Csáki u.,
Cséplô u., Csorvási út, Fürj u., Gyár u., Hajnóczy u., Harangvirág
u., Herkules u., Horánszky u., Ibolya u., Kamilla u., Kerek tanya
898–90., 931–957., Lajta u., Mazán László u., Mikes u., Mohácsy
u., Nárcisz u., Nefelejcs u., Nyugati u., Pinga u., Pongrácz And-
rás u., Radnóti u., Stark Adolf u., Szélsô u., Tavasz u. (páros ol-
dal 4–30., páratlan oldal 5–37.), Toldi u., Tompa u. (páratlan ol-
dal, páros oldal 2–32.), Török Ignác u., Vadász köz, Vadvirág u.,
Zsálya u. 

25. felnôttkörzet (Dr. Bielik Terézia)
Körzetlista: Bíbic köz, Fácán köz, Harkály köz, Lencsési út (pá-
ratlan 55–71.), Nagyrét 227–1430., Pásztor u. 76–104., 148–152.,
55–65., 95–99., 101–107., repülôtér, Sirály köz, Öntözött rét: Boj-
torján u., Csenkesz u., Éger u., Endresz u., Katica u., Kôris u.,
Menta u., Ôzike u., Perje u., Pitypang u., Rezeda u., Kastélyszô-
lôk: Bárány u., Boglyás u., Bojtár u., Csikós u., Gulyás u., Juhász
u., Káka u., Kankalin u., Legelô, Ormay sor, Szikfû u., Zsombék u. 

26. felnôttkörzet (Dr. Józsa Zoltán)
Körzetlista: Alsókörös sor (Zsíros utcáig), Andrássy út 34–38.,
55–65. Árpád sor, Bajza u., Baross u. páratlan oldala, Bertóthy
udvar, Deák u., Degré u., Felsônyomás 296–314.,315–418., Gyu-
lai út, Illésházi út, Kazinczy-ltp. 19–20., Kazinczy u., Kiss Ernô u.,
Ôr utca 2–8., Rákóczi u. páros oldala, Szeberényi tér, Szent Ist-
ván tér, Szerdahelyi út, Szigligeti u., Urszinyi Andor u., Urszinyi
Dezsôné u.

Felnôttorvosi rendelôk

Nagyon szép esemény
színhelye volt a Békés-

csabai Nyugdíjas Egyesület
Dózsa György úti székháza. A
megjelent több mint százhúsz
vendég kellemes napot tölthe-
tett el egészen kora délutánig.

A dalok, a nóták, amelyek
elhangzottak, elragadták a kö-
zönséget. Mit lehet errôl írni?
Azt, hogy az elôadók kellô tisz-
telettel viselkedtek, és meg-
tapsolták még egymást is.
Egyesek a hallgatóság, de a
maguk kedvtelésére is belefe-
ledkeztek az éneklésbe, ami
külön élmény volt számunkra.
Olyan nóták, dalok hangzottak
el, amelyeket az én korosztá-
lyom csak régen hallhatott.

A népdaloknak valaha volt
szerzôjük, akiknek neve mára

elfelejtôdött, és maradt a nép-
dal elnevezés. Kosztolányi va-
lahogy így fogalmazott: az
idegen, aki hazánkba tévedt,
mûvészetünk mellett elôször
nótáinkat vette észre, amivel
bút-bánatot, örömöt, gyönyört
is ki tudott fejezni a magyar…

A megyét járva azt tapasz-
taltam, hogy kistelepüléseken
még a diszkók is elnémulnak,
kiürülnek, ha nyugdíjasren-
dezvény van. A fiatalok is el-
jönnek ilyen rendezvényekre.
A teljesség igénye nélkül

a találkozón részt vettek: Do-
bozi Népdalkör, Nagyszalontai
Magyar Nyugdíjas Szövetség,
Békéscsabai Pávakör, Mezô-
kovácsháza Vadvirág Népdal-
kör, Végegyháza Nyugdíjas
Dalkör, Mezôberény, Szlovák

Szervezet stb. A dalkörök után
következtek a szólóénekesek,
több mint tízen.

A zsûri elnöke, Széplakiné
(kinek férje Békéscsabán szín -
mûvészként jó barátom volt)
hosszan értékelte az ese-
ményt. Elmondta, hogy pár
hete fiatalok vetélkedôjét ve-
zette, de nagyon örül, hogy
eljöhetett ide, és kérte a kö-
zönséget a fiatalok tanítására.

A résztvevôk elismerô okle-
velet kaptak. A helyezési sor-
rend nem is lényeges, hiszen
mindenki nyert, de a legtöb-
bet, a legjobbat mi kaptuk, a
hallgatóság. A nóták, a dalok
hallatán szívünk felpezsdült,
mert úgy éreztük, visszajött az
ifjúságunk.

Kovács János

Nemzetiségi pávakörök
Június 5. és 7. között rende-

zik meg Békéscsabán az
Erkel Sándor Kórustalálkozót
a Debreceni Kodály Kórus és
hét amatôr énekkar részvéte-
lével, valamint különleges,
nyár esti szerenádokkal.

A XIX. század legnagyobb
magyar karnagyának emléket
állító mûvészeti találkozó fô-
védnöke Erkel Tibor, a Liszt
Ferenc egyetem tanára, az
Erkel Ferenc Társaság alelnö-
ke. Az egyházi és világi zene
fesztiváljára városunkba érke-
zik Tarnowskie Gory és Tren-
csén énekkara is. A csabaiak
közül fellép a Calandrella és a
Békéscsabai Evangélikus Ve-
gyeskar Kutyejné Ablonczy
Katalin vezetésével, a Bartók
Béla Vegyeskar Perlaki Attila

és a Chopin kórus Rázga Jó-
zsefné karnagy irányításával.

A megnyitó június 5-én
pénteken 18 órától lesz az
evangélikus nagytemplom-
ban, ahol bemutatkoznak az
énekkarok és hangversenyt
ad a  Debreceni Kodály Kórus.
Június 6-án, szombaton 18
órától az evangélikus kistemp-
lomban lépnek fel a kórusok a
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar közremûködésével,
ezt követôen az Andrássy úton
(Korzó tér, Jókai színház elôtti
tér) hallhatunk nyár esti szere-
nádot az elôadásukban. Jú-
nius 7-én délelôtt búcsúzóul
Békéscsaba templomaiban,
igehirdetéseken teljesítenek
szolgálatot a kórustalálkozó
résztvevôi. M. E.

Nyár esti szerenádok Fotókiállítás
A közelmúltban megnyílt
Cathy’s bár és kávéház-
ban, a Szent István tér 8.
szám alatt látható Rácz At-
tila Digilóg címû kiállítása,
melyet Bazsó Imre, a Már-
vány Fotóklub elnöke nyi-
tott meg.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.   Tel./fax: 66/456-177 

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu 

TERMÉSZETVÉDÔ ÉS HONISMERETI TÁBOR lesz
a Lencsési Közösségi Ház és a Városvédô és Városszépítô
Egyesület szervezésében 2009. június 29-tôl július 4-ig
általános iskolák felsô tagozatosai számára a szabadkí-
gyósi kastélyparkban.
A résztvevôk a szabadkígyósi szakiskola kollégiumában
laknak, ahol teljes ellátást kapnak. Szakképzett vezetôk irá-
nyításával gyalogtúrákon vesznek részt a Körös–Maros
Nemzeti Parkban, megismerkednek a kígyósi puszta nö-
vény- és állatvilágával, mûemléki-városnézô túrákat tesz-
nek, tájékoztatót hallgatnak meg a Tájak – korok – múzeu-
mok mozgalomról, a mûemlék- és városvédelem kapcso-
latáról, a Wenckheim családról, a kastélyról és parkjáról. A
programban szerepel még szellemi- és sportvetélkedô,
madárgyûrûzés, számháború. 
Részvételi díj: 13 500 Ft/fô. 
Jelentkezni június 15-ig lehet személyesen a közösségi
házban, a részvételi díj befizetésével.
További információ a 456-177-es telefonszámon kérhetô
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.   Tel./fax: 66/456-177 

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu 

NYÁRI KÉZMÛVESTÁBOR 2009. június 22-tôl 26-ig
és június 29-tôl július 3-ig a Lencsési Közösségi Házban
általános iskolák alsó és felsô tagozatosai részére.
A résztvevôk a szövés, fonás, nemezelés, batikolás, üveg-
festés, gyertyamártás, gyöngyfûzés és papírmunkák alap-
vetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával,
játékos formában. A programot magyar népmesékkel és
mondákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti.
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16
óráig tartanak.
Részvételi díj egy hétre: 5500 Ft/fô, mely összeg az ebéd
biztosítását is tartalmazza.
Jelentkezni június 12-éig lehet személyesen a közösségi
házban.
További információ a 456-177-es telefonszámon kérhetô
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

TÁBORI ELÔZETES
Tájékoztatjuk az általános iskolás korú gyermekek szüleit,
hogy az elôzô évekhez hasonlóan ezen a nyáron is bizto-
sítjuk gyermekeik felügyeletét, nyári szünidei program-
ját a nyári napközis táborban, a József Attila Általános
Iskolában (Pásztor u. 17., tel.: 456-188). 

