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INGYENES VÁROSI LAP

Hogy a foci meg a sóska
és a sült krumpli hogyan

talál egymásra, nem egészen
világos, de nem is kell, hogy
az legyen. Fô, hogy címnek
különösen találó, legalábbis
meghökkentô: Sóska, sült-
krumpli. De hát nem kell ezen
sokat meditálni, a lényeg a lé-
nyeg: itt van egy tragikomédia
egy lenyûgözôen magabiztos
színpadi szerzô, Egressy Zol-
tán tollából (illetve számítógé-
pébôl), itt van három jól ismert
csabai színész: Gulyás Attila

(ifjúsági Príma-díjas), Bartus
Gyula ésCsomós Lajos, az új-
jávarázsolt stúdiószínház, és
máris indulhat a Játék. A nagy
focivita, meg egyebek, amirôl
gyorsan kiderül, hogy olyan
az öltözô (a játék helyszíne),
mint egy kis ország, vagy na-
gyobb, esetlegmég nagyobb,
vagy olyan,mint (és itt ki-ki be-
írhatja azt, amire ô maga gon-
dol). Mindenesetre a tükrök
keményen visszavillognak, ha
a karrierre törô ifjú játékveze-
tôrôl kiderül: nem válogatós a

feltörekvés módszereiben, ha
a Szappan gúnynevû taccsbí-
róról kiderül az, hogy tökélyre
fejlesztette a szembe dicsé-
rek, háta mögött szapulok tár-
sadalmi érintkezésimódszere-
ket, a harmadik taccsbíróról
pedig az, hogy mûvészhajla-
mai okán verseket ír a lelépett
hölgyrôl, akirôl pedig az derül
ki a végén, hogy mindhármó-
jukkal jóban volt, plusz egy ne-
gyedikkel is, aki éppen most
van mûsoron.

Sóska, sült krumpli, foci Améhnyakrák
elleni védôoltás

közérdek

Magyarországon az eu-
rópai uniós tagállamok

közül a második legmaga-
sabb améhnyakrák miatti ha-
lálozások száma. Rendsze-
res szûréssel idôben felfe-
dezhetô a betegség, amely-
ben ma senkinek sem lenne
szabad meghalnia. A méh-
nyakrák megelôzését teszi le-
hetôvé a human papilloma ví-
rus elleni védôoltás-sorozat,
amely eredetileg mintegy ki-
lencvenezer forintba kerül. A
költségeket – az országban
másodikként – jelentôs mér-
tékben vállalja át Békéscsaba
önkormányzata.
A három oltásból álló soro-

zat utolsó vakcináját a köz-
gyûlés döntése alapján tavaly
óta támogatta a város a tizen-
két éves békéscsabai lányok
körében. Mint arról dr. Fábián
Ágnes tanácsnok és dr. Fe-
renczi Attila képviselô beszá-
molt, szeretnék minél több
lány számára elérhetôvé ten-
ni a védettséget, ezért bôvítet-
ték a programba bevontak és
a kedvezmények körét.

Az oktatási, közmûvelô-
dési és sportosztály, va-

lamint a Jankay Tibor Két Ta-
nítási Nyelvû Általános Iskola
és Diákotthon szervezésében
a magyar kultúra ünnepe ke-
retében rendezték meg a kö-
zelmúltban a Kazinczy Szép
Magyar Beszéd Városi Ver-
senyt a MunkácsyMihály Em-
lékházban. A verseny kereté-
ben az általános iskolák ötö-
dik–hatodik és hetedik–nyol-
cadik évfolyamos tanulói mér-
ték össze olvasási készségü-
ket. A rendezvényen Tirjákné
Prisztavok Ágnes, az iskola
igazgatója és Józsa Mihály
elôadómûvész köszöntötte a
megjelenteket.
Idén ünnepeljük Kazinczy

Ferenc születésének 250. év-
fordulóját, ebbôl az alkalom-
ból rövid filmvetítéssel idézték
fel a felvilágosodás kiemelke-
dô alakját a résztvevôk. Ezt
követôen szabadon választott
szöveg hangzott el a tanulók-
tól, majd a Péchy Blanka Ala-
pítvány által küldött kötelezô
szöveget olvasták fel. A zsûri
tagjai Fekete Gabriella, a Bé-

kés Megyei Tudásház és
Könyvtár munkatársa, Farkas-
né Csató Katalin középiskolai
magyartanár és Józsa Mihály
elôadómûvész voltak.
A döntés alapján Gregor

Luca képviseli Békéscsabát a
területi versenyen; a városi
verseny legjobbjai a követke-
zôk voltak (zárójelben a felké-
szítô tanár neve):
5–6. osztály: 1. Gulyás Ta-

más, Petôfi utcai iskola (Várai
Zsuzsanna); 2.Nyárfádi Fanni,
Belvárosi iskola (Darabos Pál-
né); 3. Kecsmarik Boglárka,
József Attila iskola (Vágvöl-
gyiné Mácsanszki Eleonó-
ra); különdíjas Kerezsi Anita,
Erzsébethelyi iskola (Gyollai
Lászlóné).
7–8. osztály: 1. Gregor

Luca, Petôfi utcai iskola (Zsó-
tér Ilona); 2. Belvon Laura, Jó-
zsef Attila iskola (Vágvölgyiné
Mácsanszki Eleonóra); 3.Dé-
nes Martin, Savio Szent Do-
monkos iskola (Mácsai Attilá-
né); különdíjas Rudolf Csilla,
Erzsébethelyi iskola (Koszecz
Györgyi) és Fejes Petra, Jan-
kay iskola (Mizó Ferencné).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és ismerôseit

2009. február 25-én, szerdán 12.00 órára
a Szabadság térre

a kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja alkalmából rendezett

megemlékezésre.
Ünnepi beszédet mond:

dr. Szenográdi Péter történelemtanár.

Az emlékmûnél mûsort adnak:
a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium diákjai.

A mûsort követôen koszorút helyeznek el:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

és a Belvárosi iskola diákjai.

Immár 135 éve, hogy meg-jelent Csaba elsô sajtóorgá-
numa, a Békésmegyei Köz-
löny (1874–1939). Ebbôl az al-
kalomból a városházán ren-
deztek megemlékezést feb-
ruár 2-án a Városvédô és Vá-
rosszépítô Egyesület, a Kner–
Tevan Alapítvány és a megyei
napilap szervezésében. A Bé-
késmegyei Közlöny 1874. feb-
ruár elsején látott napvilágot,
és 65 évet élt meg az akkor 30
ezer lelket számlálóCsabán. A
társadalmi ismeretterjesztô,
kereskedelmi és gazdászati
hetilap vasárnaponként jelent
meg 600 példányban. Az év-
forduló alkalmából a Kner Pac-
king Kft. jóvoltából az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár ere-
deti példányának hasonmását
tarthattuk a kezünkben,melyet
napközben rikkancsok oszto-
gattak az utcán. A díszterem-
ben dr. Cserei Pál egyesületi

ügyvezetô alelnök üdvözölte
az egybegyûlteket,majdGécs
Béla tipográfus, nyomdász
szólt a magyar sajtó történeté-
rôl, az elsô csabai újság szüle-
tésének körülményeirôl, a
nyomdászat jeles múltjáról.
Olyan érdekességeket tudhat-
tunk meg, hogyan cifrázta ki
Bródy Sándor a közlöny elsô
kiadóját, szerkesztôjét,dr. Bát-
taszéki Lajost. Bródy pamflet-

jében kigúnyolta a köteke-
dô Báttaszékit, aki megszidta
a nyomdászsegédként tevé-
kenykedô fiatalembert, mert
belejavított az írásába…Amai
olvasónak már a címlapon is
szembetûnhet: nincs új a nap,
azaz a lap alatt, hisz a közlöny
elsô számának vezércikke is
foglalkozik az azóta többször
is felvetôdött kérdéssel, hogy
„Gyula-e vagy Csaba?”, azaz-
hogy melyik is legyen a szék-
hely? A lapban olyan rovatok-
kal találkozhattunk, mint a Mi
újság hazánkban?, Munkajogi
eset, Törvénykezési terem, a
Szerkesztôség póstája, Oszt-
rákországi események, Min-
denféle a nagyvilágból, Fôvá-
rosi hírek, és a hirdetések is
helyet kaptak. Varga Ottó, a
Békés Megyei Hírlap fôszer-
kesztôje elôadása után szer-
kesztôségi látogatás várt az ér-
deklôdôkre. Vándor Andrea

Péreli
és Tolcsvay

Békéscsabán a magyar
kultúra napja alkalmából

kényeztették a kultúra szerel-
meseit a szervezôk. A kilenc-
napos ünnepen többek között
Péreli Zsuzsa kiváló mûvész,
Munkácsy-díjas képzômûvész
volt a vendége a békési me-
gyeszékhelynek, aki nem is-
meretlen a csabaiak elôtt, hisz
álló szövôszéken szôtt gobe-
linjei már-már legendásak.

Kazinczy-verseny
az emlékházban
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2009-ben továbbra is fô cél
a mûködési költségek saját
erôbôl történô finanszírozása,
a takarékosság, a bizonyta-
lanságokra és a válságra való
tekintettel a nagyobb tartalék-
képzés. Kiemelt figyelmet for-
dítunk amunkahelyekmegôr-
zésére, a hivatalban és az in-

tézményekben pedig lét-
számstopot rendelünk el. A
megkezdett és jóváhagyás
alatt álló beruházásokat végig
kell vinnünk, a fejlesztésekre
a kötvény ad fedezetet – fo-
galmazott Vantara Gyula pol-
gármester, amikor a 2009-es
kilátásokról, valamint a múlt

év sikereirôl és nehézségeirôl
kérdeztük.
Mint mondta, az elôzô év

eredményei között könyvel-
hetjük el, hogy a mûködési
költségeket fedezték a város
bevételei, nem volt szükség
hitelfelvételre.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Fontosak a munkahelyek
Félidô után a polgármesterrel

Az elsô csabai újság
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Stempli – a nyomtatáson innen és túl

Manapság egyre ritkábban találkozik a csabai városlakó újonnan nyílt üz-
letekkel, inkább a leragasztott kirakatok és a „Kiadó” feliratú tábla a jel-
lemzô a belvárosban is. Már csak ezért is örömteli látni a Kinizsi utca új
színfoltját, a Stempli Kft. üzletét, mely két fiatal, a 28 éves nyomdász Luko-
viczki Vilmos és Zelenyánszkiné Tóth Magdolna közös vállalkozása.
Válság ide, válság oda – a fiatalok bele mertek vágni, munkahelyet te-
remtettek maguknak, mert szeretnének egyedül boldogulni. Fiatalos
lendületük, optimizmusuk figyelemre méltó, a környezet kellemes, jó
ide bejönni. Elsô a vevô, a megrendelô – vallják, és elhatározták, hogy
a kedvezô árakmellett a szolgáltatás minôségével szeretnének kitûnni.
A Stempliben vállalnak nyomdai elôkészítést, készítenek névjegykár-
tyát, bélyegzôt, különleges, fotós, emblémás ajándéktárgyakat és min-
den mást, ami a nyomtatással kapcsolatos, amit a vevô kér.
Térjenek be, sok érdekességgel találkozhatnak az üzletben!
A Stempli egyben lapunk hirdetésfelvevô helye is.

Vámos: Méltó, méltóbb
A közgyûlés döntött arról,
hogy a mûszerpótlás kereté-
nek terhére az intézmény
meglévô négymillió forintja
mellé négymillió forintot ad a
kórháznak két használt autó
megvásárlásához. Úgy gon-
dolom, a gazdasági válság
kedvezményes ajánlatai ré-
vén nyolcmillió forintból bár-
mely autókereskedésben két
új autót lehet vásárolni. Nem
értek egyet azzal sem, hogy a
gyógyítást szolgálómûszerek
keretébôl kellene pénzt fordí-
tani olyan autókra, amelyek
ráadásul nem a betegszállí-

tást szolgálják, hanem sze-
mélyi használatúak – kezdte
Vámos József az SZDSZ tájé-
koztatóját.

Mint mondta, a szabad de-
mokraták örömmel vették a
közmunkaprogram folytatását,
amellyel márciusig nyolcórás
foglalkoztatást, kereseti lehe-
tôséget biztosítanak a ne-
héz helyzetben levô emberek-
nek. Ami a kitüntetéseket illeti,
Vámos József hangsúlyozta,
hogy ebben az évben az
SZDSZaBékéscsabáért kitün-
tetésre Ancsin Pálné Erzsike
nénit tartotta volna a legmél-
tóbbnak, tekintettel szerteága-
zó és számos területen kie-
melkedô közösségi tevékeny-
ségére. A közgyûlés Várkonyi

János festômûvészt támogat-
ta, neki gratulálnak. A Békés-
csaba Kultúrájáért kitüntetést
azSZDSZSurinásné TóthOlga
pedagógusnak, a Trefort Fiú-
kórus vezetôjének adta volna
kimagasló szakmai és karve-
zetôi munkájáért, de Bartus
Gyulának is gratulálnak.
Vámos József beszélt ar-

ról, hogy látszólag lezárult dr.
Benedek Mária volt jegyzô
ügye, hiszen a közgyûlés ko-
rábban tudomásul vette a le-
mondását. Mint mondta, az
SZDSZ számára ez elfogad-
hatatlan. m. e.

A kormány és a helyi önkormányzat
Érdemes lenne kiemelni,
hogy újabb kedvezményes
telkeket jelöltünk ki, vagy
hogy felújítjuk a 2-es iskolát,
azonban nem mehetünk el
szó nélkül az anomáliák mel-
lett – fogalmazott Baji Lajos
az MSZP tájékoztatóján. Mint
mondta, a hivatal által rendel-
kezésükre bocsátott anyagok
több alkalommal valótlansá-
gokat tartalmaznak, ilyen pél-
dául az Életfa végelszámolá-
sa. Beszélt arról a cégrôl,
amely megbízást kapott a vá-
ros közbeszerzéseinek átte-
kintésére, de már a szerzô-

dés aláírása elôtt betekinthe-
tett az anyagokba. Hangsú-
lyozta: a közgyûlés fideszes
többsége magára vállalja a
felelôsséget.
Miklós Attilamegjegyezte: a

legutóbbi közgyûlésen több-
ször elhangzott, hogy minden
békéscsabai problémáért
csakis a kormány a felelôs,
pedig jobb lenne vagdalkozás
helyett a helyi problémákat itt
kezelni, azokkal a szerzôdé-
sekkel kezdve, amelyeknél
nemminden esetben bizonyít-
ható a teljesítés. Tóth Károly ki-
emelte, hogy a közfeladatokat

ellátó cégeknél azonos mér-
cét kellene alkalmazni, egyfor-
mán fontos például a vízszol-
gáltatás, az egészségügyi

alapellátás vagy a hulladék-
gazdálkodás. A képviselô saj-
nálattal vette tudomásul, hogy
nem fogadták el javaslatát,
amely azt szorgalmazta, hogy
a testület vonja vissza a
vízmûnek nyújtott hetvenhá-
rommilliós támogatást, a
pénzbôl legyen egy csomag,
amelybôl egyformán segítik a
szolgáltatókat.
– Büszke vagyok rá, hogy

hétfôs frakciónkra felfigyelt a
Fidesz országos vezetése,
ugyanis felkérették a központ-
ba valamennyi közszereplé-
sünk anyagát – Tóth Károly.