A tábor június 22. és augusztus 14. között, 
reggel 7.30-tól 16.30-ig tart nyitva.

Térítés: a tanév során fizetett 405 Ft/fô/nap (amelyért napi há-
romszori étkezést kapnak a gyermekek), illetve megfelelô iga-
zolással (mely tartalmazza a kedvezmény mértékét és jog-
címét) az év közben járó kedvezmények itt is érvényesíthetôk. 
A táborban változatos kézmûvesprogramok, vetélkedôk,
versenyek, mesekuckó, sportjátékok és sportversenyek,
gyalogos- és kerékpárostúrák várják a gyermekeket. 
Igény szerint – külön térítésért – táboron kívüli programokat
(mozi, kirándulás, strand stb.) is szervezünk. 

Jelentkezés: az utolsó tanítási héten (június 8–12-ig) a je-
lentkezési lapok leadásával (az elsô tábori hétre). 

Befizetés: az elsô június 17–18-án (szerdán, csütörtökön)
7–9-ig és 15–16.30-ig, további jelentkezés és befizetés a tá-
bor igénybevételét megelôzô szerdán és csütörtökön.
Amennyiben igénybe szeretnék venni táborunkat, kérjük,
juttassák el a megjelölt idôpontig iskolánkba az iskolájuk-
ban kapott jelentkezési lapot. 

Minden kisdiákot szeretettel vár a „vakációs suli” minden
dolgozója! 

A Fidesz békéscsabai munkástagozata adományokat osztott
szét a város munkanélküli polgárai között. Akciónk célja az
volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2002 óta tartó (hazai) vállal-
kozás- és munkaellenes politikára, melyet a kormány folytat. A
kisfiam kérdezte meg, hogy mit ünneplünk ezen a napon, má-
jus elsején. Én azt válaszoltam, a munkát. De ha ez így megy
tovább, egyre kevesebben ünneplik meg. Jó lenne, ha ez va-
lóban a munka ünnepe lehetne.

Immár második rendezvényünk sikeres volt. Nem azért,
mert változott valami az országban, hanem azért, mert üze-

netünk sokakhoz eljutott. (Egyébként változás is történt, hi-
szen Pécsett hosszú idô után leszavazták az újabb megszorí-
tásokat.)

Már tíz óra elôtt hosszú sor kígyózott az ifiház épülete elôtt.
(2008-ban csak néhányan jelentek meg.) Többségében ruha-
nemû és élelmiszer gyûlt össze.

Hetven családhoz jutottak el az adományaink.
Zelenyánszki Péter, a Fidesz békéscsabai 

munkástagozata elnöke,
a Fidesz békéscsabai szervezete alelnöke

Adományokat osztottak

1. gyermekkörzet (Dr. Hunya Katalin)
Körzetlista: 1919-esek tere Álmos u., Andrássy út 58., 75.,
79–81., Árpád fejedelem tér, Dobozi sor, Ihász u., Kazinczy-ltp.
1–25.-ig, Kazinczy u. 4–16.-ig és 13–28.-ig, 32–34.-ig, Kisrét
1–83., Millenium u., Ôr utca 2–23.-ig és 10–14.-ig Paróczay u. 1–
7.-ig és 2–12.-ig, Rába Miklós u., Szabolcs u. 1–7.-ig és 2–36.-ig
Szerdahelyi út, Tábor u., Tinódi u., Víztároló u., Zöldmezô sor,
Dobozi út mindkét oldala a dobozi erdôig, Dobozi–Békési út két
oldala a békési határig, Felsônyomás 298–328.-ig, Gerla tanya
2000–2130., 2124., 2130., 2129., Gerla egész belsô területe, Pós-
teleki kertek: Hajlás tanya, Hajlási dûlô, Hajlási köz, Póstelek
egész területe, Veszei kertek: Gyík u., Hosszú u., Középsô u.,
Pósteleki u., Töltés u., Tüske sor. 

2. gyermekkörzet (Dr. Huszár Ildikó)
Körzetlista: Ábrahámffy u., Ady Endre u., Alkotmány u., Árpád
sor, Aulich u., Bajza u., Bankó András u., Bánszky u., Bartos ud-
var, Berzsenyi u., Bogárházi sétány, Cirmos alma u., Corvin u.,
Cser u., Csíky u., Csongor u., Csorvási út, Deák u., Degré u., Der-
kovits sor, Dobozi út, Dózsa György út, Dr. Becsey Oszkár u., Dr.
Petényi László u., Erdélyi sor, Felsôkörös sor 2–34.-ig, 1–31.-ig,
Forgách u., Gerle u., Gôzmalom tér, Gyulai út, Halastó u., Hétve-
zér u., Ilosvai u., József Attila u., Kálvin u., Kanálisi u., Kárász u.,
Kárpát u., Kastély u., Kerekes György u., Kodály Zoltán u., Kór-
ház u., Körgát sor, Kôrösi Csoma Sándor u., Ligeti Károly sor, Má-
jus 1. utca, Málnás u., Mikkeli tér, Móricz Zsigmond u., Nádas sor,
Nagyrét 1387–1440., 1463–1468., 1503–1505., 1533–1550.,
Nagyváradi u., Peter Jilemniczky u., Penza ltp., Ponty u., Puskin
tér, Puskin u., Rigó u., Sikonyi út, Szabadság tér, Széchenyi u.,
Szent István tér, Szilágyi Dezsô u., Szôlô u., Telep u., Thurzó u.,
Tünde u., Urszinyi Dezsôné u., Vandháti út, Varságh Béla u., Vi-
lim u., Zsilip u., Görbe u., Vidovszky u., Oncsa-kertek: Gyümöl-
csös u., Réti u., Zsák u., Zug u., Keleti kertek: Almás sor, Barac-
kos köz Bogár u., Buzogány u., Csabagyöngye sor, Cseresznye
köz, Hínár köz, Jácint sor, Kadarka köz, Kisfényesi út, Körte sor,
Paprika köz, Répa köz, Rózsakert u., Szilva köz, Szöcske u., Tü-
csök u., Almáskertek: Arany parmen u., Batul u., Birs u., Deli-
csesz u., Éva u., Golden u., Jonatán u., Kásás u., Leveses u., Pe-
pin u., Rétes u., Sárga alma u., Starking u., Szekér sor, Zöldalma
u., Felsônyomás 441.-tôl.

3. gyermekkörzet (Dr. Vágréti Zsuzsanna)
Körzetlista: 4-es honvéd u., Áfonya u., Andrássy u. 2–32. (pá-
ros), Aradi u., Arany János u., Bánát u., Bartók Béla út (páratlan
1–53.), Battyhány u., Bethlen u., Borona u., Csaba köz, Csányi
u., Csorba u., Damjanich u., Dr. Reisz Miksa u., Egressy u., Épí-
tôk útja, Erkel u., Európa sétány, Fényes 1337–1369. (páros, pá-
ratlan), 1038–1336. (páros), 1368–2040. (páros), 1371–1973.
(páratlan), Földmûves u., Gálik János u., Gólyahír u., Haán Lajos
u., Kereki sikátor, Kétegyházi út, Kisfaludy u., Kiszely András u.,
Klapka u., Kölcsey u., Lehel u., Lepény P. u., Munkácsy u., Októ-
ber 6. u., Petôfi u., Révai u., Szemere u., Temetô sor, Tessedik u.,
Új sor, Vajda u., Virág u., Vozárik u., Wesselényi u., Wlassich sé-
tány, Borjúréti kertek: Bagoly u., Borjú u., Borjúrét u., Csalános
u., Csigás u., Feketefenyô u., Lapos u., Magyar u., Toboz u., Bé-

kekert: Bodza u., Omaszta u., Festô u., Fészek u., Mandula u.,
Mogyoró u., Nagydiófa u., Szépkert u., Trófea u., Ybl Miklós u.,
Békekert tanyák, Dobozi úti kertek: Derék u., Kapor u., Kereszt
u., Központ u., Szója u., Nagyrét 1506–1532., 1750–1794.,
1813–1821., 1800–1802. páros, 1799–1803. páratlan, 1441–
1462. 1469–1502., 1551–1576., 1577–1622., Kastélyszôlôk: Bá-
rány u., Boglyás u., Bojtár u., Csikós u., Gereblyés u., Gulyás u.,
Juhász u., Káka u., Kankalin u., Kukorica u., Legelô u., Mester u.,
Mozdony u., Napraforgó u., Ormay sor, Ostoros u., Szikfû u.,
Zegzug u., Zsombék u., Sikonyi kertek: Ágacska u., Ágas u.,
Holtág köz, Holtág u., Lombos u., Meder u., Sikony u., Vesszô u.,
Vandháti kertek: Cincér u., Cinke u., Csatorna u., Gém u., Ökör-
szem u., Sikló u., Szeszfôzde u., Vadkacsa u., Varjas u., Viasz u.

4. gyermekkörzet (Dr. Fekete Gréta Anna)
Körzetlista: Áchim-ltp., Akácfa u., Balassa u., Bánom u., Béke
u., Békési út, Berényi út, Bezerédj u., Bokor u., Botyánszky u.,
Bulcsú u., Csendes u., Csengeri u., Csillag u., Czuczor u., Déli
sor, Dessewffy u., Dombos u., Dugonics u., Északi sor, Gellért u.,
Hajnal u., Hal u., Halász u., Harruckern u., Hársfa u., Hatház u.,
Hegedûs u., Ipari út, József u., Kápolna u., Károlyi M. u., Kazin-
czy u. (31.-tôl), Kemény u., Kézay sor, Kézay u., Körösi u., Lach-
ner u., Leiningen u., Lenkey u., Lipták A. u., Liszt u., Lorántffy u.,
Mokry u., Munkás u., Nagy B. u., Német L. u., Orgona u., Ôszi u.,
Péky u., Perczel u., Pöltenberg u., Pulszky u., Rozmaring u., Rö-
vid u., Salamon u., Sas u., Schweidel u., Síp u., Somogyi B. u.,
Szabolcs u. (páros és páratlan 11.-tôl és 40.-tôl), Szarvai út (46.-
tól végig) Szekerka János u., Szél u., Széna u., Szent Imre u.,
Szent László u., Tevan Andor u., Vasvári u., Vereczkei u., Veres
u., Vigasz u., Vihar u., Vörösmarthy u., Zöldfa u., Zrínyi u., Ken-
derföldek: Csónak u., Csuka u., Fonó u., Harcsa u., Horgony u.,
Kóró u., Kender u., Kendervágó u., Kerekegyházi út, Kígyósi út,
Kökény u., Kömény u., Köszméte u., Part u., Rokka u., Süllô u.,
Szamóca u., Tiloló u., Torma u., Vackor u., Vetô u., Zsinór u., Kis-
rét 84–92., 94–890. (páros végig), Felsônyomás 209–299. (pá-
ros, páratlan), 82–206. (páros), 3–207 (páratlan), 57-es Ôrház,
Kerek tanya 953–1022., 932–950. (páros)+ 951., Békéscsaba
VII., Mezômegyer egész területe 

5. gyermekkörzet (Dr. Malkócs Piroska)
Körzetlista: Aranyesô u., Árpa u., Asztalos u., Batsányi u., Bá-
thory u., Bercsényi u., Boglárka u., Borzas Kata u., Búzavirág u.,
Ciklámen u., Daru u., Egység u., Fábry u., Franklin u. (40.-tôl vé-
gig), Fürjes tanya, Fürj u., Gajdács M. u., Gólya u., Gorkij u.,
Gyöngyösi u., Harangvirág u., Ibolya u., Illyés Gy. u., Kamilla u.,
Kolozsvári út, Kun u., Liliom u., Lucernás u., Mazán László u.,
Mese köz, Mohácsi u., Nárcisz u., Nefelejcs u., Pinga u., Pong-
rácz u. 28–76., 23–73., Pozsonyi u., Radnóti u., Rell Lajos u., Ró-
zsa u. (5.-tôl végig), Stark Adolf u., Szegfû u., Székely Mihály u.,
Szélsô u., Szikla Sándor u., Tavasz u. (5–81., 7–70), Tompa u.
(21.-tôl végig), Török Ignác u., Úttörô u., Vadász köz, Vadvirág u.,
Veres Péter u., Viola u., Zsálya u., Zsigmond u., Fürjesi kertek:
Arató u., Csáki u., Cséplô u., Jupiter u., Korona u., Mag u., Nyu-
gati u., Szántó u., Uránusz u., Kereki tanyák 620–667., 674–681.,
884–899., 900–906., 907–930., 866–878. 

6. gyermekkörzet (Dr. Bodrogi Sarolta)
Körzetlista: Ágoston u., Bem u., Bessenyei u., Cserepes u., Da-
rányi sor, Erzsébet lakópark, Fiumei u., Dr. Francziscy Dániel u.,
Franklin u. 1–3., 2–38., Fürjes 519–618., Gyár u., Gyôri u., Haj-
nóczy u., Hargitai u., Herkules u., Honvéd u., Horánszky u., Ifjú-
ság u., Iskola u., Jósika u., Kassai u., Kereki u., Kertész u., Kner
Imre u., Könyves u., Lajta u., Linder u., Ludvigh u., Lugosi u., Ma-
dách u., Máriássy u., Mátyás király u., Mikes u., Mikszáth u., Nagy
Sándor u., Nyisztor u., Orosházi út, Padrach u., Pongrácz u. a
Sziklai S. utcáig (1–21.-ig, 2–26.-ig), Povázsay u., Rakéta u., Re-
viczky u., Rózsa u. (1–5.-ig, a Kolozsvári útig), Stomfeld A. u.,
Szatmári u., Szepesi u., Táncsics u., Tavasz u. (a Kolozsvári útig,
Kolozsváritól a sorompóig), Tégla u., Temesvári u., Thököly u.,
Tildy Zoltán u., Tó u., Toldi u., Tompa u. (20.-ig), Varsányi u., Vá-
sárhelyi u., Vaskapu u., Vasút sor, Wágner u.

7. gyermekkörzet (Dr. Fekete István)
Körzetlista: Andrássy u. 45–46–47–48–50–55–57–61–65., Bar-
tók Béla út (53.-tól végig), Bertóthy udvar 1–2., 6–7., Csárda sor,
Eszperantó u., Fényesi u., Gábor Áron u., Gábor köz 2–12., Györ-
kei u., Határ u., Jókai u. (páros oldal végig), Kazinczy u. 1–3.,
Munkácsy tér 1–3–5., Nyár u., Ôr u., Petôfi liget, Szabó Dezsô u.
7–9–11–12–15–17., 2–22., 3–17., Szigligeti u., Tulipán u. 1–3–5., 
2–16., vasút állomás, Vécsey u., Veszei u., Felsônyomás 329–421.,
Fényesi tanyák 1020–1336., Kisrét tanyák 93–131. (páratlan).

8. gyermekkörzet (Dr. Poros Anna)
Körzetlista: Attila u., Béri Balogh Ádám u., Bíbic köz, Diófás u.,
Egyetértés u., Fácán köz, Felsôkörös sor (34.-tôl végig), Harkály
köz, Kômíves Kelemen sor, Kvasz András u. páratlan oldala, Len-
csési út 67–83., 110–136., Pásztor u., Sirály köz. 

9. gyermekkörzet (Dr. Szombati Márta)
Körzetlista: Lencsési út 1–66.-ig.

10. gyermekkörzet (Dr. Perei Erzsébet)
Körzetlista: Dobos István u., Endresz u., Fövenyes u., Haán La-
jos tér, Kaszáló köz, Kôris u., Kvasz András u. páros oldala, Pi-
pacs köz, Rezeda u., Sás köz, Szabó Pál tér, Tölgyfa u., Öntözött
rét: Bojtorján u., Csenkesz u., Éger u., Katica u., Menta u., Ôzike
u., Perje u., Pitypang u., Rétköz u. 

11. gyermekkörzet (Dr. Juhász Györgyi)
Körzetlista: Áchim u., Alsókörös sor, Andrássy u. 1–43. (pá-
ros–páratlan), Baross u., Bocskai u., Borsó u., Bütyök u., Csaba
u., Csokonai u., Czakó u., Eötvös u., Földvári u., Garay u., Gut-
tenberg u., Gyóni Géza u., Horváth u., Hunyadi tér, Illésházi u.,
Irányi u., Jókai u. páratlan oldala, Justh Gyula u., Kapisztrán u.,
Katolikus dûlô, Kazinczy-ltp. 26–31., Kazinczy u. 15–33., 9–11.
(páratlan), Kinizsi u., Kiss Ernô u., Kis-Tabán u., Kisszik u., Kné-
zich K. u., Kossuth tér, Köröspart u., Lázár u., Lencse u., Luther
u., Marik u., Mednyánszky u., Meteor u., Nagy Antal u., Nagy
Imre tér, Nagyrét 1443–1447., 1623–1749., 1822–2152., Orbán
Balázs tér, Piski u., Rákóczi u., Reményi u., Reök u., Sarkantyú
u., Szabó Dezsô u., Szarvasi út 2–46. (páros oldal), Szeberényi
tér, Szerencs u., Szigetvári u., Szív u., Teleki u., Tolnai u. 1–10.,
Tomori u., Trefort u., Urszinyi Andor u., Zsíros u.