Aközgyûlés Békéscsabá-
ért kitüntetést adomá-

nyoz Várkonyi János fes-
tômûvésznek, Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetést Bartus
Gyula színmûvésznek. A Bé-
késcsaba Sportjáért kitünte-
tést 2009-ben Forczek Gyôzô-
né testnevelô és a Buda-Cash
Békéscsabai Atlétikai Club
edzôi kollektívája kapja – szá-
molt be a zárt ülésén született
döntésrôl Vantara Gyula.
A polgármester a napiren-

dek közül kiemelte, hogy öt-
venhat fô március végéig tör-
ténô továbbfoglalkoztatására
nyert támogatást a kistérség,
közülük harmincnyolcan vá-
rosunkban dolgoznak. Hang-
súlyozta, hogy Békéscsabán,
ahol 1992 óta nem épültek
szociális bérlakások, amúlt év
végén tizenöt lakás bérlôkijelö-
lési jogát vásárolták vissza a
Honvédelmi Minisztériumtól
(ezekre a lakásokra 260 pályá-
zat érkezett), és most további
kilenc van kilátásban. Emellett
kedvezményes telkeket alakí-
tanak ki Fényesen, Jaminá-

ban, a 4-es honvédutcában és
Mezômegyeren.Megemlítette,
hogy a Réthy Pál Kórház-Ren-
delôintézet és a temesvári me-
gyei sürgôsségi kórház közö-
sen ad be pályázatot kétmillió
eurós igénnyel, a magyar felet
érintô egymillió eurós pályá-
zathoz az ötszázalékos ön-
részt fele-fele részben biztosít-
ja a kórház és az önkormány-
zat. Beszélt arról, hogy a vállal-
kozók támogatására fordítható
tavalyi tízmilliós keretre 13,5
millió forintnyi igény érkezett
munkahelyteremtésre, gépek,
eszközök beszerzésére. A
fennmaradó 3,5 millió forintot
pótolták.
– A múlt évben méltatlan

politikai támadás indult az
Életfa nyugdíjasház vezetése
és alkalmazottai ellen, amit a
leghatározottabban vissza-
utasítok. Névtelen feljelenté-
sek érkeztek a szakmai szer-
vekhez, azonban a vizsgála-
tok semmiféle mûködési ano-
máliát nem állapítottak meg –
mondta a kistérségi társulás
elnökeként Vantara Gyula.

Egyre nehezebben tole-
rálható az MSZP-frakció

egyes képviselôinek kioktató,
vádaskodó, degradáló meg-
nyilvánulása a közgyûlésen,
de a város érdekében kellô tü-
relemmel és együttmûködési
szándékkal állunk ezen nem-
telen támadásokkal szemben
– mondta dr. Ferenczi Attila a
Fidesz közgyûlés utáni tájé-
koztatóján.
A képviselô ésHanóMiklós

alpolgármester szerint egyre
kevésbé számíthatunk köz-
ponti támogatásokra, pedig
arra igen nagy szükség lenne,
egyebek mellett a folyamat-
ban lévô nagyberuházások,
megpályázott fejlesztések, jár-
daépítések és kerékpárutak
kapcsán. Ahogy Hanó Miklós
fogalmazott, az állam kivonu-
lása, a százmilliós nagyság-
rendû „spontán vetélések”mi-
att helyben egyre több igény
jelentkezik, oda kell figyelni,
hogy a város mûködôképes-
ségét ez ne zavarja. Megje-
gyezte, térségünk nem kap
segítséget a felzárkózáshoz,

sôt az önkormányzatnak kell
még jobban a zsebébe nyúl-
nia, de Békéscsaba nem adja
fel. Dr. Ferenczi Attila beszélt
arról, hogy egy 2004-ben kö-
tött szerzôdés kapcsán a Kö-
rös Volán joggal kért kiegészí-
tô támogatást a várostól. Sé-
relmesnek tartják, hogy a be-
ígért ötös vasúti korridormeg-
építésének idôpontját 2020-ra
tették át, viszont köszönetet
mondtak Molnár Lászlónak,
hogy az M44-es Kondoros és
Tiszakürt közötti szakasza há-
rom éven belül megépülhet.
Bíznak abban, hogy az M44-
es nem csak puszta ígéret
marad, mintMedgyessy Péter
idején.
–Múlt év végén tizenöt szo-

ciális bérlakásra több száz je-
lentkezô volt, fedél kell a csa-
ládok feje fölé. Ezt segíti a szo-
ciálisbérlakás-programunk
újabb lakások bérlôkijelölési
jogának visszavásárlásával. A
lakáskérdés égetô probléma,
amit szintén saját erôbôl kell
megoldanunk – mondta dr.
Ferenczi Attila. M. E.

Fedél a családoknak

Tartós élelmiszereket tar-
talmazó csomagot adott

át harminchárom szociálisan
rászoruló családnak a csabai
polgárôrség. A tanyákon
egyedül élô, idôs, rászoruló
embereknek ki is szállították
az ajándékokat. Bugyinszki
Tamás, az egyesület elnöke
elmondta, hogy az Országos
Polgárôr Szövetség és a Ma-

gyar Vöröskereszt közös pá-
lyázatán nyert százezer forint-
ból finanszírozták az akciót,
de támogatta a megmozdu-
lást dr. Ferenczi Attila önkor-
mányzati képviselô, a Lencsé-
si lakótelepi részönkormány-
zat vezetôje és Hricsovinyi Ta-
más képviselô is. Így még
több családot tudtak meg-
ajándékozni a polgárôrök.

Tóth Károly (MSZP) képviselô
erkölcsileg tartja aggályosnak
azokat a szerzôdéseket, ame-
lyekben 25 kötvénykibocsátó
önkormányzat – köztük a bé-
késcsabai is – értékpapírok
forgalmazásával bízott meg
egy fôvárosi pénzügyi tanács-
adó céget. Vantara Gyula pol-
gármester a békéscsabai
szerzôdést illetôen elmondta:
a város korábban is alkalma-
zott külsô szakértôket olyan
esetekben, amikor a feladat el-
látására nem állt rendelkezés-
re önkormányzati szakértô
csoport. A Priv-Invest Kft. ta-
nácsadókéntmár a kötvényki-
bocsátási folyamat kezdeténél

is közremûködött, majd taná-
csokat adott arra nézve, ho-
gyan fektessék be az abból
származó összeget, amíg azt
az önkormányzat fel nem
használja. A tervezett fejleszté-
sek, a szennyvízberuházás
csúszása miatt átmenetileg
szabad pénzösszeg befekte-
tésére vonatkozóan nyújtott
szakértôi tanácsokat a cég,
melyeknek köszönhetôen az
önkormányzat tiszta haszna
az elmúlt féléves idôszakban
több mint 100 millió forint,
amelyet fejlesztésekre, intéz-
mény-fenntartási célokra tud-
nak fordítani a város 2009-es
költségvetésében.

Kötvények kamataiAdományokat osztottak

A polgármester félti
a lakók nyugalmát

FÜGGETLEN SZERETNE LENNI?
SOK PÉNZT AKAR KERESNI?
AKKORÖN AMI EMBERÜNK!

Németország legnagyobb Network-hálózattal rendelkezô világ-
cége megérkezett megyénkbe! Kiváló lehetôséget kínál anyagi
síkon élete pozitív irányba történô megváltoztatására.

TALÁLKOZZUNK
február 17-én és 19-én 16.30-kor az ifiházban

(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.)!

VADÁSZ PANZIÓNK ÉS ÉTTERMÜNK
Békéscsabától 8 km-re, erdôben található. Megközelítése a 44-es út Békéscsabát elkerülõ szakaszán,
Doboz felé kanyarodva lehetséges (a híd elõtti tábla jelzi).
ÉTTERMÜNK 50 fôs – 20 fõs különteremmel.
PANZIÓNK 10 db kétágyas szobával, 2 db apartmannal, valamint szaunával rendelkezik.

Minden szobánk fürdôkáddal, WC-vel, televízióval felszerelt.
Szolgáltatásaink: lehetôség van horgászatra (napijegyet árusítunk), erdei sétára,

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

Érdeklõdni: Panzió, tel./fax: 66/268-775,
Andó Tamás ügyvezetõ: 30/943-9610,
Bíró Csaba étteremvezetõ: 70/387-2141.
E-mail: atomas@freemail.hu.

Elôzetes egyeztetés után a különleges kívánságokat is igyekszünk teljesíteni.
Jó pihenést és kellemes idõtöltést kíván az Atomas Bt. valamennyi dolgozója
és Andó Tamás Schnitta Sámuel-díjas éttermi mester.

A panzió elõtti zöld területen, sátorban lakodalom, vállalati és egyéb rendezvények
lebonyolítását is vállaljuk 100 fôtôl akár 1000 fõig.

Adulhamid Dakakni palesztin
követtanácsos elôadását hall-
gathatták az érdeklôdôk ja-
nuár végén a Lencsési Közös-
ségi Házban. A csaknem fél-
száz jelenlévônek a Gázai
övezet ellen tavaly december-
ben indult izraeli offenzíva kö-
rülményeirôl, történelmi vo-
natkozásairól s jövôbeni kö-
vetkezményeirôl számolt be a
követtanácsos. Dakakni úr ké-
pes illusztrációval is készült az
izraeli kegyetlenkedések, –
ahogy ô fogalmazott – a hazá-
jában folyó módszeres népir-
tás szörnyû pillanatait bemu-
tatva. Hozzátette: erre azért

van szükség, mert a média
igen visszafogottan tudósít a
valóságban sokkal rémisz-
tôbb eseményekrôl. Minden
egyes alkalommal, amikor Iz-
rael a palesztinok ellen indít
támadásokat, határozatot sért
meg. Nem véletlen tehát a
nemzetközi felháborodás.
Dakakni úr még az elôa-

dást megelôzôen több Békés
megyei település polgármes-
terével együtt részt vett a vá-
rosi Wass Albert-dombormû
megkoszorúzási ünnepségén
is, amelyet Veres Károly, a
Kárpátia könyvesbolt tulajdo-
nosa szervezett.

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Rendezvények Kazinczy Ferenc születésének
250. évfordulója tiszteletére

Február 16., hétfô 14.30 óra: Kazinczy és a magyar nyelv. Tábor Lajos
középiskolai tanár elôadása a nyugdíjasklubban.
Február 23., hétfô 14.30 óra: Szavalóverseny Kazinczy Ferenc versei-
bôl és csoportos vetélkedô munkásságáról, életérôl.
A zsûri tagjai: Tomanek Gábor és Szôke Pál színmûvészek.
Február 20., péntek 17–22 óra: a nyugdíjasklub farsangi bálja a közös-
ségi ház összes termében.
Február 21., szombat 16 óra: Lencsési Pódium Estek sorozat. A kom-
munizmus áldozatainak emléknapja alkalmából bemutatásra kerül Pfeif-
fer Ede A kommunizmus gyermeke címû világhírû regénye. Köszöntôt
mond: Fekete Pál, Békéscsaba város díszpolgára. Közremûködnek:Gu-
lyás Attila és Sás Péter színmûvészek. Moderátor: Balda Dorottya.
Február 22., vasárnap: a természetjáró kör nemzetiségi túrája Batto-
nyára. Indulás 8.15-kor a vasútállomásról.
Február 24., kedd 17 óra: Váradi Zoltán fotómûvész elôadása aMárvány
Fotómûhely foglalkozásán A fekete-fehér technika alkalmazása a fo-
tómûvészetben címmel.
Február 27., péntek 17 óra: Kecskeméti Sándor gyógyszerész soroza-
tának második elôadása Gyomor- és bélrendszeri betegségek gyógyí-
tása homeopátiával címmel.

Alapfokú számítógép-kezelô tanfolyam indul nyugdíjasoknak február
16-án, hétfôn 8 órakor. A foglalkozások hétfôi napokon 8-tól 10 óráig tar-
tanak. Részvételi díja 8500 Ft/ fô. Vezetôje Szikora Tibor, a József Attila
Általános Iskola tanára. Jelentkezni február 13-ig lehet személyesen a
közösségi házban a részvételi díj befizetésével.

Intimtorna-tanfolyam indul február 23-án, hétfôn 18 órakor. A tréning 10
órás, a foglalkozások hétfôi napokon 18–19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vi-
taszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni feb-
ruár 20-ig lehet személyesen a közösségi házban a részvételi díj befize-
tésével.

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

Február 12–14. (csüt.–szombat): Egyensúly Szabadidôklub nemzetközi konferenciája
Február 13. (péntek): Kós Károly Szakközépiskola szalagavatója
Február 13. (péntek) 20.00, Casinó: Ôrtorony-koncert
Február 14. (szombat) 19.00, nagyterem: Jótékonysági bál a Kölcsey utcai óvodásokért

VII. CSABAI FARSANG – régi jó ízek nyomában
2009. február 16–22.

16-án hétfôn 19.00 órától a nagyteremben: FÁBRY SÁNDOR önálló estje
Bj.: elôvételben 2000 Ft, a helyszínen: 2500 Ft

18-án szerdán 10.00 órától a Munkácsy-emlékházban:
„Maszkabál” – jelmezes játszóház

20-án pénteken 10.00 órától a „ligeti” látogatóközpontban:
„Hagyomány és Turizmus” turisztikai konferencia

11.00 órától a Munkácsy-emlékházban
Munkácsy születésnapján: Lotz Károly-kamarkiállítás – megnyitó

19.00 órától a Munkácsy-emlékházban: Új borok kóstolója – farsangi borklub
20.00 órától az ifiházban: „Áll a bál”– népi táncház a Berbécs és Ludas zenekarral
Kísérôrendezvény: Országos Nemzetiségi Vezetôk találkozója a Vasutas Mûv. Házban

21-én szombaton 8.00–13.00 óráig a Korzó téren:NAGY CSABAI LACIKONYHA
Disznótor-bemutató a Csabai Kolbászklub kolbásztöltô nagymestereivel
Hamisítatlan csabai ízek kóstolóval, kolbász- és borvásárral, vidám farsangi sokasággal
15.00 órától a nagyteremben: „A fonóban…” – szlovák hagyományôrzô farsang

helyi mûvészeti közösségek bemutatkozásával
21.00 órától a Casinóban Zenészfals(h)ang:

GRANDMOTHER’S JAM-koncert meglepetésekkel
22-én vasárnap 15.00 órától a nagyteremben:
„Ha világon bor se volna…” – farsangi nótadélután Máté Johannával és vendégeivel

Február 20. (péntek) 20.00, Casinó: The Idoru koncert
Február 24. (kedd): Asztrológiai elôadás a Viharsarok a Nemzetért Egyesület

szervezésében

...és ne feledd:minden szombaton 22.00 órától RETRO BULI a Casinóban
a Juventus rádióval!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Berta Mariann (Újkígyós) és Lipták Zoltán (Újkígyós), Móricz Edit (Me-
zôberény) és Burai Attila Elemér (Mezôberény).
SZÜLETÉSEK
Gulyás Attila és Pálfi Szilvia fia Milán Attila, Szabó Mihály Ottó és Né-
meth Tímea leánya Gréta, Kígyósi Imre és Csók Mónika leánya Vik-
tória, Juhász János és Petruzsán Csilla leánya Anna, Nagy Szilárd
András és Turák Krisztina leánya Noémi Leila, Hódos Zsolt és Lauri-
nyecz Melinda leánya Lilla (Kétsoprony), Szûcs Géza és Kovács Ildi-
kó fia Milán (Csanádapáca), Budai György és Vértes Anikó leánya Il-
dikó (Köröstarcsa), Szarvas János Attila és Szabó Éva Szilvia leánya
Krisztina Dóra, Petrovszki Zsolt és Lázár Olga leánya Rézi, Jancsó At-
tila és Porcsin Gabriella Irén leánya Janka Gabriella, Ambrus Mihály
és Rácz Magdolna leánya Emma, Vágvölgyi Tibor és Kocsor Katalin
leánya Nóra, Hunyadi György és Kolarovszki Margit fia Levente, Or-
vos Péter és Laurinyecz Hajnalka leánya Gréta, Gajdács Viktor Pál és
Fábián Magdolna fia Dorián Viktor, Gecse Imre és Sotus Marianna le-
ánya Sixtina (Békés), Bors István és Balogh Krisztina leánya Boglár-
ka Krisztina (Orosháza), Ónodi Viktor és Komócsin Gabriella leánya
Viktória Panka (Köröstarcsa), Timár Szilárd és Korcsok Tímea fia Mi-
lán és leánya Lea (Kondoros), Trubó János és Szabó Marianna leá-
nya Vivien Barbara (Békés), Trubó László és Boldis Tünde leánya
Emma (Békés), Bácsi József és Kovács Tünde leánya Pandóra Dália
(Medgyesegyháza).