Gyermekorvosi rendelôk

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

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

Telefon: 06-30/326-8630 – TÓTH PRODUKCIÓ Angol-, németnyelv-oktatás. 30/546-4819. ZENTAI.
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RENDKÍVÜLI
LAKÁSVÁSÁRLÁSI 

AKCIÓ!
Békéscsaba, Andrássy út 51.

AKCIÓ!
Legbiztosabb 
befektetés

a lakásvásárlás.

Ne maradjon le 
a szocpolról és 

a kamattámogatott
hitelrôl!

2009. június 30-ig kedvezményes árakon kínáljuk lakásainkat.

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

ÉRTÉKESÍTÉS:

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

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

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

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Autós-motoros
tanfolyam indul
június 8-án és 15-én 16 órakor

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 79 –81. (Vasutas Mûv. Ház) • www.bielikautosiskola.hu

MI NEM ÍGÉRGETÜNK, CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!
OKÉV 06-0166-03  •  Telefon: 66/449-877 és 30/935-3325, 66/636-886

Családi nap
az oviban

Pásztor utcai székhelyén
családi napot tartott nem-

régiben a Lencsési Lakótelepi
Óvoda. A különleges nap kere-
tében a szülôk és gyermekeik
homokvárépítô versenyen ve-
hettek részt, volt aszfaltrajzver-
seny, és megnézhették a Bé-
késcsabai Torna Club fitnesz-
bemutatóját. A rendôrség és a
tûzoltóság jóvoltából az ovisok
igazi rendôrautóba ülhettek és
tájékozódhattak a tûzoltók
munkájáról, az egyik apukának
köszönhetôen pedig boksz-
mérkôzést láthattak és felpró-
bálhatták a bokszkesztyûket.

A vidám hangulatú délutá-
non jótékonysági süteményvá-
sárt rendeztek. Mint Dancsóné
Krasznár Máriaóvodavezetôtôl
megtudtuk, ennek bevételébôl
rugós udvari játékot szeretne
vásárolni az óvoda.

m. e.

ABékéscsabai Evangéli-
kus Vegyeskar Kutyejné

Ablonczy Katalin vezetésével
több alkalommal vendégeske-
dett Erdélyben, legutóbb can-
tate vasárnapja, vagyis az
örömteli éneklés ünnepe al-
kalmából. Az énekkar egyik
tagja, Kónya Kálmán baróti
származású, édesapja, Kónya
Pál az egykori bányászváros
díszpolgára volt. Kis szerve-
zés, és az egyház támogatá-
sával egy pénteki napon úton
volt baróti szálláshelyére a
csabai kórus. Szombaton
Sepsiszentgyörgyön, a VIII.
Barcasági Evangélikus Gyüle-
kezetek Kórustalálkozóján
énekeltek, ahol kilenc énekkar

mutatkozott be. Ezután távol-
ról gyönyörködtek a Fogarasi-
havasokban, Kisbaconban
megnézték Benedek Elek há-
zát, majd a 2006-ban felszen-
telt, festett kazettás baróti re-
formátus templomban énekel-
tek a helyi kórussal. Krizbai
Imre lelkész és a vendéglátók
jóvoltából aznap késô estig
dalolt a két csapat. 

Vasárnap Apáca evangéli-
kus temploma következett,
ahol még ma is külön padso -
rokban ülnek az ünneplôbe öl-
tözött férfiak és asszonyok.
A Simon László és Simonné
Nagy Ilona vezette apácai gyü-
lekezet vendégszeretete le -
nyûgözô volt. Mikóczy

Hatvanéves érettségi találko-
zójukat tartották májusban az
egykori Lorántffy Zsuzsanna
leányiskola (ma Vásárhelyi
Pál Mûszaki Szakközépisko-
la) növendékei.
Dr. Padrah Kálmánné osztá-

lyában negyven diáklány vég-
zett 1949-ben. Az osztály fele
ma már sajnos nem él, néhá-
nyan betegségük miatt nem le-
hettek jelen a találkozón. Fehér
Jánosné meghívására tizen -

egyen jöttek össze, hogy fel -
idézzék az elmúlt éveket, évti-
zedeket. Jó osztály volt az
övék, hajdani tanáraik – dr.
Barna Bálint, Kerekes György,
dr. Tibai János, Fáry Katalin –
elégedettek voltak velük. Fehér
Jánosné sokadszorra szerve-
zett találkozót, gyûjti az iskolá-
ról megjelenô információkat,
hogy megossza a többiekkel.
Most is emlékezetes, meghitt
volt a viszontlátás, a „vén diá-

kok” beszélgettek, felolvastak,
elénekelték a ballagók dalát,
gyertyát gyújtottak eltávozott
tanáraik és társaik emlékére,
majd közösen megebédeltek.

A kis csapat eddig évente
jött össze valamelyiküknél,
mostantól azonban – mond-
ván, hogy ebben a korban
minden nap ajándék – fél éven-
te tartanak találkozót, amíg
csak tehetik.

Mikóczy Erika

Megható ünnepséget ren-
deztek a csabai evangé-

likus egyházközségben: ösz-
szehívták a hatvan évvel ezelôtt
konfirmáltakat, akik szeretet-
vendégség keretében elevení-
tették fel emlékeiket a Luther
utcai gyülekezetben.

Mint azt a szerkesztôsé-
günkbe látogató Budai Mi-
hálynétólmegtudtuk, igen so-
kan, legalább hatvanan eljöt-
tek azok közül, akik 1949-ben
együtt konfirmáltak. – Jöttek
jó néhányan vidékrôl, még
Pestrôl is. Akadt olyan, akivel

azóta sem találkoztam, szinte
úgy kellett bemutatkoznunk
egymásnak, hiszen akkor
még gyerekek voltunk… Igen
jól sikerült a találkozó, ezért
elhatároztuk, hogy ezentúl
évente megismételjük – me-
sélte meghatottan olvasónk.

Hatvan éve végeztek
azok az „öregdiákok”,

akik május 16-án találkoztak
az evangélikus gimnázium-
ban. 1945-ben iratkoztak be
az akkori békéscsabai Evan-
gélikus Rudolf Fôgimnázium
elsô osztályába, majd – az is-
kola névváltozása miatt –
1946-tól már a békéscsabai
Evangélikus Gimnázium és
Általános Iskola padjait kop-
tatták. Aztán jött az államosí-

tás, ebbôl lett a 6. Számú Ál-
lami Általános Iskola, így ké-
sôbb oda jártak.

Az osztály létszáma a be -
iratkozáskor még harminc
volt, az elsô év végére viszont
több mint kilencvenen lettek,
így lett az övéké a gimnázium
történetének elsô két párhu-
zamos osztálya.

Az osztálytársak közül húsz
jött el a mostani találkozóra, hi-
szen sokan sajnos már nem

élnek. Az egykori tanulók diák-
csínyeket meséltek, kedvesen
emlékeztek tanáraikra – Pataki
Sámuel igazgatóra, Bayer Je -
nôre, akit 1945 decemberé-
ben elvittek, Brózik János,
alias Kecske tanár úrra, Csák
Istvánra, Hidasi Lajosra, Kin-
cses Gusztávra, Lándori Nán-
dorra, Mazán Lászlóra, Men-
gyán Györgyre, Mészáros Im-
rére, dr. Szeberényi Lajosra, a
késôbbi igazgatóra, Udvaros
Józsefre, Vajda Aurélra s óra -
adó tanáraikra: Rábai Miklós-
ra, aki a 184. Csaba cserkész-
csapat vezetôje volt és Kozma
Gizellára. Ebbôl az osztályból
került ki Gyarmati Béla újságí-
ró és Dévényi János ötvös -
mûvész, akinek tárlata jelenleg
is látható az evangélikus gim-
názium aulájában, s aki most
sajnos nem tudott részt venni
a találkozón. Gyarmati Béla: A
gyermekkor térképe címû mi-
nikönyvében örökítette meg
az 1945-ös osztályéletet.

Vándor Andrea

Kiállítások
A Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galériában Imre Mariann
Munkácsy-díjas képzômûvész alkotásaiból nyílt kiállítás. Az al-
kotó Békés megyei születésû, ám korán elkerült innen, Bé-
késcsabán eddig sem egyéni, sem csoportos tárlaton nem
szerepelt. A tárlat június 16-ig tekinthetô meg.

A Lencsési Közösségi Házban Takács Péter igazgató és a
Márvány Fotómûhely közremûködésével Viczay Lajos arany-
diplomás fotómûvész mutatkozott be mesteri fotóival.

e.