HALÁLESETEK
Határszéli Dezsô (1928, Kondoros), Szikora Pál (1913, Mezôberény),
Marton Teréz (1945), Pikóné Kovács Ilona (1968, Mezôberény), Zuba
Zsuzsanna Judit (1963, Mezôberény), Zolnai Pál (1915, Mezôbe-
rény), Prorok Ilona (1929, Mezôberény), Tóth Dánielné Papp Mária
(1926, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,

állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.

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

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

2 ÉVES AZ ELEFÁNT BLUES PUB!

KÉT KONCERT EGY ESTE:
BRICATS – JÓKAI SZÍNHÁZ

Elefánt
Sörözô

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

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

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

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

Febr. 14. 19.00 Orvosbál, zenél a Casino zenekar
Febr. 17. 18.00 Békéscsabai Irodalmi Esték

(kisterem)
Febr . 23. 18.00 Paulinyi Tamás: Utazás a sámánok

lován címû elôadása
Febr . 27. 19.00 Jelmezes farsangi mulatság,

zenél a Casino zenekar
Febr. 28. 19.00 Városi bál, zenél a Mediterrán zenekar

A rózsaszín párduc 2 (szinkronizált amerikai kaland) 12 év
A sötét lovag (amerikai akció) 16 év
A szállító 3 (francia akció) 16 év
Benjamin Button különös élete (amerikai dráma) 12 év
Volt (szinkronizált amerikai animációs) KN
Made in Hungaria (magyar zenés) 12 év
Mexikói képeslap (mexikói dráma) 12 év
Papírkutyák (magyar vígjáték) 12 év PREMIER ELÔTT!

Valkûr (szinkr. amerikai–német dráma) 12 év
Gettó milliomos (angol–amerikai krimi) 12 év
A rózsaszín párduc 2 (szinkronizált amerikai kaland) 12 év
A szabadság útjai (amerikai–angol romantikus dráma) 16 év
Volt (szinkronizált amerikai animációs) KN
Papírkutyák (magyar vígjáték) 12 év
Made in Hungaria (magyar zenés) 12 év
A kuszkusz titka (francia dráma) 12 év

Február 12–19.

Február 19–25.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-

nak Közgyûlése január 22-i
ülésén döntött a „Békéscsa-
báért”, a „Békéscsaba Kultú-
rájáért” és a „Békéscsaba
Sportjáért” kitüntetések oda-
ítélésérôl. A díjakat március
15-én, a városi ünnepség ke-
retein belül adják át.
2009. évben Várkonyi János

festômûvész részesül a „Bé-
késcsabáért” kitüntetésben,
Bartus Gyula színmûvész kap-
ja a „Békéscsaba Kultúrájáért”
díjat. A közgyûlés döntése ér-
telmében idén két „Békéscsa-
ba Sportjáért” kitüntetést ítél-
nek oda. Az elismerésben ré-
szesülôk: Forczek Gyôzôné
testnevelô és aBuda-CashBé-
késcsabai Atlétikai Club edzôi
kollektívája.
A magyar kultúra napja al-

kalmábólHiller István oktatási

és kulturális miniszter, vala-
mint Schneider Márta kulturá-
lis szakállamtitkár kitüntetése-
ket adott át január 22-én a bu-
dapesti Iparmûvészeti Múze-
umban.
Békéscsaba Megyei Jogú

Város Önkormányzata felter-
jesztése alapján a népmûvé-
szet területén végzett kima-
gasló értékû tevékenysége el-
ismeréseként Bazsó Imre fo-
tómûvész Csokonai Vitéz Mi-
hály Alkotói Díj állami kitünte-
tésben részesült.
Ugyancsak Békéscsaba

Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata felterjesztése alap-
ján 2009. évben a Buda-Cash
Brókerház Zrt. részesült a
„Kultúra Támogatásáért” álla-
mi kitüntetésben a városban
kulturális területen nyújtott
anyagi támogatások elisme-
réseként.

Az önkormányzat a múlt
évben tízmilliós pályáza-

ti alapot hozott létre a helyi
mikro-, kis- és középvállalko-
zások támogatására, az idén
ez az összeg már ötvenmillió
forint. A békéscsabai vállalko-
zók plusz egy fô számára
munkahely teremtésére, gé-
pek, mûszerek, eszközök be-
szerzésére és pályázatírásra
kérhetnek támogatást.
Mint arról Hanó Miklós al-

polgármester és dr. Ferenczi
Attila bizottsági elnök beszá-
molt, a múlt évben rendelke-
zésre álló tízmilliós keretre hu-
szonkilenc pályázatot adtak
be, ebbôl huszonkettô nyert
támogatást munkahelyterem-
tésre, illetve gépek, mûsze-
rek, eszközök beszerzésére,
összesen tizenhárom és fél
millió forint értékben. Minden
pályázatot az igényelt mérté-
kig finanszíroztak, ami azt je-
lentette, hogy munkahelyte-
remtésnél 300–600 ezer forint
járulékmegfizetését vállalta át
az önkormányzat, gépek, esz-
közök esetében pedig az esz-
köz ötven százalékát, maxi-

mum az egymillió forintot ér-
hette el a támogatás. Hangsú-
lyozták, hogy a program foly-
tatódik, idén ötvenmillió forint
áll rendelkezésre, a pénz oda-
ítélésérôl a városfejlesztési,
környezetvédelmi és mezô-
gazdasági bizottság dönt. Eb-
ben az évben két alkalommal
írnak ki pályázatot, elsô kör-
ben február végén, második
körben szeptember elején fo-

lyamodhatnak önkormányza-
ti támogatásért a vállalkozók.
Dr. Ferenczi Attila köszöne-

tet mondott Sztankó Jánosnak
a segítségért, amit ez ügyben
nyújtott.

M. E.

Még nem lesz
kerékpárút a két
település között

A város képviselô-testülete
egyhangúan utasította el a Bé-
késcsaba és Mezôberény kö-
zötti kerékpárút kiépítésének
elôkészítését. A 10,5 km-es
szakasz teljes költsége mint-
egy 350 millió forint lenne,
amely a lehetséges pályázati
források mellett az elôzetes
számítások alapján csaknem
15millió forinttal terhelné a vá-
ros költségvetését.Hrabovszki
György MSZP-s képviselô
hangsúlyozta, hogy amíg Ja-
minábanmindössze nemegé-
szen másfél kilométeres ke-
rékpárút áll a biciklisek rendel-
kezésére s amíg a Mezôbe-
rénybe vezetô szakasz nem
bír különösebb turisztikai je-
lentôséggel, addig nem iga-
zán támogatható a látványbe-
ruházás elôkészítése. Pap Já-
nos (SZDSZ) szerint a város-
ban sürgetôbb lenne a kerék-
párutak építése. k. k. p.

A városvezetés ígéretéhez hí-
ven nem vagyonfelélés, ha-
nem vagyongyarapítás tanúi
lehettünk. Gazdagodott Bé-
késcsaba az Árpád fürdôvel,
a balatonszárszói üdülôvel (a
negyvenmilliós ingatlanért
egymillió forintot fizettek) és a
tizenöt HM-lakással, amelye-
ket további lakások követnek
majd.
Olyan, pályázatok útján

történô fejlesztésekben lép-
tünk elôre, mint például a csa-
tornaprogram, a városrehabi-
litáció vagy az Agóra. Út- és
hídfelújítások, ingatlanfelújítá-
sok valósultak meg, és öne-
rôbôl teljesült a járdaprogram
idôarányos része.
A válság miatt az önkor-

mányzat elhalasztotta, de
nem vetette el az önkormány-
zati cégek egységes irányítás
alá vonását.

Vantara Gyula szerint a
múlt évben meddô viták és
gyakran bizottsági szintû
munka jellemezte a közgyûlé-
seket, 2009-ben ezen változ-
tatni kell. Kulcsfontosságúnak
nevezte ameglévômunkahe-
lyek megôrzését, ebben az
önkormányzat többek közt ki-
számítható adópolitikájával

segít. Kétmillió forint éves be-
vételig nem kell helyi iparûzé-
si adót fizetni, új adókat nem
vezet be a város, a kis- és kö-
zépvállalkozók támogatására
pedig ötvenmillió forintot kü-
lönítettek el.
Folytatódik az útépítési

program, megvalósítás elôtt
áll a szennyvízberuházás és
az Agóra. Több mint kettô-
ezerötszáz feladatot lát el az
önkormányzat. A polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy a kor-
mány folyamatosan új felada-
tokkal bôvíti ezt a kört, gyak-
ran finanszírozás nélkül, ráa-
dásul az állami normatíva vár-
hatóan öt-nyolc százalékkal
csökken ebben az évben.
Szükség van tehát a takaré-
kosságra, a tartalékokra,
hogy ne legyen visszalépés,
és Békéscsaba 2009-ben is
fejlôdjön.

Mikóczy Erika

Kitüntetéseket kaptak

Pályázat vállalkozóknak Fontosak a munkahelyek
Félidô után a polgármesterrel

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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FIAT
gépjármûvek javítása

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

Tisztelettel kérem, hogy 
– amennyiben lehetôsége van rá –

támogassa a Réthy Zsigmond 
Természttudományi Alapítványt 

adója 1%-ával.
Számlaszám: 

11100506-18380194-10000001
Adószám: 18380194-1-04

Telefon: 20/945-8125
Köszönettel: az alapítvány elnöke.

Mostantól a tizenkét évet be-
töltött, de tizenhetedik évüket
még el nem ért békéscsabai
lányok is támogatással kap-
hatnak oltást. Jövedelmi hely-
zettôl függetlenül minden ké-

relmezô három vakcinára
szerez jogosultságot, ameny-
nyiben húszezer forintot befi-
zet, azaz húszezer forintért
kapja meg a kilencvenezer fo-
rint értékû injekciókat.

Az igénylô szülôjének elô-
ször be kell fáradnia a Szabad-
ság tér 11–17. szám alatti pol-
gármesteri hivatal földszint tí-
zes számú irodájába kérôla -
pért. Ezt követôen, ha a húsz-
ezer forint befizetését igazolja,
tizenöt napon belül egy hatá-
rozatot kap, amellyel az érintett
lánynak fel kell keresnie a
Réthy Pál kórház nôgyógyá-
szati szakrendelését, ahol oltá-
sát már meg is kezdik. A húsz-
ezer forint önrész alól mentes-
séget kaphat az igénylô, ha
családjában az egy fôre jutó
jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét (ez je-
lenleg 28 500 forint), ha rend-
kívüli élethelyzetbe került vagy
például szülei, nagyszülei kö-
zött daganatos megbetege-
dés fordult elô. Jelenleg Bé-
késcsabán 1641 lány tartozik
ebbe a kategóriába (vagyis el-
múlt már tizenkét éves, de

még nincs tizenhét). 9,2 millió
forint áll rendelkezésre az oltá-
suk támogatására.
Ahogy dr. Ferenczi Attila

fogalmazott, legjobb gyógy-
mód a megelôzés. Életbevá-
góan fontos, hogy ne hagyjuk
ki a rákszûréseket egy kézle-
gyintéssel, és duplán figyel-
jünk oda, ha gyermekeinkrôl
van szó. Az ön lánya, unoká-
ja, hozzátartozója az érintett
1641 között van?

Mikóczy Erika

A méhnyakrák ellen
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL� Békéscsaba szennyvíz-be-

ruházási projektje az ak-
tuális ütemterv szerint zajlik.
Mint arról korábban beszá-
moltunk, a támogatási szer-
zôdést tavaly novemberben
ellenjegyezte a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség, a pályá-
zat jelenleg az Európai Bizott-
ság elbírálására vár. A bizott-
ság néhány kiegészítô infor-
mációt kért az önkormányzat-
tól a környezetvédelemmel és
a nyilvánosság tájékoztatásá-
val kapcsolatos, valamint az
infiltráció csökkentésére ki-
dolgozott terv tekintetében.
Az önkormányzat mindhárom
témakörben megküldte az is-
mertetôket.

Mi is az infiltráció? Az infilt-
ráció beszivárgást jelent, ami a
csatornahálózatban problé-
mát okozhat. Zárt rendszerben
is elôfordulhat beszivárgás, hi-
szen a több tíz kilométeres ve-
zetékhálózat számtalan elem
összeillesztésével épül meg,
az illesztések elmozdulásával
pedig elôfordulhat talajvíz- és
csapadékvíz-beszivárgás. En-
nek minimalizálására kellett
tervet készíteni.
A projekt egyik kulcssze-

replôje, a mérnök kiválasztá-
sára az önkormányzat közbe-
szerzési felhívást tett közzé az
Európai Unió hivatalos lapjá-
ban. Személyérôl a felhívás
lejárta után beszámolunk.

ATourinform-iroda közel ki-
lenc éve, 2002 óta mûkö-

dik városunkban. Megnyitása
óta egyre több helyi lakos és
ide érkezô turista keresi fel a
belvárosban található turiszti-
kai információs pontot. Az iro-
da munkatársai aktívan részt
vesznek a megyeszékhely vá-
rosmarketing-tevékenységé-
ben, és belföldi turisztikai kiállí-
tásokon képviselik Békéscsa-
bát. Néhány éve a Nemzeti
Üdülési Szolgálat ügyfélszol-
gálati irodájaként is mûködnek.
2008 nyarától kezdve már a vá-
ros honlapján is elérhetô min-
den turisztikai információ, ame-
lyet szintén a Tourinform mun-
katársai frissítenek idôrôl idôre.
Kitartó, pontos és sokré -

tû munkájukat, szorgalmukat

fennállásuk óta több kima-
gasló elismeréssel díjazták,
így 2004-ben az Alföld Turiz-
musáért díjat kapták meg. A
Magyar Turizmus Zrt. által né-
hány éve kidolgozott speciá-
lis ellenôrzési szempontrend-
szer alapján az országos há-
lózatban mûködô irodák tevé-
kenységét egy átfogó felmé-
rés alapján minôsítik. A bé-
késcsabai iroda – még Szi geti
Henrietta vezetésével – ebben
a megmérettetésben is évek
óta mindig a legelôkelôbb he-
lyezéseket érte el. 2008-ban
is kitûnô minôsítéssel díjazták
Vasasné Kôvári Katalin meg-
bízott irodavezetô és Szka-
liczki Angelika idegenforgalmi
ügyintézô kiemelkedô mun-
káját.

Jó választás volt
Békéscsaba

Az elmúlt röpke három év azt
bizonyította, Békéscsaba jó
választás volt, a város vezeté-
se és kulcspartnereink mindig
azt képviselték, hogyan lehet
megvalósítani, amit eltervez-
tünk – mondta a Phaedra
Közéleti Központban a váro -
sunktól is búcsúzó, munkáját
üzletátalakítási vezetôként
folytató Tamás Péter, akinek
irányítása alatt beindult, majd
a régió legnagyobb foglalkoz-
tatójává vált a Budapest Bank
bankmûveleti központja a
Csaba Centerben. Az ünnep-
ségen bemutatkozott a bank -
mûveleti központ új igazgató-
ja, Lasetzky Frigyes, valamint
Klaukó Ákos, a Budapest
Bank békéscsabai fiókjának
új vezetôje. A bank továbbra
is közösségépítô, közösség-
formáló erô kíván lenni, és
célként fogalmazták meg a
növekedést, a folyamatos fej-
lôdést. m. e.

Rendôrök 
kiállítása

Vándorkiállítást rendezett
a Csaba Centerben a bé-

késcsabai rendôrkapitányság
városi baleset-megelôzési bi-
zottsága „Mi is úgy vigyázunk
majd rátok, ahogy ezt most
tôletek látjuk” címmel.
A vándorkiállítás gyerekek-

nek és a felnôtteknek egya-
ránt üzent. Az általános isko-
lások versei tettek tanúbi-
zonyságot arról, hogyan is-
merik ôk a KRESZ szabályait,
de üzenet ez a szülôk, a fel-
nôttek számára is, hogy pél-
damutató magatartásukkal
hogyan neveljék helyes köz-
lekedésre a gyerekeket. 
Elrettentô példaként szol-

gált a balesetekrôl készült fo-
tók sorozata, melyek megerô-
sítették, hogy mit is jelent a
KRESZ szabályainak be nem
tartása, illetve annak szándé-
kos megszegése. A kiállítók
felhívták a figyelmet a téli idô-
járás veszélyeire is.

A napokban lezárult az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési
Program III. (A vidéki élet mi-
nôsége és a vidéki gazdaság
diverzifikálása c.) tengely nem
horizontális jogcímeire (mik-
rovállalkozások létrehozása
és fejlesztése, turisztikai tevé-
kenységek ösztönzése, vidéki
örökség megôrzése, falumeg-
újítás és fejlesztés) beadható
támogatási kérelmek elsô be-
nyújtási idôszaka.
A Körösök Völgye Akció-

csoport Nonprofit Kft. által le-
fedett települések önkor-
mányzatai, civil szervezetei,
egyházai és vállalkozásai
élénk érdeklôdést mutattak
az elérhetô források iránt. 
Összesen 35 támogatási

kérelemben ügyfeleink több
mint 840 millió Ft forrást igé-
nyeltek, mely támogatási ösz-
szeg segítségével akár 1,25
milliárd Ft összértékben való-
sulhatnak meg beruházások

a mikrovállalkozások mûsza-
ki-technológiai fejlesztésétôl
a játszóterek felújításán, a tu-
risztikai szolgáltatások szín-
vonalának javításán át a mû -
emlékek restaurálásáig. 
Az akciócsoport munka-

szervezete a mai napon meg-
kezdte a beérkezett kérelmek
formai-tartalmi ellenôrzését

és értékelését, valamint a
pontozási jegyzôkönyvek elô-
készítését. Ez utóbbi doku-
mentumok végleges tartal-
máról, illetve az egyes jogcí-
mekhez tartozó elôzetes tá-
mogatási rangsorokról az ak-
ciócsoport döntéshozó testü-
lete határoz majd 2009 janu-
árjának második felében. 

A vidéki élet minôsége

A támogatásigénylés megoszlása jogcímenként:

Mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztése: 
12 pályázat, 327 686 637 Ft igény

Turisztikai tevékenységek ösztönzése:
4 pályázat, 119 056 498 Ft igény

Vidéki örökség megôrzése: 
7 pályázat, 199 592 626 Ft igény

Falumegújítás és -fejlesztés: 
12 pályázat, 195 692 697 Ft igény

A támogatásigénylés megoszlása társadalmi szféránként:

Közszféra: 11 pályázat, 224 960 011 Ft igény

Civil szféra: 10 pályázat, 238 231 812 Ft igény

Üzleti szféra: 14 pályázat, 378 836 635 Ft igény

Ütemterv szerint

Kitûnô a Tourinform
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata mó-
dosítja településrendezési tervét.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló LXXVIII. tv.
(továbbiakban: ÉTV) 9. § (2.) bekezdés a) pontjában elôírtak
alapján ezúton biztosítja az érintett természetes személyek, jogi
személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek számára az
elôzetes véleményalkotási lehetôséget. 

1. A módosítási eljárásba bevont területek
1. Övezeti besorolás módosítása Fényesen, a vasúttól déli irány-
ban lévô lakóterületen

2. Övezeti besorolás módosítása az Erzsébet lakópark mellett

2. A módosítás indoka
A településrendezési eszközök 2008. március hónapban történt
közgyûlési elfogadása óta az elôzô pontban jelzett két területen
új szabályozások bevezetése. 

3. A módosítás célja
A város területfejlesztési programjának eredményesebb és di-
namikusabb megvalósítása érdekében az 1. pontban jelzett te-
rületeken a jobb beépítési lehetôségek biztosítása.

4. A módosítás várható hatása
A településrendezési eszközök módosításával Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város az ingatlangazdálkodási igényekhez igazo-
dóan jobban tudja biztosítani egy élhetôbb, mindenki számára
elfogadhatóbb és vonzóbb életfeltételeket biztosító területfel-
használás lehetôségét.

Ennek megfelelôen egy – a napi igényekhez jobban igazodó –
településrendezési terv jön létre, amely továbbra is képes biz-
tosítani a kialakult településkarakter hosszú távú megôrzését.
Áttekinthetôbb szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi épí-
tésügyi szabályzat megalkotására kerülhet sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintett szervezetet, vala-
mint az elôzetes véleményalkotásra felkért szervezeteket, hogy
az 1. pontban felsorolt módosításokkal kapcsolatos városfej-
lesztési és városrendezési szempontok szerint megalapozható
és támogatható javaslatukat, észrevételeiket az ÉTV-ben bizto-
sított elôzetes véleményalkotási idôn belül, de legkésôbb 2009.
március 12-éig juttassák el a polgármesteri hivatal városépí-
tészeti csoportjához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Városépítészeti Csoportja

„Itt a tavasz, Te is labdába rúghatsz”
(Ismeretlen szerzô)

SPORTVETÉLKEDÔ
A Wass Albert Nyugdíjasklub sportvetélkedôt szervez,
melyre szeretettel meghívjuk tagjainkat, valamint sportolni
vágyó jaminai nyugdíjas vagy majdnem nyugdíjas barátainkat.

A versenyt a Békéscsaba, Madách u. 38. szám alatti 
nyugdíjasklubban rendezzük 2009. március 5-tôl

ASZTALITENISZ, BILIÁRD, SAKK
kategóriákban.

A versenyt lebonyolítják és az érvényben lévô sportszabályo-
kat ismertetik: Légrádi István (sakk), Juhász József (asztali -
tenisz), Gál László (biliárd). 

A nevezettek sorsolását háromtagú zsûri végzi.

Nevezni 2009. március 4-éig lehet Filadelfiné Erzsikénél
(tel.: 06-30/978-1383).

A nevezés a Wass Albert Nyugdíjasklub tagjainak ingyenes,
nem klubtagoknak 500 Ft.

Kategóriagyôztesek díjazása
I. helyezett:  10 000 Ft (5 pont)
II. helyezett:   6 000 Ft (3 pont)
III. helyezett:  4 000 Ft (2 pont)

Összetettben
I. helyezett:   20 000 Ft + vándorkupa
II. helyezett:  12 000 Ft
III. helyezett:   8 000 Ft

Eredményhirdetés: 2009. március 15.

Várjuk jelentkezéseteket!

Juhász József, 
a Wass Albert Nyugdíjasklub elnöke 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a kiskorú gyermekek védôoltáskölt-
ségeinek átvállalásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. rész
Általános rendelkezések

1. §
(1) E rendelet célja, hogy az egészségmegôrzés keretében tá-
mogassa az egyes vírusok által okozott megbetegedések el-
leni védekezést a kiskorú gyermekek egészségének meg -
óvása érdekében.

(2)1/ A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Városban la-
kóhellyel rendelkezô és életvitelszerûen is a törvényes kép-
viselôvel együttesen Békéscsabán lakó 0–16 éves korú la-
kosságra terjed ki.

Értelmezô rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában vagyon – amennyiben a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
másként nem rendelkezik – az a hasznosítható ingatlan, jármû,
továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
(1) külön-külön számított forgalmi értéke, illetôleg összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a har-
mincszorosát vagy

(2) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja azzal,
hogy a szociális rászorultságtól függô támogatás jogosult-
sági feltételeinek vizsgálatánál nem minôsül vagyonnak az
az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerûen la-
kik, az a vagyoni értékû jog, amely az általa lakott ingatlanon
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenn-
tartott gépjármû.

1/Módosította a 2/2009. (I. 26.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2009. január 26.

II. rész
A meningitis elleni védôoltás támogatása

3. §
(1) A két éven aluli gyermekek meningitis elleni védekezésének
támogatásaként a vakcina társadalombiztosítási támogatás-
sal csökkentett árának 50%-át Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata átvállalja.

(2) Nem igényelhet támogatást az, aki a védôoltás megvásárlá-
sára tekintettel rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban,
vagy a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családse-
gítô Központ által nyújtott támogatásban részesült.

(3)1/ A támogatás megállapítása iránti kérelmet a védôoltás be-
adásától számított 60 napon belül lehet benyújtani Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szo-
ciálpolitikai Osztályán. E határidô elmulasztása jogvesztés-
sel jár.

A HPV elleni védôoltás támogatása
4. §

(1)2/ A 12–16 éves lánygyermekek human papilloma vírus elleni
védekezése támogatásaként a HPV elleni védôoltás mind-
három vakcinációjának az árát Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata átvállalja.

(2) 2/ Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás feltétele
20 000 Ft önrész befizetése.

(3)3/

(4)4/ A védôoltás támogatásának feltétele, hogy a lánygyermek

a védôoltás-sorozat elsô vakcinációjának beadása idô-
pontjában 12. életévét betöltötte, 17. életévét azonban még
nem.

Eljárási rendelkezések
5. §

(1) Az e rendeletben meghatározott támogatásokkal kapcsola-
tos elsô fokú hatásköreinek gyakorlását a közgyûlés Békés-
csaba Megyei Jogú Város polgármesterére átruházza.

1/ Módosította a 36/2008. (IX. 22.) önk. rend. 1. §-a
Hatályos: 2008. szeptember 22.
2/ Módosította a 2/2009. (I. 26.) önk. rend. 2. §-a
Hatályos: 2009. január 26.
3/ Hatályon kívül helyezte a 2/2009. (I. 26.) önk. rend. 3. §-a
Hatálytalan: 2009. január 26.
4/ Módosította a 2/2009. (I. 26.) önk. rend. 4. §-a
Hatályos: 2009. január 26.

(2)1/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
sének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a
szociálpolitikai osztály javaslatára méltányosságot gyako-
rolhat.

(3)1/ A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon a törvényes képviselô
jogosult benyújtani. A kérelmezô a határozat kézhezvételét
követô 15 napon belül az önrész befizetését a szociálpoliti-
kai osztályon köteles igazolni. 

(4)2/

(5)3/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
sének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a
fellebbezés elbírálása során kivételes méltánylást érdemlô
esetben az önrész befizetése alól mentességet állapíthat
meg,
a) ha a kérelmezô családjában az egy fôre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét, vagy

b) ha a jogosult rendkívüli élethelyzetbe került. Rendkívüli
élethelyzetnek minôsül különösen, ha a kérelmezônél, il-
letve családjában rendkívüli események halmozottan for-
dulnak elô, illetve ha a jogosult szülei, nagyszülei között
daganatos megbetegedés fordult elô.

(6)4/

(7)5/ A védôoltás támogatása esetén az oltássorozat mindhárom
vakcináját a Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet szakrendelé-
sén kell beadatni. 

1/ Módosította a 2/2009. (I. 26.) önk. rend.5. §-a
Hatályos: 2009. január  26.
2/ Hatályon kívül helyezte a 36/2008. (IX. 22.) önk. rend. 3. §-a
Hatálytalan: 2008. szeptember 22.
3/ Módosította a 2/2009. (I. 26.) önk. rend. 6. §-a
Hatályos: 2009. január 26.
4/ Hatályon kívül helyezte a 2/2009. (I. 26.) önk. rend. 7. §-a
Hatálytalan: 2009. január 26.
5/ Módosította a 36/2008. (IX. 22.) önk. rend. 6. §-a
Hatályos: 2008. szeptember 22.

III. rész
Záró rendelkezések

6. §
(1) Ezen rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a ví-
rusos agyhártyagyulladás és a vírusos fertôzô májgyulladás
elleni védekezés támogatásáról szóló 2/2001. (I. 25.) önk.
rendelet és az azt módosító 8/2001. (II. 22.) és a 15/2005. (V.
19.) sz. önkormányzati rendelet. 

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 
8/2008. (III. 3.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védôoltásköltségeinek átvállalásáról
(egységes szerkezetben a 36/2008. (IX. 22.), 2/2009. (I. 26.) önk. rendelettel)

KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közterület-felügyelet és Mezei Ôrszolgálata
felhívással fordul 

a Békéscsaba közigazgatási területén található

külterületi termôföld-tulajdonosokhoz 
és földhasználókhoz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 4/1999.
(II. 25.) számú önkormányzati rendelete (a mezôôri járulékról)
rendelkezik arról, hogy minden év március 31-éig lehet beje-
lenteni a földtulajdonban, illetve a földhasználatban bekövet-
kezett változást. 

Az a földtulajdonos, aki a tulajdonában lévô földterületet
más használatba adta, illetôleg elidegenítette, köteles beje-
lentést tenni a mezei ôrszolgálat vezetôjének.

A 2009-es évben a járulék kivetése a 2009. január 1-jei álla-
potok alapján történik. A fentiek értelmében a változások el-
mulasztott vagy késedelmesen történô bejelentése esetén a
2009-es évben a járulék kivetésénél csak a korábbi évek nyil-
vántartási adatai alapján tudjuk megállapítani a mezôôri járu-
lék mértékét.  

Ha a földtulajdonos bejelentési kötelezettségét nem telje-
síti, a járulék fizetésére ôt kell kötelezni.

A bejelentési kötelezettséget a tulajdonos helyett a föld hasz-
nálója is teljesítheti. 

A bejelentéseket levélben vagy személyesen, illetôleg a
66/523-864-es faxszámon a mezei ôrszolgálat vezetôjénél le-
het megtenni a Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. III. eme-
let 18-as számú irodában. A bejelentéshez csatolni kell a föld-
használatra vagy az értékesítésre vonatkozó okirat egy
példányát.

További felvilágosítás kérhetô a 66/523-834-es telefonszámon.
Köszönjük megértô közremûködésüket!

Makszin András csoportvezetô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyilvános árverésen kívánja 

értékesíteni 
a Békéscsaba, Mazán László utca 18. szám 

alatti ingatlanokat.
Helyrajzi számok: 6679/40; 6679/57.
Területek: 1 ha 9325 m2; 5785 m2.
A telkek együttes kikiáltási ára: bruttó 85 800 000 Ft.