Diákcsínyeket meséltek

Közös hang pár pillanat alatt Hatvan éve konfirmáltak

A Lorántffyba jártak
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Április 30. – július 26.
Mátyás régen és ma – kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Május 15. – június 16.
Imre Mariann Munkácsy-díjas 
képzômûvész kiállítása a Jankay
galériában

Május 22. – június 5.
VIII. Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági
Pályázat és Kiállítás a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesületben

Június 5–7.
Hétpróbás néptánciskola, 
tanévzáró a sportcsarnokban

Június 6.
Mészáros Zsuzsanna elôadása 
a gerlai Wenckheim-kastély 
történetérôl, érdekességeirôl 
a gerlai Wenckheim-kastély 
kápolnájában

Június 6-án 19 órakor
Makám-koncert a Békési Úti Közös-
ségi Házakban

Június 6.
A Nemzeti Énekkar, a Szegedi
Szimfonikus Zenekar, négy énekes
szólista elôadása az evangélikus
nagytemplomban

Június 12–19.
Nemzetközi bábfesztivál a Napsugár
Bábszínház szervezésében

Június 12–30.
Bábkiállítás a Munkácsy Mihály 
Múzeumban

Június 12. – szeptember 15.
Bábkészítô pályázat és kiállítás 
a Békési Úti Közösségi Házakban

Június 13-án 19 órakor
Kalagor – lemezbemutató koncert 
a Békési Úti Közösségi Házakban

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Nyitva tartás hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

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

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

ww
w.
sz
uc
sik

ing
atl
an
.hu

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

GARÁZS
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, a Haán Lajos tértôl
nem messze 15 nm-es garázs eladó. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzaabboollccss  uuttccaaii garázssoron jó álla-
potban lévô, 17 nm-es, betonozott, elôtetôs garázs
eladó. ÁÁrr::  11,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔzziikkee  uuttccáábbaann 18 nm-es, elektro-
mos kapuval felszerelt, jó állapotban lévô garázs el-
adó. ÁÁrr::  11,,7755  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TToollnnaaii  uuttccaaii  ggaarráázzssssoorroonn jól megkö-
zelíthetô, 15 nm-es garázs eladó. Villany van. 
ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  a rendôrséggel
szemben 16 nm-es garázs eladó saját villanyórával,
szigetelve, bepolcozva, biztonsági zárral. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossáábbaann  új építésû, 17 nm-es,
földszinti garázs eladó. ÁÁrr::  22,,9944  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK
DDoobboozzoonn,,  PPeetteezzuuggbbaann,, 500 nm-es telken 80 nm-es,
három szoba + nappalis, tégla falazatú családi ház
eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,, aa  TTeelleekkii  uuttccáábbaann eladó egy 175 nm-es, K–
D-i fekvésû, háromszobás családi ház. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..

CCssaannááddaappááccáánn,,  aa  MMóórriicczz  ZZss..  uuttccáánn,, 1460 nm-es telken
170 nm-es, ötszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..

FFaajjsszzoonn,,  aa  SSáággvváárrii  úúttoonn, 700 nm-es telken három-
szobás családi ház eladó. Kisebb cserét beszámíta-
nak. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..

KKéétteeggyyhháázzáánnaa,,  aa  TToollddii  uuttccáánn,, 2400 nm-es telken 120
nm-es, két szoba + nappalis családi ház eladó. 
ÁÁrr::  1133  MM FFtt..

DDoobboozzoonn,,  aa  ZZööllddffaa  úúttoonn, 808 nm-es telken 120 nm-es,
kétszintes, négyszobás családi ház eladó. 
ÁÁrr:: 1155,,55  MM  FFtt..

SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn,, aa  TTeesssseeddiikk  uuttccáábbaann,,  507 nm-es tel-
ken 110 nm-es, négy szoba + nappalis családi ház
eladó. ÁÁrr::  1155 MM  FFtt..

SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann 82 nm-es, polgári típusú, egy
szoba + étkezôs családi ház eladó. ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..

TTeelleekkggeerreennddáássoonn,, aa  MMuunnkkááss  uuttccáábbaann,, 752 nm-es tel-
ken 120 nm-es, három szoba + nappalis, eltolt
szintû családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,7733  MM  FFtt..

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn,, 1070 nm-es telken
lévô 186 nm-es, kétszintes, három szoba + nappa-
lis családi ház eladó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,, aa  SSzzeenntt  PPááll  ssoorroonn,, 540 nm-es telken 100
nm-es, háromszobás, kétszintes családi ház eladó.
Az alsó szinten üzlethelyiség + iroda található. 
ÁÁrr::  1166,,88  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,, aa  CCssaabbaaii  úúttoonn,, 1100 nm-es telken 160 nm-
es, kétszintes, négyszobás, erkélyes családi ház el-
adó. ÁÁrr:: 1188,,55  MM  FFtt..

SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn,, aazz  ÁÁcchhiimm  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 1135
nm-es telken 406 nm-es, háromszintes, többfunk-
ciós (lakótér, üzlethelység) ingatlan eladó. 
ÁÁrr::  2233,,66  MM  FFtt..

SSiióóffookkoonn,, aa  VVaassvváárrii  PPááll  uuttccáábbaann kitûnô állapotban
lévô, igényes, 110 nm-es, két szoba + nappalis,
amerikai konyhás családi ház eladó. ÁÁrr::  2244  MM  FFtt..

SSiióóffookkoonn,, aa  VVaassvváárrii  PPááll  uuttccáábbaann vasváz szerkezetû,
219 nm-es, négy szoba + nappalis családi ház ela-
dó. ÁÁrr::  2244  MM  FFtt..

KKaallooccssáánn,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttoonn, 1200 nm-es telken lévô
hétszobás családi ház eladó. Kisebb cserét beszá-
mítanak. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..

FFeellssôôsseeggeessddeenn,,  aa  BBaajjccssyy  ZZss.. uuttccáábbaann,,  1600 nm-es
telken 280 nm-es, hétszobás családi ház eladó. 
ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..

MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  TThhöökkööllyy  uuttccáábbaann,, 1788 nm-es tel-
ken 98 nm-es családi ház eladó. ÁÁrr::  4477  MM  FFtt..

AArraadd  sszzíívvéébbeenn,,  aa  RRóómmaaii  úúttoonn,, 430 nm-es telken 130
nm-es, háromszobás, nappalis családi ház eladó.
ÁÁrr::  5500  MM  FFtt..

CCssáárrddaasszzáálllláássoonn,,  aa  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáábbaann,,  1180 nm-
es telken 240 nm-es, kétszintes, amerikai konyhás

családi ház lent melegkonyhás étteremmel, teljes
konyhai felszereléssel eladó. ÁÁrr::  4499  MM  FFtt..

LLaajjoossmmiizzsséénn,, aa  SSzzeenntt  LLaajjooss  uuttccáábbaann,, 1500 nm-es tel-
ken 417 nm-es, beépített tetôteres, igényes, exkluzív,
tízszobás családi ház + panzió eladó. ÁÁrr::  113355  MM  FFtt..

IKERHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzeeppeessii  uuttccáábbaann,, 825 nm-es telken
60 nm-es, kétszobás ikerházrész eladó. Az ingatlan-
hoz garázs is tartozik. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 362 nm-es telken
100 nm-es, háromszobás ikerház eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccaaii  iikkeerrhháázz (104 nm-es,
kétszintes, háromszobás, kéterkélyes) eladó. 
ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFööllddmmûûvveess  uuttccáábbaann,, 670 nm-es tel-
ken 80 nm-es, földszintes, kétszobás, amerikai
konyhás ikerházrész eladó. ÁÁrr::  2200,,55  MM FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáábbaann, 380 nm-es telken
150 nm-es, kétszintes, három + 2 fél szobás + 2
nagy nappalis ikerház eladó. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

SORHÁZ, TÁRSASHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, 250 nm-es telken 80 nm-
es, társas, két és fél szobás családi ház eladó. 
ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken
108 nm-es, kétszintes, négyszobás családi eladó.
ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn polgári típusú, 100 nm-
es, háromszobás társas családi ház eladó.
ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeellssôô  KKöörrööss  ssoorroonn 120 nm-es, tetô-
tér-beépítéses, négy szoba + amerikai konyhás, klí-
más, igényes, Körös-partra nézô sorház eladó. 
ÁÁrr::  2266  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss  kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200
nm-es, hétszobás, amerikai konyhás sorház eladó.
ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..  CCsseerree  iiss  lleehheettssééggeess..

LAKÁSOK
MMeezzôôhheeggyyeesseenn,, aa  ZZaallaa  GGyyöörrggyy  llaakkóótteelleeppeenn 68 nm-es,
két és fél szobás, étkezôs, erkélyes lakás eladó. 
ÁÁrr::  44  MM  FFtt..

MMeezzôôhheeggyyeesseenn,, aa  ZZaallaa  GGyyöörrggyy  llaakkóótteelleeppeenn 3. emele-
ti, 68 nm-es, két és fél szobás, erkélyes lakás eladó.
ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 36 nm-es, egyszo-
bás, egyedi fûtéses lakás eladó. ÁÁrr::  44,,9999  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, liftes tömbben
másfél szobás lakás eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 50 nm-es, kétszobás,
egyedi fûtéses, 3. emeleti lakás eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn  ffööllddsszziinnttii, 39 nm-es,
másfél szobás, központis lakás kicsi rezsivel eladó.
ÁÁrr::  66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--nn egyszobás, egyedi
gázos, 3. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
ÁÁrr::  66,,22 MM  FFtt..

AAKKCCIIÓÓSS  LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGG!! BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uutt--
ccáábbaann 57 nm-es, kétszobás, földszinti, erkélyes la-
kás eladó. ÁÁrr:: 66,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn egyedi gázórás, 1. emele-
ti, egyszobás, felújított lakás eladó. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  llaakkóótteelleeppeenn 53 nm-es, 10.
emeleti, egy + két fél szobás, sarokkádas, klímás la-
kás eladó. ÁÁrr::  66,,88 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  llaakkóótteelleeppeenn 56 nm-es, két-
szobás, étkezôs lakás eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáábbaann 50 nm-es, egy + fél
szobás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmûûvveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 52 nm-es,
4. emeleti, kétszobás lakás eladó. ÁÁrr::  66,,9955  MM  FFtt..

AAKKCCIIÓÓSS  LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGG!! BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaa--
kkóótteelleeppeenn 49 nm-es, 2. emeleti, kétszobás lakás el-
adó. ÁÁrr:: 66,,9999  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 35 nm-es, 4. emeleti la-
kás egy szobával, konyha + étkezôvel, egyedi fûtés-
sel eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--nn 2. emeleti, egyszo-
bás, erkélyes lakás eladó.  ÁÁrr::  77,,11  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--nn 55 nm-es, 1. emeleti,
kétszobás, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  77,,11  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn  3. emeleti, 50 nm-es,
kétszobás lakás eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn kétszobás, 52 nm-es,
földszinti lakás beköltözhetô állapotban eladó.
ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,,  aa  KKaarraaccss  TTeerréézz  uuttccáábbaann 61 nm-es, 4. eme-
leti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 7. emeleti, 49 nm-
es, kétszobás lakás erkéllyel eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

SSzzeenntteesseenn,, aa  KKoossssuutthh  uuttccáábbaann 47 nm területû lakás
eladó. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 4. emeleti, 57 nm-es,
kétszobás lakás erkéllyel, egyedi fûtéssel eladó. 
ÁÁrr::  77,,44  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssiinn 48 nm-es, kétszobás, kö-
zépsô, egyedi gázos lakás redônyös ablakokkal el-
adó. ÁÁrr::  77,,55 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es,
egy + két fél szobás lakás eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn felújított, 52 nm-es, 3.
emeleti, kétszobás lakás eladó. ÁÁrr::  77,,66 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann téglablokkos, 48
nm-es, kétszobás, francia kilépôs lakás eladó. 
ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 57 nm-es, 1. eme-
leti, kétszobás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. 
ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 3. emeleti, 48 nm-es,
kétszobás, kis rezsijû lakás francia kilépôvel eladó!
ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  PPeettôôffii  uuttccáánn,,  lliifftteess  ttöömmbbbbeenn 50 nm-
es, 5. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújított lakás el-
adó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann 57 nm-es, kétszo-
bás, földszinti, erkélyes, lakás eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn  44..  eemmeelleettii,,  egy + két
fél szobás, 56 nm-es lakás eladó. ÁÁrr::  77,,77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmûûvveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 1. emeleti,
55 nm-es, kétszobás lakás eladó vagy kiadó. 
ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 2. emeleti, 52 nm-es,
kétszobás lakás eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp..--nn kétszobás, földszinti la-
kás eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáánn 2. emeleti, 52 nm-es,
kétszobás lakás eladó..  ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 3. emeleti, 57nm-es,
kétszobás, erkélyes, klímás, kis rezsijû lakás eladó!
ÁÁrr::  77,,9955  MM  FFtt..

HÉTVÉGI HÁZ, NYARALÓ
GGyyuullaa--SSzzaannaazzuuggbbaann, 600 nm-es telken 80 nm-es,
földszint + tetôteres hétvégi ház teljes közmûvel el-
adó. ÁÁrr:: 44,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  uuttccáábbaann,, 980 nm-es telken 2
x 36 nm-es, tetôteres hétvégi ház eladó. A villany be
van vezetve. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKeennddeerrvváággóó  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es te-
rületen 28 nm-es, tetôteres, erkélyes hétvégi ház el-
adó. Villany, víz bevezetve. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..

ÜDÜLÉSI JOG
KKééttffôôss  tteelljjeess  aappaarrttmmaann  nnééggyyhheetteess  üüddüüllééssii  jjooggaa eladó
Hévíztôl 600 méterre, négycsillagos üdülôben, szau-
nával, úszómedencével, saját étteremmel, progra-
mokkal. 99 évig szól, örökölhetô, cserélhetô helyben
és idôben. ÁÁrr::  440000  000000  FFtt..

HHáárroommffôôss  tteelljjeess  aappaarrttmmaann  nnééggyyhheetteess  üüddüüllééssii  jjooggaa el-
adó Hévíztôl 600 méterre, négycsillagos üdülôben,
szaunával, úszómedencével, saját étteremmel,
programokkal. 99 évig szól, örökölhetô, cserélhetô
helyben és idôben. ÁÁrr::  990000  000000  FFtt..

Szu csik in gat laniro da
CCssaa  bbaa  CCeenn  tteerr  –– aa  ffõõ  bbee  jjáá  rraatt  mmeell  lleetttt

TTee  llee  ffoonn//ffaaxx::  6666//552244--667799
MMoo  bbiill::  0066--2200//995544--66115599

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

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu A
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Zelenyánszky György képeibôl nyílt fotókiállítás a Békési
úton, a Meseházban

Az elmúlt húsz év anyagát
gyûjtöttük össze Kôszegi

Barta Kálmánnal – mesélte dr.
Kôváry E. Péter agrárközgaz-
dász, újságíró, a Békés Me-
gyei Népújság volt munkatár-
sa, a Békés Megyei Nap, Nap-
ló exfôszerkesztôje új mûvé-
nek születésérôl: – A Népsza-
badságban és vidéki lapok-
ban megjelent írásaimat „iro-
dalmasítottam”, ám a másik
apropó, hogy 62 éves lettem.

Az „Egy vidéki tudósító napló-
jából” hét fejezetbôl áll, a
rendszerváltás óta megjelent
írásaimat, tárcáimat, glosszái-
mat fogja össze. Ajánlható az
újságíró-iskolák szöveggyûj -
teményeként, de kordoku-
mentumként is megállja a he-
lyét. A történelmi, irodalmi ri-
portok mellett az Alföld lehe-
tôségeivel is foglalkozom, s
érdekes a mókás foglalkozá-
sú embereket bemutató ré-

sze. Az ajánlást Eötvös Pál írta.
A Bozse moj, a Pünkösdi Köz-
társaság, a pályázatot nyert
Ez az a föld, a Lépcsôn ülni
veszélyes, Nem jön többé a
drótostót, Szik virága után ké-
szül a „drótostót trilógia” 3. ré-
sze, az „Ütött az óránk”. 

A 80 éves Sass Ervin az In-
tés önmagamhoz, Naponta
felkelek, Sziklákat görgetô
bogarak, Remény a kék pari-
pán, Dagerrotípia, A fürdô-

mester vízbe ugrik, Merre,
hé? után most a Csóka Csen-
ci a vendéged kötetét hozta a
szalonba Medve Ödönnel,
Fenyô Benôvel, Gólya Gizával
és a többiekkel. A verseskötet
Várkonyi János illusztrációival,
Kiss Ottó József Attila-díjas
költô ajánlásával jelent meg.
Földesi Ági csabai színistú-
diós olvasta fel KEP novelláit,
ahol Mészáros Zsuzsa volt a
házigazda. Vándor

Zene és költészet
Norvégiából

A Barangolások Norvégiában
rendezvénysorozat követke-
zô állomása az Északi fény –
zene és költészet Norvégiá-
ból elnevezésû zenés irodal-
mi est volt nemrégiben a Bé-
kés Megyei Jókai Színház Vi-
gadójában.

Az estet Norvégia nemzeti
ünnepe alkalmából rendezték
meg. A 19. században virág-
zott a norvég romantikus nem-
zeti mozgalom. A kulturális
élet minden területére kiter-
jedt, beleértve az irodalmat
(Henrik Wergeland, Bjørnstjer-
ne Bjørnson, Peter Christen
Asbjørnsen, Jørgen Moe, Hen-
rik Ibsen), a festészetet (Hans
Gude, Edvard Munch, Adolph
Tidemand), a zenét (Edvard
Grieg). A Békés Megyei Ibsen
Oktatási, Mûvészeti és
Közmûvelôdési Kht. kulturális
irodája jóvoltából ebbôl a gaz-
dag kultúrából kaphattunk íze-
lítôt. Edvard Grieg dalai és
Henrik Ibsen versei hangzot-
tak el Huszár Anita ének mû -
vész, Balog Zsolt zongora mû -
vész és Fekete Kata szín -
mûvész tolmácsolásában. A
konferanszié Józsa Mihály elô -
adómûvész volt. Vadi 

Lenkefi Zoltán, a Napsugár
Bábszínház igazgatója

szervezi és vezényli le június
12-e és 18-a között  a XV. Bé-
késcsabai Nemzetközi Báb-
fesztivált. Az elsôt negyven-
egy évvel ezelôtt édesapja,
Lenkefi Konrád és az akkori
amatôr Napsugár ajándékoz-
ta a csabai gyerekeknek.
Most, négy évtizeddel az elsô
után a tizenötödik fesztivál kö-
vetkezik. A programról és ér-
dekességekrôl Lenkefi Zoltán
beszél.