A hirdetés részletes szövege megtekinthetô a város internetes
honlapján, az önkormányzat/ajánlati felhívások menüpont alatt.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 1/2009. (I. 26.) önkorm. rendelete 
a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önk. rendelet módosításáról
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. § (1) bekezdése alapján a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következô rendeletet alkotja:

1. § A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô

1. sz. gyermekkörzet (Dr. Hunya Katalin):
Körzetlista: 1919-esek tere, Álmos u., Andrássy út
58., Andrássy út 75., Andrássy út 79–81., Árpád fe-
jedelem tér, Dobozi sor, Ihász u., Kazinczy ltp. 1–25.,
Kazinczy u. 4–16. és 13–28., 32–34., Kisrét 1–83.,
Millenium u., Ôr utca 2–23. és 10–14., Paróczay u.
1–7. és 2–12., Rábay u., Szabolcs u. 1–7. és 2–36.,
Szerdahelyi út 1–7. és 2–2/A, Tábor u., Tinódi u., Víz-
tároló u., Zöldmezô sor, Dobozi út mindkét oldala a
dobozi erdôig, Dobozi–Békési út két oldala a béké-
si határig, Felsônyomás:, 298–328., Gerla tanya
2000–2130., 2124., 2130., 2129., Gerla: egész bel-
sô területe: 0–14 éves korig, Pósteleki kertek: Hajlás
tanya, Hajlási dûlô, Hajlási köz, Póstelek egész te-
rülete, Veszei kertek: Gyík u., Hosszú u., Középsô
u., Pósteleki u., Töltés u., Tüske sor. 

2. sz. gyermekkörzet (Dr. Huszár Ildikó):
Körzetlista: Ábrahámffy u., Ady Endre u., Alkot-
mány u., Árpád sor, Aulich u., Bajza u., Bankó And-
rás u., Bánszky u., Bartos udvar, Berzsenyi u., Bo-
gárházi sétány, Cirmos Alma u., Corvin u., Cser u.,
Csíky u., Csongor u., Csorvási út, Deák u., Degré u.,
Derkovits sor, Dobozi út végig, Dózsa Gy.  u., Dr. Be-
csey Oszkár u., Dr. Petényi László u., Erdélyi sor,
Felsôkörös sor 2–34., 1–31., Forgách u., Gerle u.,
Gôzmalom tér, Gyulai út, Halastó u., Hétvezér u.,
Ilosvai u., József Attila u., Kálvin u., Kanálisi u., Ká-
rász u., Kárpát u., Kastély u., Kerekes György u., Ko-
dály Zoltán u., Kórház u., Körgát sor, Kôrösi Csoma
Sándor u., Ligeti Károly sor, Május 1. utca, Málnás
u., Mikkeli tér, Móricz Zsigmond u., Nádas sor,
Nagyrét 1387–1440., 1463–1468., 1503–1505.,
1533–1550., Nagyváradi u., P. 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., Tün-
de u., Urszinyi Dezsôné u., Vandháti út, Varságh
Béla u., Vilim u., Zsilip u., Görbe u., Vidovszky u.,
Oncsa-kertek:, Gyümölcsös u., Réti u., Zsák u., Zug
u., Keleti kertek: Almás sor, Barackos 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., Szil-
va köz, Szöcske u., Tücsök u., Almáskertek: Arany-
parmen u., Batul u., Birs u., Delicsesz u., Éva u., Gol-
den u., Jonatán u., Kásás u., Leveses u., Pepin u.,
Rétes u., Sárga alma u., Starking u., Szekér sor,
Zöldalma u., Felsônyomás 425–505., 506–528. 

3. sz. gyermekkörzet (Dr. Vágréti Zsuzsanna):
Körzetlista: Andrássy u 2–32. (páros), Áfonya u.,
Borona u., 4-es honvéd u., Aradi u., Arany János u.,
Bánát u., Bartók B.u. (páratlan végig, kivéve: 53.-
tól), Battyhány u., Bethlen u., Csaba köz, Csányi u.,
Csorba u., Damjanich u., Egressy u., Európa sétány,
Építôk útja, Erkel u., 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, Két-
egyházi út, Kisfaludy u., Kiszely András u., Klapka
u., Kölcsey u., Lehel u., Lepény P. u., Munkácsy u.,
Október 6. u., Petôfi u. végig, Dr. Reisz Miksa u., Ré-
vai u., Szemere u., Temetô sor, Tessedik u., Új sor,
Vajda u., Virág u., Vozárik u., Wesselényi u., Wlas-
sich sétány végig, Borjúréti kertek:, Bagoly u., Bor-
júrét u.,  Borjú u., Csalános u., Csigás u., Feketefe-
nyô u., Lapos u., Magyar u., Toboz u., Békekert: Bo-
dza u., Omaszta u., Festô u., Fészek u., Mandula u.,
Mogyoró u., Nagydiófa u., Szépkert u., Trófea u. ,
Ybl Miklós u., Békekert tanyák: (páros, páratlan) Do-
bozi úti kertek: Derék u., Kapor u., Kereszt u., Köz-
pont u., Szója u., Nagyrét: 1506–1532., 1750–1794.,
1813–1821., 1800–1802. (páros), 1799–1803. (pá-
ratlan), 1441–1462., 1469–1502., 1551–1576.,
1577–1622., Kastélyszôlôk: Bárány u., Boglyás u.,
Bojtár u., Csikós u., Gereblyés u., Gulyás u., Juhász
u., Káka u., Kankalin u., Kukorica u., Legelô u., Mes-
ter u., Mozdony u., Napraforgó u., Ormay sor, Osto-
ros 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., Vandhá-
ti kertek:, Cincér u., Cinke u., Csatorna u., Gém u.,
Ökörszem u., Sikló u., Szeszfôzde u., Vadkacsa u.,
Varjas u., Viasz u.

4. sz. 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., Délis sor, Dessewffy u., Dom-
bos 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., Kazinczy u. 31.-tôl, Kemény u., Kétegyházi út, Ké-
zay sor, Kézay u., Körösi u., Lachner 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., Régi
Szarvasi út 1–14., Rozmaring u., Rövid u., Salamon
u., Sas u., Schweidel u., Síp u., Somogyi B. u., Sza-
bolcs u. (páros és páratlan) 11.-tôl és 40.-tôl, Szarva-

si út páratlan oldala, páros 66–94-ig, Szekerka János
u., Szél u., Széna u., Szent Imre u., Szent László u.,
Tevan Andor u., Vasvári u., Vereczkei u., Veres u., Vi-
gasz u., Vihar u., Vörösmarthy u., Zöldfa u., Zrínyi u.,
Kenderföldek: Csónak utca, Csuka u., Fonó u., Har-
csa u., Horgony u., Káró u., Kóró u., Kender u., Ken-
dervágó 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., Kisrét 84–92., 94–890. (páros végig), Fel-
sônyomás 209–299. (páros, páratlan), 82–206. (pá-
ros), 3–207. (páratlan), 57-es Ôrház, Kerek tanya
953–1022., 932–950. (páros)+ 951., Békéscsaba VII.,
Mezômegyer egész területe. 

5. sz. gyermekkörzet (Dr. Malkócs Piroska):
Körzetlista: Aranyesô u., Árpa u., Asztalos, Batsá-
nyi u., Báthory u., Bercsényi u., Boglárka u., Borzas
Kata u., Búzavirág u., Ciklámen u., Daru u., Egység
u., Fábry u., Franklin u. 59–200., 40–96. (Kolozsvári
felé), 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., Pongrácz u. 28–76.,
23–73., Pozsonyi u., Radnóti u., Rell Lajos u., Rózsa
u. 5–51., 6–66., Stark Adolf u., Szegfû u., Székely M.
u., Szélsô u., Szikla S. u., Tavasz u. 5–81., 7–70.,
Tompa u. 21.-tôl végig, Török Ignác u., Úttörô u., Va-
dász köz, Vadvirág u., Veres Péter u., Viola u., Zsá-
lya u., Zsigmond u., Fürjesi kertek: Arató u., Csáki
u., Cséplô u., Jupiter u., Korona u., Mag u., Nyugati
u., Szántó u., Uránusz, Kereki tanyák 620–667.,
674–681.,884–899., 900–906., 907–930., 866–878. 
6. sz. gyermekkörzet (Dr. Bodrogi Sarolta):
Körzetlista: Ágoston u., Bem u., Bessenyei u., Cse-
repes u., Darányi sor, Erzsébet lakópark, Fiumei u.,
Dr. Francziscy Dániel u., Franklin u. 1–3., 2–38., 2–4.,
1–3., Fürjes 519–618., Gyár u., Gyôri u., Hajnóczy u.,
Hargitai u., Herkules u., Honvéd u., Horánszky u., If-
júság u., Iskola u., Jósika u., Kassai u., Kereki u., Ker-
tész u., Kner Imre u., Könyves u., Lajta u., Linder u.,
Ludvigh u., Lugosi u., Madách u., Máriássy u., Má-
tyás király u., Mikes u., Mikszáth u., Nagy Sándor u.,
Nyisztor u., Orosházi út, Padrach u., Pongrácz u. a
Sziklai S. utcáig 1–21., 2–26., Povázsay u., Rakéta u.,
Reviczky u., Rózsa u. 1–5., a Kolozsvári útig, Stom-
feld A. u., Szatmári u., Szepesi u., Táncsics u., Tavasz
u. a Kolozsvári útig, Kolozsváritól a sorompóig, Tég-
la u., Temesvári u., Thököly u., Tildy Z. u., Tó u., Toldi
u., Tompa u. 20.-ig, a Madách utcáig, Varsányi u., Vá-
sárhelyi u., Vaskapu u., Vasút sor, Wágner u. 
7. sz. gyermekkörzet (Dr. Fekete István):
Körzetlista: Andrássy u. 45–46–47–48–50–55–57–
61–65., Bartók Béla út, 53–55–57–59., páratlan vé-
gig, 67–69., 71–75–77–79–81–91., 85., 87., Bertóthy
udvar 1–2., 6–7., Csárda sor, Eszperantó u., Fénye-
si u., Gábor Áron u. 9–11., 13–15., Gábor köz 2–12.,
Györkei u., Határ u., Jókai u. 2–20., páros oldal vé-
gig, Kazinczy u. 1–3., Munkácsy tér 1–3–5., Nyár u.,
Ôr utca 3/A, B, C, D, E, F lépcsôház és 4–6–8., Petô-
fi liget, Szabó Dezsô u. 7–9–11–12–15–17., 2–22.,
3–17., Szigligeti u. 2–20., Tulipán u. 1–3–5., 2–16.,
vasútállomás, Vécsey utca 1–3–5–7. és 6–12. és
18–24., Veszei u., Felsônyomás: 329–421., Fényesi
tanyák: 1020–1336., Kisrét tanyák: 93–131., páratlan.
8. sz. 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, Kômûves Kelemen
sor, Kvasz A. u. páratlan oldala, Lencsési út 67–83.,
110–136., Pásztor u., Sirály köz. 
9. sz. gyermekkörzet (Dr. Szombati Márta):
Körzetlista: Lencsési út 1–66-ig. 

10. sz. gyermekkörzet (Dr. Perei Erzsébet):
Körzetlista: Dobos István u., Endresz u., Fövenyes
u., Haán Lajos tér, Kaszáló köz, Kôris u., Kvasz A. u.
páros oldala, Pipacs köz, Rezeda u., Sás köz, Sza-
bó Pál tér, Tölgyfa u., Öntözött rét: Bojtorján u.,
Csenkesz u., Éger u., Katica u., Menta u., Ôzike u.,
Perje u., Pitypang u., Rét köz. 
11. sz. gyermekkörzet (Dr. Juhász Györgyi):
Körzetlista: Áchim u., Alsókörös sor, Andrássy u.
1–43. (páros, páratlan), Baross u., Bocskai u., Bor-
só u., Bütyök u., Csaba u., Csokonai u., Czakó u.,
Eötvös u., Földvári u., Garay u., Guttenberg u., Gyó-
ni Géza u., Horváth u., Hunyadi tér, Illésházi u., Irá-
nyi u., Jókai u. páratlan oldala, Justh Gyula u., Ka-
pisztrán u., Katolikus dûlô, Kazinczy-ltp. 26–31., Ka-
zinczy u. 15–33., 9–11. (páratlan), Kinizsi u., Kiss
Ernô u., Kis-Tabán u., Kiszik u. 2–26., Knézich 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, Sze-
rencs u., Szigetvári u., Szív u., Teleki u., Tolnai u.
1–10., Tomori u., Trefort u., Urszinyi A. u., Zsíros u.

Gyermekkörzeti orvosi rendelôk

1. sz. felnôttkörzet (Dr. Szamosi László):
Körzetlista: Áchim L. András u., Alsó Körös sor (Zsí-
ros 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., Hegedûs
u., Ipari út, József u., Kapisztrán u., Kisrét 1–87., Lei-
ningen 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., Szerencs u.,
Tevan Andor u., Veres u., Víztároló u., Vörösmarty u.,
Zrínyi u. (páros oldal 4–44., páratlan 9–29.).

2. sz. felnôttkörzet (Dr. Róka Miklós):
Körzetlista: Áchim ltp., Akácfa u., Béke u., Bokor u.,
Botyánszki Pálné u., Csillag u., Dessewffy u. (párat-
lan 1–7. páros 2–8.), Dombos u., Dugonics u., Észa-
ki sor, Hársfa u., Kemény u., Kézay sor, Kézay u., Kö-
rösi 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. sz. felnôttkörzet (Dr. Ágoston Katalin):
Körzetlista: Arany parmen u., Batul u., Birs u., Cir-
mos alma u., Delicsesz u., Éva u., Felsônyomás:
428–528. (Almáskertek), Golden u., Jonatán, Kásás
u., Kazinczy-ltp. 26., 27., 28., 29., 30., 31. épület, Ka-
zinczy u. 1–3., Kisszik u., Leveses u., Munkácsy tér
1–5. épület, Nagy Antal u., Ôr u. 1–3., Pepin u., Ré-
tes u., Sárga alma u., Starking u., Szabó Dezsô u.,
Szekér sor, Tolnai u., Trefort u., Zöldalma u.

4. sz. felnôttkörzet
(Fazekasné dr. Hursán Ágnes):
Körzetlista: Andrássy út 1-47., Baross u. páros ol-
dala, 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., Ki-
nizsi u., Kis-Tabán u., Knézich u., Lázár u., Luther u.,
Mednyánszky u., Nagy Imre tér, Orbán Balázs tér,
Rákóczi u. (páratlan), Dr. Reisz Miksa u., Szarvasi út
1–4., Szigetvári u., Szív u., Tomori u.

5. sz. 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. Petényi László u., Festô u.,
Fészek u., Gém u., Görbe u., Gôzmalom tér, Gyü-
mölcsös u., Hét vezér u., Kálvin u., Katolikus dûlô, Ke-
rekes György u., Kodály Zoltán u., Kórház u., Körgát
sor, Köröspart u., Ligeti sor, Május 1. u., Mandula
utca, Móricz Zsigmond u., Nádas sor, Nagydiófa u.,
Nagyrét 1566–1646.,671–1775., Nagyváradi u.,
Omaszta u., Oncsa kertek: Ökörszem u., Peter Ji-
lemniczky u., Szépkert u., Puskin tér, Puskin u., Réti
u., Sikló u., Sikonyi 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. sz. felnôttkörzet (Dr. Kovács Lajos):
Körzetlista: Alkotmány u., Aulich u., Berzsenyi u.
(1–7. kivételével), Bogárházi sétány, Borona u., Dr.
Becsey Oszkár u., Erdélyi sor, Forgách u.,
Földmûves u., Gerle u., Gólyahír u., Halastó u., Ka-
nálisi u., Kárász u., Kárpát u., Kôrösi Csoma Sándor
u., Málnás u., Mikkeli tér, Mogyoró u., Nagyrét
1432–1489., 1490–1565., 1647–1670., Ponty u., Rigó
u., Szilágyi Dezsô u., Szôlô u., Thurzó u., Zsilip u., Vi-
dovszky u., Ybl Miklós u., , Dobozi úti kertek: Lencse
u., Kapor u., Kereszt u., Meteor u., Központ u., Bor-
só u., Derék u., Szója u.