– Tizenegy bábegyüttes
szerepel a fesztiválon, közöt-
tük négy külföldi: Ukrajnából,
Romániából, Olaszországból
és Indonéziából érkeznek
vendégeink, valamint hat
együttes Magyarországról és
mi, a Békés megyei Napsu-
gár. A fesztivál két kiállítással
kezdôdik, az elsô június 12-
én délután 14 órakor a Mese-
házban lesz, a Tündérország
elnevezésû bábkészítô pályá-
zat legszebb darabjait mutat-
juk be, majd 16 órakor a mú-
zeumban Angyalkáim címmel
édesapámra, Lenkefi Konrád
bábmûvészre emlékezünk fo-
tográfiagyûjtemények, általa

tervezett bábuk, rajzok és
festmények kiállításával.

A fesztivál ünnepélyes, a
„megyejárás napjával” össze-
kötött megnyitója június 13-
án, szombaton 9 óra 30 perc-
kor lesz a Jókai Színház elôtt,
a színházteremben, majd, a
hagyomány szerint, elsônek a
vendéglátó bábszínház, a
Napsugár játssza a Keletre a

Naptól, nyugatra a Holdtól
címû, norvég népmesébôl írt
darabot, utána az olaszorszá-
gi Trevisio bábegyüttes a
színház udvarán adja elô fesz-
tiválmûsorát, melynek címe:
Arlequin és az elátkozott ház.
Vasárnap a gyôri Vaskakas
Bábszínház játssza a Vigadó-

ban Bob és Bobek címû me-
sejátékát, majd az Indonéziá-
ból érkezett jakartai nemzeti
bábszínházé a színház szín-
pada, a Vigadóban pedig
a szombathelyiek játsszák
Amália címû darabjukat délu-
tán 16 órakor. A hétfôi nap a
nagyváradiaké lesz a Csillag-
lépô csodaszarvassal a szín-
házteremben, a Vigadóban
az egriek mutatják be A kis
Ida virágait. Kedden az ung-
váriak és a budapesti Kolibri
Bábszínház a szereplô együt-
tes, este 19 órakor Somogyi
Tóth Dániel orgonakoncertje
lesz exkluzív esemény a kato-
likus templomban. Végül jú-
nius 17-én a kecskeméti Ciró-
ka Bábszínház és a veszpré-
mi Kabóca nevetteti meg a
csabai gyerekeket.

– Június 15-tôl 18-ig min-
dennap vásári bábjáték és ját-
szóház lesz a színház elôtti té-
ren, a záró napon kora este
kezdôdik a „workshop” be-
mutató a színházban, melyen
mintegy harmincan szerepel-
nek a vendég együttesekbôl
és húsz budapesti színiegye-
temista. 

Sass Ervin 

Csóka Csenci és egy vidéki tudósító

Nemzetközi bábfesztivál

Együttmûködik a nagyvára-
di Körös-vidéki Múzeum

és a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága, errôl állapodtak
meg a két térség politikusai és
intézményvezetôi Békéscsa-

bán és Nagyváradon. A tartal-
mi munka szakmai tapaszta-
latcserén, közös régészeti
ásatásokon, kétnyelvû köny-
vek kiadásán, kiállítások szer-
vezésén alapul. F. J. 

Múzeumok határok nélkül 
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A P R Ó H I R D E T É S
ALBÉRLET

Békéscsabai bútorozott albérlet kiadó
40 000 Ft/hó áron. Tel.: 30/546-4819.

IN GAT LAN
Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár: 850

ezer Ft. Tel.: 30/239-1625, tarcsa.atw.hu.
Az Andrássy út 47. sz. alatt, a Csaba

Centerrel szemben tetôtéri lakás eladó
vagy kiadó. Tel.: 30/925-5287.

Garázs kiadó. Békéscsaba, Tulipán u. 8.
Tel.: 30/938-8200.

Békéscsabán, Tulipán u. 10. szám alatt
53 nm-es, egyedi fûtéses lakás eladó
vagy elcserélhetô. Tel.: 30/341-5327.

A Dobozi úton 1560 nm-es földterület
kedvezô áron eladó. Tel.: 30/366-9699.

Békéscsabán, a Liget soron 18 580 nm-
es építési telek bontandó/felújítandó
házzal eladó. Tel.: 30/715-8176.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JÁRMÛ
2001-es Ford Focus elsô tulajdonostól

eladó (négyajtós, klíma, szerviz könyv).
Tel: 30/445-4463.

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás nélkül garan-
ciával! Fôvezetékek, kádak, mosoga-
tók, szennyvízvezetékek tisztítása. Bé-
res László, Békéscsaba, Szarvasi út 16.
Tel.: 453-439, 20/916-2961.

Fûnyírást, bozótirtást, parlagfûirtást
vállalok. Tel.: 30/366-9699, Petri.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hitelproblémájátmegoldjuk! Telefon:
70/561-2352.

OKTATÁS
Búvároktatás! Tel.: 30/925-5287, e-mail:

ocopusbrse@gmail.com.
Középiskolai angoltanár korrepetálást

és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB
Zéró tolerancia ellen tuti megoldás:

www.rradarvedelem.hu. Telefonszám:
20/390-2292.

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

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

Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462

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

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

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

MUNKA
Értékesítési munkatársat keresek.

Egészségügyi végzettség, vállalkozói
igazolvány, kereskedelemben szerzett
tapasztalat elônyt jelent. Telefon:
20/324-5375.

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

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

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

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser • Idegenforgalmi szakmenedzser 
• Idegenvezetô • Utazás-ügyintézô • Protokoll-ügyintézô
• Pincér (sommelier- és mixerképzés is!) 

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

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô

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

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

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

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

Felnôttképzés:
szociális segítô, gyermekgondozó-nevelô, pedagógiai asszisztens, gyógypeda-
gógiai asszisztens, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô, marketing- és
reklámügyintézô, protokoll-ügyintézô, PR-ügyintézô, vendéglátó szakmenedzser,
idegenforgalmi szakmenedzser, pincér (sommelier- és mixerképzés is), idegen-
vezetô, utazásügyintézô, ECDL vizsgára való felkészítés.
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolya -
mok: angol, német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen.

ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS
(NAPPALI, LEVELEZÔ, EGYÉNI TANREND) 
BEIRATKOZÁS: 2009. JÚNIUS 29–30.

Vendég karmesterként a
Liszt-díjas Gál Tamás ve-

zényelte a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekart, aki a
nyolcvanas években az
együttes vezetôje volt. Az est
szólistájaként Fejes Tamás
hegedûmûvészt üdvözölhet-
tük, aki – bár sok-sok év óta
külföldön él – ezer szállal kö-
tôdik Békés megyéhez.   

A legnépszerûbb verseny -
mûvek egyikét, Csajkovszkij
D-dúr hegedûversenyét hall-
hattuk a mûsor elsô felében. A
mû maga: költészet, mely a
szólóhangszer technikai lehe-
tôségeinek bravúros kiakná-
zásával és fölényes hangsze-
reléssel párosul.

E remekmû természetes-
nek és magától értetôdônek
hangzott Fejes Tamás elôadá-
sában – sehol sem érezhettük
az anyaggal való küzdelmet.
Kulturált volt, elegáns, és külö-
nösen a lírai részekben meg-
gyôzô. Tudatos és logikus for-
málás, gyönyörû tónus és a
részletek tökéletes kidolgo-
zottsága jellemezte az inter -

pretációt. A zenekar Gál Tamás
avatott irányításával alkalmaz-
kodó, de egyenrangú partner-
ként kísért, és ihletett pillana-
tok közremûködôje volt.

Szünet után Brahms szim-
fóniái közül talán a legde rû -
sebb, a D-dúr került elôadás-
ra. „Ami elénk tárul, az a mo-
solygó élet, boldog, hömpöly-
gô áradás és virágzás” – véle-
kedett La Mara a nagy roman-
tikus szerzônek errôl az opu-
sáról. A mû terjedelménél,
technikai nehézségeinél fog-
va nem mindennapi kihívást
jelent egy zenekar számára.
Az egész évre biztosított pró-
balehetôség, az igényes
munka és nem utolsósorban
a zenekari tagok lelkesedése
és ügyszeretete meghozta
gyümölcsét.

Hála állandó karmesterük,
Somogyi-Tóth Dániel gondos
elôkészítô munkájának és ter-
mészetesen Gál Tamás bra-
vúros vezénylésének, megva-
lósulhatott a brahmsi gondo-
lat, és mi tiszta szívvel ünne-
pelhettük ôket. Farkas PálMiután az együttmûködés hi-

vatalos nyelve a francia, így a
részvételre a francia nyelvet ta-
nulók kaptak lehetôséget. A
programra összesen harminc-
hat diák jelentkezett, és hama-
rosan megkezdôdött a négy
európai uniós országgal való
közelebbi ismerkedés. 

A hat témakör – történelem,
földrajz, gazdaság, oktatási
rendszerek, hagyományok,
gasztronómia – feldolgozása
minden esetben internetes be-
mutató készítésével zárul,
amely az iskolai honlapon
(www.belvarosi-bcs.sulinet.
hu) is megtekinthetô. Létrejött
egy közös Comenius-portál is,
amelyen valamennyi résztve-
vô elkészült bemutatója meg-
tekinthetô. A munkával kap-
csolatos egyeztetések a Co-
menius-koordinátor vezetésé-
vel heti rendszeres idôsávban
internetes konferenciabeszél-
getéseken folytak. A partneris-
kolák mostani, cerizay-i talál-
kozója az együtt mûködés kie-
melt állomása volt. A Georges

Clémenceau Collège nagy-
szerû házigazdának bizonyult.
A munka mellett a környék
megismerésére, közös kirán-
dulásokra is nyílt lehetôség. A
csoport többek között kirán-
dult Párizsba, La Rochell-be,
Nantes-ba, Poitiers-be.

A projekt a témák további
feldolgozásával folytatódik,
amit az ôsz folyamán Portó-
ban újabb találkozás követ.  A
programot záró találkozó
megrendezésére az iskola vál-
lalkozott. 2010 tavaszán itt, a
Belvárosiban fogadják Fran-

ciaország, Portugália és Bul-
gária partneriskoláinak dele-
gációit. Az ezzel kapcsolatos
készülôdés, tervezgetés már
elkezdôdött, hogy a vendégek
majdan minél több élménnyel
és tapasztalattal térhessenek
haza Békéscsabáról. 

Drogokról 
filmekkel

Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkor-

mányzata és a Békéscsa-
bai Kábítószerügyi Egyez -
tetô Fórum „Nem csak
vetítünk” – drogokról fil-
mekkel, filmekrôl címmel
programsorozatot szer-
vezett. 

A program valójában
szakemberek által ve -
zetett drogprevenciós,
rendhagyó „osztályfônö-
ki óra”. A helyszín viszont
nem az iskola, hanem az
Ifjúsági Ház és Általános
Társaskör nagyterme.

A következô vetítésre
2009. június 9-én, ked-
den várjuk az érdeklôdô-
ket az ifjúsági házban.  A
film címe: A kis utazás.

A felnôtt korosztályú verseny-
zôk megmérettetése az idén
kibôvült. Az elkényeztetett kö-
zönség egyszerre három mi-
nôsítési osztály bajnokságát
láthatta: „B–A–S” osztályos
táncosok küzdelmét élvezhet-
tük standard és latin kategó-

riában. A látványos és az el-
múlt esztendôkben is méltán
népszerû rendezvényen a
verseny mellett a kihagyhatat-
lan bemutatótánc sem ma-
radt el, a 2008-as latin magyar
bajnok páros, Andrea Silvest-
ri és Váradi Martina kápráztat-
ta el a közönséget.

Ami az eredményeket illeti:
Felnôtt „B” latin-amerikai:
1. Csábi Dávid–Csábi Tünde

(Valcer Táncstúdió)
Felnôtt „B” standard:
1. Püspöki Dávid–Meszlényi

Viktória (Szilver Táncsport
Egyesület)

Felnôtt „A” latin-amerikai:
1. Kiss Noel–Braun Zsuzsan-

na (Valcer Táncstúdió–La-
guna Ktse)

Felnôtt „A” standard:
1. Zsigovics István–Katona

Zsuzsa Viktória (Dancesta-
tion Táncsport Egyesület)

Felnôtt „S” latin-amerikai:
1. Angyal András–Svetlana

Tolmasova (Valcer Tánc-
stúdió)

Felnôtt „S” standard
1. Szepesi József–Szepesi

Judit (Szilver Táncsport
Egyesület)
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Comenius program a Belvárban

Negyvenéves sikertörténet Zenészek évadzárása
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Százados korú lakóház

Az 1970-es évektôl kezdô-
dô nagy városrendezés-

kor az Andrássy úti régi föld-
szintes házak sorra ledôltek,
helyükre felépültek a mai fôut-
cánk arculatát meghatározó
magas épületek. A még álló
néhány régi ház is eltûnik las-
san, szerencsés esetben né-
hány fotó örökíti meg ôket.

A téli kép az Andrássy út és
a piachoz vezetô utca sarkán
lévô, hétablakos öreg épüle-
tet, Lányi Dezsô orvos egyko-
ri házát mutatja. A lakóház
több mint egy évszázadot élt

meg. A telek tulajdonosa és a
ház felépítôje Hrdlicska Már-
ton és neje, Dudás Apollónia.
Az épület idôközi tulajdonosai
Molnár György, majd Bayer
István és Czédli János voltak.

A ház néhány évig lakatlan
volt, majd lebontották. A telek
azután több éven át rendezet-
lenül csúfította a forgalmas vá-
rosrészt, majd nagy építômun-
ka vette kezdetét, s felépült az
utcatömbnyi méretû, emeletes
lakóház, amely látványosan il-
leszkedik a városzrész látké-
pébe. Gécs Béla  A város nem nagy, de folya-

matos pénzügyi támogatá -
sával életben tartotta Békés-
csabán a nôi kézilabdát. Sza-
bó Károly komoly utánpótlás -
bázist nevelt fel, a csabaiak
rendszeresen szerepeltek a
diákolimpiákon és a különbö-
zô versenyeken. Az utánpót-
lásból kerültek ki azok a fiata-
lok, akik ma a Sonepar–Bé-
késcsabai Elôre NKSE csapa-

tának gerincét adják, és telt
házak elôtt játszanak.

Az alpolgármester öröm-
mel vette át a városnak szóló
elismerést, amelyért ezúton
mond köszönetet Szabó Ká-
rolynak, Bohus Beának, Máté-
fi Eszternek és mindazoknak,
akik az elmúlt tíz évben edzô-
ként, segítôként vagy bármely
más módon hozzájárultak a
kézis lányok sikereihez.

M. E.

A második napon 93,1 kilo-
métert kellett megtenniük,
hogy megérkezzenek a Jókai
Színház elôtt felállított célka-
puhoz.

A férfiak egyéni versenyé-
ben a csabai szupermarato-
nista, Vozár Attila gyôzött, a
második helyen a belga Wo-
unter Hamelinek, a harmadi-

kon Bogár János végzett. A
férfiak csapatversenyében a
Puma békéscsabai csapata,
nôknél a Békés Megyei Ön-
kormányzat egyes csapata
állhatott a dobogó legfelsô fo-
kára. A kerékpárosok verse-
nyét Nagy Gyula és Zaban Tí-
mea, a görkorisokét Hojcska
Péter nyerte.

Mikóczy

Történelemvetélkedôt ren-
dezett a közelmúltban a

Magyar Tartalékosok Szövet-
sége békéscsabai szerveze-
te, amelyen tíz békéscsabai
általános iskola indított csa-
patot. A vetélkedô témája az
1848–49-es szabadságharc
és polgári forradalom 1849-es
eseményeinek története volt.

A csapatok elôször az írás-
beli feladatokkal küzdöttek
meg, majd a szóbeli követke-
zett. Brazda Zsolt és Bató Fló-

rián értékelte a teljesítménye-
ket. Szoros küzdelemben a kö-
vetkezô eredmények születtek:

1. Pap Péter, Urbán Soma,
Baukó Attila (Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû Általános Is-
kola és Diákotthon, felkészítô:

Ugrai Gábor); 2. Széll Adrienn,
Hodozsó Miklós, Sándor Csa-
ba (2. Számú Általános Is -
kola, felkészítô: Krett Attila);
3. Haskó Alexandra, Erlener
Meryem, Illyés Nikolett (10.
Számú Általános Iskola, felké-
szítô: Laczó Irén). 

A jó hangulatú és értékes
versenyt a jövô évben is sze-
retnék megrendezni. Támo-
gatók voltak: Békéscsaba
megyei jogú város, a Magyar
Tartalékosok Szövetsége Bé-

kés megyei és békéscsabai
szervezete, a Csaba Honvéd
Kulturális Egyesület, Békés-
csaba város történelem-mun-
kaközössége. Külön köszö-
net illeti a versenyzô tanulókat
és felkészítô tanáraikat. 

A történelem ünnepe Vozár volt a leggyorsabb

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Kitüntetô cím
a kézilabda támogatásáért