7. sz. felnôttkörzet 
(Dr. Sztankóné dr. Buki Mária):
Körzetlista: Andrássy út. 2–48. (páros oldal, kivéve
Andrássy 34–38.), Árpás fejedelem tér, Gábor Áron
u., Gábor köz., Haán Lajos u., Külterület: a 44-es út
két oldala, az Almáskertektôl a Fiala csárdáig, Le-
pény Pál u., Munkácsy u., Petôfi u., Wlassich sétány.

8. sz. felnôttkörzet (Dr. Pécsi Huszár Zoltán):
Körzetlista: Borjúréti kertek: Bagoly u., Borjú u.,
Borjúrét u., Csalános u., Csigás u., Feketefenyô u.,
Lapos u., Toboz u., Fényes tanyák: (kivéve: 1350–
1369., 1021–1024.), , Fényes:, Csárda sor, Eszpe-
rantó u., Fényesi út, Györkei u., Határ u., Veszei út,
Egyetértés u., Felsôkörös sor 34–102., Féja Géza tér,
Gereblyés u., Kiszely 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. sz. felnôttkörzet (Dr. Sonkoly Iván):
Körzetlista: 4-es honvéd u., Ábrahámffy u., Aradi u.,
Arany János u., Bánát u., Bethlen u., Corvin u., Csá-
nyi u., Cser u., Csorba u., Egressy u., Építôk útja, Fel-
sôkörös sor (Vilim u.-tól a körgátig), Fényes: 1021–
1024., Fonó u., Gálik János u., Ilosvay u., Kastély u.,
Kender u., Kendervágó u., Kereki sikátor, Kerek ta-
nya (Kenderföldek) 981–1024., Kétegyházi út, Kí-
gyósi út, Kisfaludy u., Kóró u., Kökény u., Kölcsey u.,
Kömény u., Körgát u., Köszméte u., Lehel u., Októ-
ber 6. u., Révay u., Rokka u., Szamóca u., Temetô
sor, Tessedik u., Tiloló u., Torma u., Új sor, Vackor u.,
Vajda u., Vetô u., Virág u.

10. sz. felnôttkörzet (Dr. Árus Tibor):
Körzetlista: Bessenyei u., Darányi sor, Jósika u.,
Kassai u., Kerek 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. sz. felnôttkörzet (Dr. Bereczki Zsolt):
Körzetlista: Bacsányi u. Kolozsváritól a Veres Péter
u.-ig 1–27., 2–4., Egység u., Franklin u. 40–96., 59–
275., Gyöngyösi u., Kolozsvári út, Pozsonyi u., Ró-
zsa u. (Kolozsvári u.-tól a Veres P. u.-ig) 6–48., 7–45.,
Szegfû u., Sziklai u., Fürjes tanya:, 529–618., Fürje-
si kertek:, Arató u., Daru u., Gólya u., Jupiter u., Ko-
rona u., Lucernás u., Mag u., Szántó u., Uránusz u.

12. sz. felnôttkörzet (Dr. Forvith József):
Körzetlista: Cserepes u., Fiumei u., Hargita sor,
Honvéd u., Ifjúság 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. sz. 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., Madách u., Orosházi út, Szántó Kovács
u., Székely Mihály u., Thököly u., Tompa u. 38–78.
14. sz. felnôttkörzet (Dr. Túri Klára):
Körzetlista: Kazinczy-ltp. 1–18. épület, Kazinczy-ltp.
21–25. épület, Szabolcs u 2. (MÁV-épület), Tinódi u.
15. sz. felnôttkörzet (Dr. Zsengellér Lajos):
Körzetlista: Bánszki u., Bartoss udvar, Csokonay u.,
Derkovits sor, Dózsa György út, Eötvös u., Európa sé-
tány, Felsônyomás: 333–367., Garay u., Gutenberg u.,
József Attila u., Kossuth tér, Marik u., Penza ltp., Sza-
badság tér, Széchenyi u., Teleki u., Vilim u., Zsíros u.
16. sz. 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., Paróczay u., Tulipán u., vasútál-
lomás, Vécsey u.
17. sz. felnôttkörzet (Dr. Ferenczi Attila):
Körzetlista: Dobos István u., Fényes: 1350–1370.,
Fövenyes u. 1–15., 2–48., Haán Lajos tér 1–22., Ka-
száló köz, Pipacs köz, Rétköz, Sás köz, Szabó Pál
tér 1–11., Tölgyfa u. 1–15.
18. sz. felnôttkörzet (Dr. Jantyik Márta):
Körzetlista: Attila u., Béri Balogh Ádám u., Kvasz
András u., Lencsési út 22–144., 1–83. (kivéve 55–71.),
Diófa u., Fényes, 1026–1027., 1387–1407., Gyulai út,
Keleti kertek: Körte u., Tücsök u., Szöcske u., Bogár
u., Buzogány u., Paprika köz, Répa köz, Rózsakert
u., Szilva köz, Almási köz (sor), Kisfényesi u., Barac-
kos köz, Csabagyöngye sor, Cseresznye köz, Hínár
u., Jácint sor, Kadarka köz. 
19. sz. felnôttkörzet (Dr. Csenki Gábor):
Körzetlista:Bánom u., Bulcsú u., Csengery u., Csen-
des u., Czuczor u., Déli sor, Kápolna u., Károlyi u., Ka-
zinczy-ltp. V–1.-tôl, V–13.-ig,  Kazinczy u. páratlan ol-
dala 15.-tôl, páros oldal 18.-tól, Lipták András u., Mil-
lennium u., Német Lajos u., Orgona u., Péky u., Pöl-
temberg u., Rábay Miklós u., Szabolcs u. páratlan ol-
dal 1.-tôl, páros oldal 40.-tôl, Szarvai út, Szent Imre
u., Szent László u., Tábor u., Vasvári u., Vigasz u. 

20. sz. felnôttkörzet (Dr. Uhrin János):
Körzetlista: Gerla egész területe, Dobozi sor, Öly-
vedi kertek, Pósteleki kertek:, Hajlási köz, Hajlási
dûlô, Veszei kertek:, Gyík u., Hosszú u., Középsô u.,
Pósteleki u., Töltés u., Tüske sor.

21. sz. felnôttkörzet (Dr. Káli Gyöngyi):
Körzetlista:Mezômegyer egész területe, Felsônyo-
más: 88–200.
22. sz. felnôttkörzet (Dr. Koncz Edit):
Körzetlista: Bartók Béla út, Batthyány u., Damjanich
u., Erkel u., Klapka u., Szemere u., Vozárik u., Wes-
selényi u.
23. sz. felnôttkörzet (Dr. Albert Erika):
Körzetlista: Ágoston u., Erzsébet lakópark, Dr. Fran -
czisci 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 Lajos 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 Péter u., Viola u., Zsigmond u.
24. sz. felnôttkörzet (Dr. Faluhelyi Ákos): 
Körzetlista: Aranyesô u., Árpa u., Báthory u., Batsá-
nyi u., Boglárka u., Borzas Kata u., Búzavirág utca,
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 L. u., Mikes u., Mo-
hácsy u., Nárcisz u., Nefelejcs u., Nyugati u., Pinga
u., Pongrácz A. u., Radnóti u., Stark A. u., Szélsô u.,
Tavasz u., Toldi u., Tompa u. 1–79., 2–32., Török I. u.,
Vadász köz, Vadvirág u., Zsálya u. 
25. sz. felnôttkörzet (Dr. Bielik Terézia):
Körzetlista: Bíbic köz, Fácán köz, Harkály köz, Len-
csési út (páratlan 55–71.), Nagyrét, Pásztor u.
76–104., 148–152., 55–65., 95–99., 101–107., repü-
lôtér, Sirály köz, Öntözött rét: Bojtorján u., Csenkesz
u., Éger u., Endresz u., Katica u., Kôris u., Menta u.,
Ôzike u., Perje u., Pitypang u., Rezeda u., Kastély-
szôlôk: Bárány u., Boglyás u., Bojtár u., Csikós u.,
Gulyás u., Juhász u., Káka u., Kankalin u., Legelô,
Ormay sor, Szikfû u., Zsombék u.
26. sz. felnôttkörzet (Dr. Józsa Zoltán):
Körzetlista: Alsókörös sor Zsíros utcáig, Andrássy út
55–65., Andrássy út 34–38., Árpád sor, Bajza u., Ba-
ross u. (páratlan oldal), Bertóthy udvar, Deák u., Deg-
ré u., Felsônyomás 296–314., 315–418., Gyulai út, Il-
lésházi út, Kazinczy-ltp. 19–20., Kazinczy utca 2–4.,
Kiss Ernô utca, Ôr utca 2–8., Rákóczi u. páros olda-
la, Szeberényi tér, Szent István tér, Szerdahelyi út,
Szigligeti u., Urszinyi Andor u., Urszinyi Dezsôné u.

Felnôttkörzeti orvosi rendelôk
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1. sz. fogorvosi körzet (Dr. Rück András):
Körzetlista: Andrássy út, Aradi vértanúk ligete, Ár-
pád fejedelem tér, Baross u., Bartos udvar, Csaba
köz, Csaba u., Deák u., Derkovits sor, Európa sétány,
Garay u., Gutenberg u., Gyóni Géza u., Haán Lajos
u., Hunyadi tér, Irányi u., József Attila u., Justh Gyu-
la u., Kinizsi u., Knézich K u., Kossuth tér, Lepény Pál
u., Mednyánszky u., Munkácsy tér, Munkácsy u.,
Nagy Imre tér, Posta köz, Dr. Reisz Miksa u., Sza-
badság tér, Széchenyi u., Szent István tér, Tinódi u.,
Trófea u., Wlassich sétány.

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

3. sz. fogorvosi körzet (Dr. Barta Dániel): 
Körzetlista: 4-es honvéd u., Ábrahámffy u., Ady End-
re u., Alsókörös sor, Apáczai u. (Csabaszabadi), Ara-
di u., Arany János u., Aulich u., Bánát u., Batthyány
u., Bethlen u., Cser u., Cserkész tér, Csorba u., Dam-
janich u., Darvas utca (Csabaszabadi), Degré u., Dr.
Becsey Oszkár u., Dr. Petényi u., Egressy utca, Erkel
u., Építôk útja, Fô utca (Csabaszabadi), Gálik u., Ge-
rendási utca (Csabaszabadi), Gyulai u., Honvéd u.,
Ilosvai u., Kárász u., Kárpát u., Kereki sikátor, Két-
egyházi út, Kígyósi u., Kisfaludy u., Klapka u., Kodály
Zoltán u., Kölcsey u., Körgát u., Kôrösi Csoma Sán-
dor u., Lehel u., Május 1. u., Mezô utca (Csabasza-
badi), Millennium liget, Móricz Zsigmond u., Nagyvá-
radi u., Október 6. u., Révai u., Szemere u., Telep u.,
Temetô sor, Tessedik u., Thurzó u., Új sor, Urszinyi D.-
né u., Vajda u., Varságh Béla u., Vidovszky u., Vilim
u., Virág u., Vozárik u., Wesselényi u.

4. sz. fogorvosi körzet (Dr. Scherer Andrea):
Körzetlista: Bankó András u., Békési út, Bertóthy
udvar, Bogárházi sétány, Csíki u., Darányi sor, Dózsa
György u., Erzsébet lakópark, Eötvös u., Északi sor,
Fábry u., Hársfa u., Körgát sor, Lázár u., Leiningen u.,
Luther u., Petôfi liget, Petôfi u., Rozmaring u., Strom-
feld Aurél u., Szarvasi út, Szeberényi tér, Szent Imre
u., Székely Mihály u., Tevan Andor u., Tomori u., Tre-
fort u., Vasút sor, Vasvári Pál u., Zsíros u., Belvárosi
Általános Iskola és Gimnázium

5. sz. fogorvosi körzet (Dr. Sárkány Kálmán):
Körzetlista:Berényi út, Bezerédj u., Boglárka u., Bor-
zas Kata u., Ciklámen u., Felsônyomás, Földvári u.,
Gábor köz, Harangvirág u., Harruckern u., Kálvin u.,
Károlyi Mihály u., Kis-Tabán u., Pongrácz András u.,
Rákóczi u. , Szabolcs u., Szél u., Széna u., Szerdahe-
lyi u., Szigligeti u., Szív u., Török Ignác u., Vécsey u.

6. sz. fogorvosi körzet (Dr. Fodor Judit):
Körzetlista: Attila u., Bagoly u., Barackos köz, Bá-
rány u., Csenkesz u., Cseresznye köz, Csikós u.,
Diófás u., Dobos István u., Feketefenyô u., Fövenyes
út, Gereblyés u., Gulyás u., Györkei u., Hínár u., ifjú-
sági tábor, Kadarka köz, Kaszáló köz, Kisfényesi u.,
Körte sor, Kukorica u., Lapos u., Lencsési út páratlan
oldala, Pipacs köz, Rét köz, Sás köz, Szilva köz, Jó-
zsef Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Békéscsabai Központi Szakképzô
Iskola (Trefort Ágoston Szakképzô Iskola), Petôfi Ut-
cai Általános Iskola (felsô tagozat), Kastélyszôlôk,
Boglyás u., Juhász u., Káka u., Kankalin u., Legelô
u., Ormay u., Szikfû u., Zsombék u., Bojtár u., Moz-
dony u., Napraforgó u., Ostoros u., Zegzug u. 

7. sz. fogorvosi körzet (Dr. Gyenes Ágnes):
Körzetlista:Borjúréti kertek: Csalános u., Csigás u.,
Fenyves szálló, Toboz u., Béri Balogh Ádám u., Boj-
torján utca, Borjúrét u., Borjú utca, Bogár u., Csaba-
gyöngye u., Csányi utca, Éger utca, Eszperantó
utca, Haán Lajos tér, Katica utca, Kôris utca, Len-
csési út páros oldala, Menta utca, Paprika köz, Per-
je u., Rezeda utca, Rózsakert u., Szabó Pál tér,
Szöcske u., Szôlô utca, Tölgyfa u., Tücsök u., Zsilip
u., Szabó Pál Téri Általános Iskola.

8. sz. fogorvosi körzet (Dr. Kerekes Attila):
Körzetlista: Árpád sor, Berzsenyi u., Bíbic köz, Bu-
zogány u., Corvin utca, Egyetértés u., Endresz u., Er-
délyi sor, Fácán köz, Felsôkörös sor, Féja Géza tér,
Fényesi u., Fényesi tanyák, Forgách u., Gerle u.,
Harkály köz, Jácint sor, Kanálisi u., Kastély u., Kiszely
András u., Kômíves Kelemen sor, Kvasz A. u., Mál-
nás u., Mester u., Ôzike u., Pásztor u., Pitypang u.,
Répa köz, Rigó u., Sirály köz, Szilágyi D. u., Veszei
u., Magyar u., Pósteleki kertek: Hajlási dûlô, Hajlási
köz, Veszei kertek: Gyík u., Hosszú u., Középsô u.,
Pósteleki u., Töltés u., Tüske sor, Fényes:, Csárda u.,
Határ u., Nyár u., Veszei u.

9. sz. fogorvosi körzet (Dr. Mosonyi Zsófia):
Körzetlista: Asztalos János u., Báthory u., Bercsé-
nyi u., Cséplô u., Daru u., Egység u., Fürj u., Fürjes
tanya, Gajdács u., Gorkij u., Gyöngyösi u., Ibolya u.,
Illyés Gyula u., Kender u., Kendervágó u., Kerek ta-
nya, Korona u., Laktanya u., Liliom u., Nyugati u.,
Radnóti u., Szegfû u., Tavasz u., Tó u., Úttörô u., Va-
dász köz, Veres Péter u., Viola u., Zsigmond u., Ken-
derföldek: Csuka u., Harcsa u., Horgony u., Kerek-
egyházi u., Kóró u., Kökény u., Kömény u., Köszmé-
te u., Part u., Süllô u., Szamóca u., Tiloló u., Torma
u., Vackor u., Vetô u., Zsinór u., Fürjesi kertek: Arató
u., Gólya u., Mag u., Uránusz u., Csáky u., Jupiter u.,
Mese köz, Szántó u.

10. sz. fogorvosi körzet (Dr. Kémenes Zoltán):
Körzetlista: Ágoston u., Almás sor, Aranyesô u.,
Árpa u., Batsányi u., Bessenyei u., Búzavirág u.,

Csorvási út, Francisci D. u., Franklin u., Jósika u., Ka-
milla u., Kassai u., Kertész u., Kner Imre u., Kolozs-
vári u., Könyves u., Mazán László u., Mohácsy Má-
tyás u., Nárcisz u., Nefelejcs u., Nyisztor Nándor u.,
Padrach Lajos u., Pinga u., Pozsonyi u., Rakéta u.,
Rell Lajos u., Rózsa u., Stark Adolf u., Szatmári u.,
Szélsô u., Szepesi u., Sziklai Sándor u., Táncsics u.,
Tildy Zoltán u., Thököly u., Vadvirág u., Varsányi u.,
Zsálya u., Erzsébethelyi Általános Iskola (Rózsa ut-
cai telephely).

11. sz. fogorvosi körzet (Dr. ifj. Kônig János):
Körzetlista:Bem u., Cserepes u., Fiumei u., Fonó u.,
Gyôri u., Hargita u., Hercules u., Horánszki u., Ifjúság
u., Iskola u., Kun u., Lucernás u., Ludvigh u., Lugosi
u., Madách u., Máriássy u., Mátyás király u., Mikes
u., Mikszáth u., Nagysándor József u., Orosházi út,
Povázsay u., Reviczky u., Rokka u., Szántó K. u. (ma:
Linder u.), Tégla u., Temesvári u., Toldi u., Tompa u.,
Vásárhelyi Pál u., Vaskapu u., Wágner u., Erzsébet-
helyi Általános Iskola (Madách utcai telephely).

12. sz. fogorvosi körzet (Dr. Gál László Zsolt):
Körzetlista: Árpád tér, Augusztus 20. u., Babits M.
u., Bibó István u., Botond u., Cinke u., Csabai út, Do-
hány u., Duna u., Erdô sor, Esze Tamás u., Fecske
sor, Fenyô u., Fô u., Fûzfa u., Gárdonyi u., Gerla,
Gerlai u., Gyöngy u., Gyöngyvirág u., Hadnagy u.,
Haladás u., Hámán Kató u., Harang u., Hold u., Hó-
virág u., Jázmin u., Jegenye u., Karácsonyi János u.,
Keleti sor, Kertes u., Kossuth u., Lencse u., Madarász
u., Magvetô u., Marx tér, Méhész u., Móra Ferenc u.,
Muskátli u., Nagyrét tanyák, Nap u., Napsugár u.,
Nógrád u., Nyárfa u., Nyitrai u., Október 23. tér, Öly-
vedi kertek, Ötház u., Pacsirta u., Rajk László u., re-
pülôtér, Sáros u., Somogyi u., Sport u., Szécsi u.,
Szeder u., Szendrey u., Szója u., Új u., Váczi Mihály
u., Vadász u., Vas u., Vlcskó u., Zöld mezô sor, Jan-
kay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és,
Diákotthon, Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai
Óvoda (Általános Iskola), Sikonyi kertek: Ág u., Ágas
u., Holtág u., Holtág köz, Lombos u., Meder u., Si-
konyi út, Vesszô u., Dobozi úti kertek: Borsó u., De-
rék u., Kapor u., Kereszt u., Központ u., Meteor u.,
Dobozi sor, Gát sor, Juhász Gyula u., Vak Bottyán u.,
Vandháti út,, Vandháti kertek: Cincér u., Csatorna u.,
Gém u., Gólyahír u., Ökörszem u., Sikló u., Szesz-
fôzde u., Vadkacsa u., Varjas u., Viasz u.

13. sz. fogorvosi körzet 
(Dr. Mihályfi Adrienne):
Körzetlista: 1919-esek tere, Áchim L. András u. , Al-
kotmány u., Bajza u., Bánszki u., Bartók Béla út,
Bocskai u., Csokonai u., Czakó u., Gábor Á. u., Gel-
lért u., Hajnal u., Halastó u., Hatház u., Hegedûs u.,
Horváth u., Ipari út, Kapisztrán u., Kiss Ernô u., Lige-
ti Károly sor, Liszt Ferenc u., Mandula u., Marik u.,
Mikkeli tér, Nagy Antal u., Orbán Balázs tér, Penza
ltp., Piski u., Ponty u., Reményi u., Reök u., Salamon
u., Sarkantyú u., Síp u., Szerencs u., Szigetvári u.,
Urszinyi A. u., vasútállomás, Veres u., Víztároló u.,
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény.

14. sz. fogorvosi körzet (Dr. Dévai Edit):
Körzetlista: Áchim L. András-ltp., Akácfa u., Balas-
sa u., Bánom u., Béke u., Bokor u., Botyánszki Pál-
né u., Bulcsú u., Csendes u., Csengery u., Csillag u.,
Czuczor u., Déli sor, Dessewffy u., Dombos u., Du-
gonics u., Gyár u., Hajnóczy u., Hal u., József u., Ká-
polna u., Kemény u., Kereki út, Kézay sor, Kézay u.,
Körösi u., Lachner u., Lajta u., Lenkey u., Lipták And-
rás u., Lórántffy u., Mokry u., Munkás u., Nagy Ba-
logh János u., Németh 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., Vörös-
marty u., Zöldfa u., Zrínyi u., Szlovák Gimnázium, Ál-
talános Iskola, Óvoda és Kollégium.

15. sz. fogorvosi körzet (Dr. Makovei Edit): 
Körzetlista: Áfonya u., Álmos u., Borona u., Dobozi
út, Földmûves u., Görbe u., Halász u., Jókai u., Ka-
zinczy u., Kerekes György u., Kisrét tanyák, Kisszik
u., Millennium u., Nagydiófa u., Ôr utca, Rábai u.,
Szabó Dezsô u., Tábor u., Teleki u., Tolnai u., Tulipán
utca.

16. sz. fogorvosi körzet (Dr. Varga Magdolna):
Körzetlista: Gépészeti és Számítástechnikai Szak-
középiskola, Kemény Gábor Logisztikai és Közleke-
dési Szakközépiskola, Savio Szent Domonkos Ró-
mai Katolikus Általános Iskola, Vásárhelyi Pál Mûsza-
ki Szakközépiskola.

17. sz. fogorvosi körzet (Dr. Korek Anikó):
Körzetlista: Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneisko-
la, Rózsa Ferenc Gimnázium, Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola

18. sz. fogorvosi körzet (Dr. Voith Katalin):
Körzetlista: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium (Tevan Andor Gimnázium
és Szakközépiskola, Hugonnai Vilma Egészségügyi
Szakközépiskola, Ruhaipari és Ipamûvészeti Szak-
képzô Iskola és Kollégium), Békéscsabai Központi
Szakképzô Iskola (Zwack József Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Szakképzô Iskola).

19. sz. fogorvosi körzet (Dr. Barta Kálmán):
Körzetlista: 2. Sz. Általános Iskola (alsó, felsô tago-
zat), Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola, Petôfi Utcai Általános Iskola (alsó tagozat),
Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (isko-
la), Esély Pedagógiai Központ, Békéscsabai Köz-
ponti Szakképzô Iskola (Kós Károly Szakképzô Is-
kola).

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyûlése által adományozható
„Békéscsaba Egészségügyéért”

kitüntetés javaslattételére.

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leí-
rását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.)
önk. rendelete szabályozza.

A rendelet szerint:
Kitüntetés adományozható Békéscsaba városban legalább tíz
éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú
szakmai munkát végzô személyeknek vagy közösségeknek. A
kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amit évente
július 1-jén, a Semmelweis-nap alkalmával kell átadni.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi
• A közgyûlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottsága
• A városi egészségügy területén mûködô intézmények 
és azok közösségei

• Szakmai és érdek-képviseleti szervek
• Civil szervezetek
• Kisebbségi önkormányzatok

A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2009. március 31-ig kell beküldeni a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai osztályára (5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.). A kitüntetés adományozásáról Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése dönt.

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

árverésen kívánja 
értékesíteni 

A GERLAI KASTÉLYT.

Helyrajzi szám: 18003/2

Terület: 1 ha 5521 m2

Kikiáltási ára:
1 000 000 Ft + áfa

A hirdetés részletes szöve-
ge megtekinthetô a város
internetes honlapján, az ön-
kormányzat/ajánlati felhívá-
sok menüpont alatt.

Fogorvosi rendelôk

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

árverésen kívánja 
értékesíteni 

a pósteleki kastély-
romot is magában 
foglaló telket.

Helyrajzi szám: 01305/1
Terület: 7569 m2

A telek kikiáltási ára:
3 500 000 Ft + áfa

A hirdetés részletes szöve-
ge megtekinthetô a város
internetes honlapján, az ön-
kormányzat/ajánlati felhívá-
sok menüpont alatt.

FOGADÓNAPOK 

Vantara Gyula polgármester
2009. március 6-án 8.15–12-ig.
Bejelentkezni a 66/523-801-es telefonszámon, 
a polgármesteri titkárságon lehet

Hanó Miklós alpolgármester
2009. február 20-án 9–12 óráig
Ügyfélfogadás érkezés szerint, telefon: 66/523-805

Köles István alpolgármester
2009. február 27-én 9–12 óráig
Bejelentkezni a 66/523-806-os telefonszámon lehet

Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô
2009. február 13-án 9–12 óráig
2009. március 13-án 9–12 óráig
Bejelentkezni a 66/523-802-es telefonszámon lehet

A jazzklub programja:
Február 27-én 20 órától: 

NIGUN
Március 27-én 20 órától:

GRENCSÓ BIO
Április 24-én 20 órától: 
EICHINGER QUARTET
Május 16-án 19 órától:
DRESCH QUARTET
Június 6-án 19 órától: 

MAKÁM

A belépés ingyenes. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogassa adója 1%-ával a
Békési Úti Közösségi Házak
jazzklubjának mûködését!

Adószámunk: 15583130-1-04

Ö rökös aranysarkantyút
nyert Busai Norbert,

Mlinár Pál és Molnár Péter.
Örökös aranygyöngyös lett
Tombor Beáta és Tóth Judit.
Elsô alkalommal lett arany-
gyöngyös Gera Anita, máso-
dik alkalommal aranysarkan-
tyús Farkas Tamás, Kiss Ist-
ván, Kovács Levente, Sánta
Gergô és Zsuráfszki Zoltán.
Másodszor nyerte el az
aranygyöngyöt Kocsis Enikô
és Mlinár-Kôrôsi Katalin. A Ju-
nior díjat Salamon Gáspárnak
ítélte oda a zsûri. Elsô alka-
lommal lett aranysarkantyús

Ágfalvi György. Az Oskó End-
réné-vándordíjat Tóth Judit, a
Vásárhelyi László-vándordíjat
Busai Norbert tudhatja ma-
gáénak. Békés megye önkor-
mányzatának különdíját Hôs
Dorina a mezôszopoli táncok-
ban nyújtott teljesítményé-
ért, Farkasné Molnár Anna és
Farkas László az ocsovai tán-
cok elôadásáért kapták. A
versenyen nyújtott össztelje-
sítményükért a „Facsard
meg, síritsd meg” szólótán-
cosverseny díját Kelemen
Csiki Melinda és Ramasz
László nyerték el. A Csabai

Kolbászfesztivál különdíját
Farkas Tamás, a Jászság
Népi Együttes különdíját – a
legharmonikusabban táncoló
versenyzô pár: Mlinár-Kôrösi
Katalin és Mlinár Pál vihették
el. A Viharsarok Néptáncszö-
vetség különdíját a verseny-
ben nyújtott teljesítményükért
Kocsis Enikô és Molnár Péter
vehették át. A Martin György
Néptáncszövetség különdíját
kiemelkedô táncos teljesítmé-
nyükért Tombor Beáta és Bu-
sai Norbert nyerték el. A
Népmûvészet Táncos Meste-
rei Egyesület díját Fundák
Kristóf kapta.
Különdíjasok: Hajdú Zsu-

zsa és Sima Zoltán a galga-
mácsai táncok elôadásáért,
Hercz Beáta és Hercz Vilmos
a tövisháti táncok elôadásá-
ért, Vaszkó János a páros
táncban betöltött szerepéért.
A versenyen nyújtott össztel-
jesítményéért a jászberényi
nemzetközi táncház és ze-
nésztáborba díjmentes rész-
vételi lehetôséget nyert Feke-
te Bence, Gerencsér András,
Korzenszki Tamás, Márton At-
tila Roland, Szabó Csaba,
Tóth Beatrix és Benkô Dávid.

Sarkantyúsok, gyöngyösök

Békési Úti 
Közösségi Házak
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Januárban nagyon sok kutya ke-
rült be a menhelyre, köztük az elsô
volt Ôszapó. Igaz, ô még az elôzô
havi statisztikában szerepel, mert
szilveszter éjszakáján kellett érte
menni egy pizzériába, ahová felte-
hetôleg a zajok és a hideg elôl me-
nekült be. Ô sajnos nem tartozik
azon szerencsés kutyák közé, akik
a szilveszteri petárdázások miatt ugyan bekerültek a men-
helyre, de értük jött a gazdi. Az állatvédôk bíztak benne,
hogy ô is visszakerül otthonába, de nem így történt.
Ôszapót a mai napig nem kereste senki. Milyen gazdá-

ja lehetett, honnan szökhetett meg? Miért nem keresnek
egy tisztességben megöregedett, jó természetû, való-
színûleg lakáshoz szokott, fajtatiszta magyar vizslát? Mert
öreg? Nagyon szomorú, ha egy idôs kutya kerül a men-
helyre, mert kicsi az esélye az örökbefogadásra. Már az 5-6
éves kutyusok is „öregek” a gazdijelöltek szemében, a
8-10 évesek meg szóba sem jöhetnek. Pedig ha egészsé-
gesek, még sok szép évet adhatna nekik az új gazdi, és ôk
ezt boldogan meghálálnák. Ôk már nem kaparják a kertet,
nem rágnak szét mindent, mint a kölykök, nekik egy békés,
nyugodt otthon jelenti az életet. Ôszapó is erre vágyik!
Bôvebb információ: Kutyamenhely, Békéscsaba, Két-

egyházi út 30., www.csabaiallatvedok.hu, tel.: 30/322-2776. 

GAZDIKERESÔ

13-án
15 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó

(Kölcsey-bérlet, stúdiószínház)
19 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó, közremûködik 

a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
(bérletszünet, nagyszínpad)

14-én
15 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó, közremûködik 

a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 
(bérletszünet, nagyszínpad)

19 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó, közremûködik 
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 
(bérletszünet, nagyszínpad)

16-án
19 órakor – Irodalmi est, találkozás Kiss Judit Ágnes költôvel

(stúdiószínház)

17-én
15 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó

(János vitéz-bérlet, nagyszínpad)

18-án
10 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó

(Mókus-bérlet, nagyszínpad)
15 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó

(Hamupipôke-bérlet, nagyszínpad)

19-én
15 órakor – Farkas Ferenc: Csínom Palkó

(Ludas Matyi-bérlet, nagyszínpad)
19 órakor – Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza

(stúdiószínházi elôadás)

20-án
19 órakor – Pozsgai Zsolt: Boldogság, gyere haza

(stúdiószínházi elôadás)

21-én
15 órakor – A színek királynôje

(Napsugár Bábszínház, bemutató-elôadás, Vigadó)

23-án
10 órakor – A színek királynôje (Napsugár Bábszínház, Vigadó)

24-én
10 órakor – A színek királynôje (Napsugár Bábszínház, Vigadó)

25-én
10 órakor – A színek királynôje (Napsugár Bábszínház)

26-án
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: A rab ember fiai 

(nyilvános fôpróba, nagyszínpad)

27-én
10 órakor – A színek királynôje (Napsugár Bábszínház, Vigadó)
19 órakor – Móra Ferenc–Zalán Tibor: A rab ember fiai

(Jókai-bérlet, nagyszínpad)

A Békés Megyei Jókai Színház 
február havi játékrendje

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1. • Telefon: 66/519-569, jegyiroda: 66/519-550 
• E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu • Web: www.jokaiszinhaz.hu

Az ILS Idegennyelvi Szakközépiskola érettségizett fiatalok,
és felnôttek számára nyújt különbözô szakképesítési lehe-
tôségeket. Az államilag elismert (az Országos Képzési Jegy-
zékben –OKJ – szereplô) képzéseink alap-, közép-, emelt és
felsôfokú szinteken, nappali és esti tagozaton is mûködnek.

Célunk, hogy az egyéni Intellektuális igényekhez iga-
zodva, a Lehetôségek széles skáláját nyújtva, a minden-
napi élet Sikeréhez segítsük hallgatóinkat.

Az ILS Idegennyelvi Szakközépiskola 1994 óta mûkö-
dik alapítványi fenntartással. Iskolánk oktatási profilja az
elmúlt évek során folyamatosan változott, de mindig meg-
felelt az alapítók által megfogalmazott követelményrend-
szernek úgy, mint
• minôségi szakmai és nyelvi oktatás,
• gyakorlatorientált szakmai képzés,
• diákbarát iskola megteremtése,
• intelligens, önértékelésre képes diákság nevelése,
• a hallgatók pszichés és mentális támogatása.

Az iskola képzési szerkezetének fejlesztése, moder-
nizálása, piacképessé tevése folyamatos feladata a veze-
tésnek és a tanári kollektívának. Kiemelt feladatunk segí-
teni diákjainknak abban, hogy könnyebben bejuthassanak
a felsôoktatásba, illetve érettségi után a megfelelô szak-
ma megválasztásával eséllyel indulhassanak a munka-
vállalás terén. Jelenleg öt fôiskolával, illetve egyetemmel
kötöttünk együttmûködési megállapodást annak érdeké-
ben, hogy a kreditpont beszámítását követôen esélye-
sebbek legyenek diákjaink a felvételre.

A nyelvoktatás szerkezetét ez évtôl átalakítottuk,
amelynek a lényege, hogy fakultatív módon, a diákok
egyéni igényét is figyelembe véve szervezzük a képzése-
ken az idegen nyelvi órákat. Lehetôséget kívánunk bizto-
sítani az egyéni tanárválasztásra is.

A szakmai gyakorlatok tárházát folyamatosan tágítjuk.
Ennek alapeleme, hogy évente 30-40 diák részére külföl-
di gyakorlatot tudunk biztosítani. Diákjaink Észak-Íror-
szágba, Angliába, illetve Németországba juthatnak ki 10
hetes tanulmányi, illetve gyakorlati kiküldetésre. Jelenleg
is folyamatban van egy olaszországi partnerkapcsolat ki-
alakítása, mely tovább bôvítheti a gyakorlati helyek színes
skáláját.

Iskolánk szolgáltatásai közé tartozik az iskolapszi-
chológus, a pályaorientációs tanácsadás, munkára való
felkészítô pszichológiai és markaringtréning, és az elôze-
tes tudásfelmérô is.

A nálunk tanuló diákok korszerû oktatási eszközök
használatával sajátíthatják el a tananyagot, mint pédául
számítógépek, interaktív táblák, projektorok, audiovizuá-
lis terem, stúdió, taniroda stb. Rendelkezésre áll még egy
több száz kötetes könyvtár modern kiadványokkal és au-
diovizuális eszközökkel.

Nagy figyelmet fordítunk a diákélet sokszínûségének
biztosítására, különösen a sport, a kultúra, a mûvészet és
a szórakozás területén. Évente megrendezzük az ILS-bá-
lat, ami ez évtôl már „gombavató bál”, ahol a végzôs diák-
jainkat szimbolikusan is elbúcsúztatjuk egy nagyszabású
parti keretében. Hagyományosak a évnyitó ünnepségek,
a gólyabál, az ILS-karácsony, a karriernap, az ILS-galéri-
ánk (a tehetséges diákjaink képzômûvészeti munkáinak
kiállítása), az ILS-napunk, a sportnapunk és a véradóna-
punk is. Minden évben több nyílt napot is rendezünk az ér-
deklôdôk számára.

Folyamatosan részt veszünk az olyan – diákjainkat is
érintô – közéleti, városi rendezvényeken, melyek a hall-
gatóink elôrejutását segítik.

Mindezek után ajánljuk iskolánkat azon diákoknak,
akik egy diákbarát iskolában, gyakorlatorientált képzés-
ben szeretnének részt venni – szakképzett, elhivatott, fia-
tal tanári gárda jelenlétével.

Iskolánkban több évtizedes, az oktatásban eltöltött pe-
dagógusi és vezetôi gyakorlat után hoztuk létre az ILS Ide-
gennyelvi Szakközépiskola Felnôttképzési Akkreditációs
Központot. 

Az  iskolánk fejlesztésének célja elsôsorban felnôtt-
képzés, illetve a képzésekhez csatlakozó tréningek, szol-
gáltatások biztosítása. Ez utóbbiak a munkába való beil-
leszkedést szolgálják, illetve a képzésekhez szükséges tu-
dás mérését, esetenként a hiányzó, de szükséges tudás
elsajátításának hatékony segítését. Az akkreditált progra-
mok mellett oktatási, gazdasági és közigazgatási szerve-
zetek speciális át- és továbbképzési igényeinek kielégíté-
sére kihelyezett tanfolyamok szervezésével kínál az isko-
la megoldást. A rövid idôtartamú tanfolyami képzések kö-
rében megtalálhatók az idegen nyelvi, szaknyelvi intenzív
kurzusok, a munkaerô-piaci igények gyors változásaira
reagáló szaktanfolyamok, az Országos Képzési Jegyzék-
ben szereplô képzések. Tanáraink egyetemet végzett,
nagy tanítási gyakorlattal rendelkezô pedagógusok. A
szakmai képzések oktatói szakmájuk neves, megbecsült
képviselôi.

Miért érdemes minket választani?
• Minden tanárunk diplomás, tapasztalattal rendelkezô ok-
tató. 
• Rendkívül kedvezô anyagi feltételekkel kínáljuk képzé-
seinket. 
• Tanfolyamszervezôink rugalmasan kezelik a felmerült ké-
réseket.
• Célorientált, intenzív képzéseket kínálunk, hogy felnôtt
hallgatóink a lehetô leghamarabb és a legkedvezôbb fel-
tételekkel szerezzék meg munkájukhoz szükséges dip-
lomájukat.
• Egyedülálló módon, igény szerint kiegészítô képzési le-
hetôségeket is biztosítunk. A speciális tudás megszerzé-
se megkönnyíti hallgatóink elhelyezkedését.

A korszerû és hatékony tanulás kiemelkedô eszköze
a távoktatás és az e-learning, melynek bevezetése terén
az oktatási programok tartalmi és módszertani megújítá-
sának, a regionális és nemzetközi kapcsolatok erôsítésé-
nek és bôvítésének célkitûzései egyidejûleg valósulnak
meg. Iskolánkban az e-learning fejlesztés elsôdleges cél-
ja, hogy valamennyi képzési szinten és formában, vala -
mennyi szakon elérhetôvé tegyük hallgatóink és oktatóink
számára a legkorszerûbb és leghatékonyabb tanulási
módszereket, lehetôségeket, támogassuk a képzések be-
iskolázási tevékenységét. 

Az iskolánk korszerû infrastruktúrájának megteremté-
sét, fejlesztôi tevékenységét és mûködését döntôen pá-
lyázati forrásokból finanszírozza. Kiterjedt regionális, or-
szágos és nemzetközi kapcsolatrendszerére építve, szá-
mos sikeres pályázat forrásait hasznosítva, egyre bôvül az
egyes képzések programjaiba integrálható, interaktív, mul-
timédia-elemekkel gazdagon illusztrált tantárgyak és ta-
nulási egységek kínálata.

Az Európai Unió országaiban is érvényes Europass-
bizonyítvány állítunk ki.

Az ILS Idegennyelvi Szakközépiskola képzéseit eddig
már több ezren vették igénybe. Minden tanárunk és kollé-
gánk elsôdleges feladatának tekinti, hogy hallgatóink meg-
kapják az ôket megilletô, személyre szóló figyelmet, vala-
mint a képzések sikeres elvégzéséhez szükséges infor-
mációkat és ismereteket.

A 2009/2010-es tanévben indítandó szakjaink megte-
kintéséhez látogassanak el iskolánk honlapjára, mely a
www.ilsszki.hu internetes oldalon található.

Iróczkyné Zsittnyán Éva igazgató

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

info@ilsszki.hu, www.ilsszki.hu

MUZSIKUSOK ARCKÉPCSARNOKA

A régizene-együttes
Az utóbbi évtizedekben a

világ számos országá-
ban reneszánszát éli a régi
korok zenéje. 2005 ôszén há-
rom frissen Békéscsabára –
bátran mondhatjuk – hazate-
lepült ifjú muzsikus megalapí-
totta a Barokk triót. Megala-
kulása óta többször is hallhat-
tuk az együttest: régi zenét
játszanak korhû hangszere-
ken, autentikus módon. Ép-
pen következô koncertjükre
készülnek, mely március 2-án
lesz a Vigadóban.
– Ezúttal nemcsak a szokott

felállásban muzsikálunk – vá-
laszolja érdeklôdésemre Szo-
mor István, az együttes csellis-
tája. – Lant, énekhang és ba-
rokk táncosok közremûködé-
se teszi majd még változato-
sabbá produkciónkat.
– Nem csak múló divat a

régi zene mostani kultusza? 

– Angliában ez a „divat”
már a tizenkilencedik század-
ban elkezdôdött, és máig tart.
Több ez, mint múló jelenség:
kialakult egy gondolkodás-
mód, ami mellett nem lehet
szó nélkül elmenni – kapcso-
lódik a beszélgetésbe Be-
reczki Julianna, aki zongora
és csembaló szakon szerzett
diplomát. – Négy évet töltöt-
tem Londonban, hogy megta-
nuljam e stíluskorszak tör-
vényszerûségeit, és úgy ér-
zem, a tanultak közelebb vit-
tek más korok zenéjének
megértéséhez is.
– Honnan ez az elhiva-

tottság?
– Szegeden, a zenemûvé-

szeti fôiskolán eltöltött évek
alatt részt vettünk a Musica
Parlante kamarazenekar
munkájában – veszi át a szót
a hegedûs, Szomorné Budai

Mariann. – Régi zenét játszot-
tunk mai hangszereken, histo-
rikus elôadásmódban. Mesz-
lényi László tanár úrnak, a ze-
nekar vezetôjének oroszlán-
része van abban, hogy mint-
egy rányílt a fülünk ennek a
zenének számunkra eddig is-
meretlen szépségeire. A ta-
golás apró titkai, a díszítések-
ben rejlô sokszínû lehetôség
megismerése nyomán egy-
szer csak éreztük, ahogy a
zene él és lélegzik. Diploma
után kerestük a lehetôséget,
hogy tovább tanulhassunk.
Baselben, a híres Schola
Cantorumban töltöttünk há-
rom évet, és most már tudjuk,
milyen sok mindent kell még
megtanulnunk.
– Számotokra mi a legfôbb

tanulsága annak, hogy nem-
csak itthon, hanem külföldön
is tanultatok?
– Szerintem a zenében

sem szabad egysíkúan gon-
dolkodni. Ha meggyôzô, el
kell fogadni a másságot – vá-
laszol Szomor István.
– A zene a kommunikáció

egyik fajtája A minôséget te-
kintve nem lehet kompro-
misszumot kötni, de minden
egyébben fontos a nyitottság
– mondja Bereczki Julianna.
– Köszönöm a beszélgetést

és sok sikert kívánok.
Farkas Pál

A Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 
a Csaba Ügyelet Kft. elköltözik a kórház rehabilitációs tömbjébôl.

Az alapellátási ügyelet 2009. február 9-étôl a belgyógyászati tömbben,
a földszint 21-es rendelôben fogadja ügyeleti idôben a betegeket. 

A telefonszámuk a költözés után nem változik.

Gécs Béla: Csabai bírók, csabai históriák
címû könyve kapható 

a Tourinform-irodában (a városháza mellett) 
és a Munkácsy-emlékházban. 

A Szent-Györgyi Albert Gim-
názium és Szakközépiskola
Kollégiuma hagyományaihoz
híven az idei tanévben is se-
gítséget nyújtott a diákoknak
szeretteik megajándékozásá-
ban. Császárné Csákvári Má-
ria nevelôtanár segítô kezei
irányították a lányokat a mé-
zeskalácssütés és a gyertya-
készítés fortélyainak megis-
merésében, míg az üvegfes-
tés technikáját Kéri Szlávik Ju-
dit Mariett nevelôtanár ismer-
tette és irányította. 
Még egy új technikával is

megismerkedhettek az érdek-
lôdô kollégisták: a dekupázs,
vagyis a tárgyakat szalvétával
történô bevonás trükkjeivel. 
A diákönkormányzat segí-

tette a kung-fu bemutatót, a
diákok csokoládéval és gyer-
tyával való megajándékozá-
sát. Az ünnepi mûsor az intéz-
mény dolgozói részére sokol-
dalú tevékenységüknek kö-
szönhetô. 
Ezt a programot Such Ildi-

kó nevelôtanár állította össze,
gondot fordítva a „téli ünnep-
kör” hagyományainak, nép-
szokásainak, hiedelmeinek is-
mertetésére is.
Az iskola és kollégium dol-

gozóinak hagyományôrzô év
végi összejövetele az össze-
tartozás, valamint a közössé-
gi élmény továbbélését szol-
gálta.

Ananené Mária
nevelôtanár 

Hagyományôrzés
a kollégiumban
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A Szent-Györgyi Albert Gim-
názium, Szakközépiskola és
Kollégium nevelôtanárai több
mint egymillió forintot nyertek
az Oktatásért Közalapítvány
kollégiumi pályázatán a peda-
gógusok szakmai munkájá-
nak fejlesztésére. E támoga-
tásból finanszírozza az intéz-
mény a külsô és belsô tovább-
képzéseket, valamint egy ta-
pasztalatcsere-látogatást, de
a kollégium minôségbiztosítá-
si rendszerének továbbfejlesz-
téséhez is ez a pályázat bizto-
sítja az anyagi fedezetet.

A minôségirányítási rend-
szer megköveteli a szakszerû,
reprodukálható, ellenôrizhetô
munkát és az elvégzett felada-
tok pontos dokumentálását.
Hogyan tudunk ezeknek a kö-
vetelményeknek megfelelni?
Milyen ismeretekre van szük-
ségünk? Milyen feladataink
vannak? Ezekre a kérdésekre
adott választ Nagy Kálmánmi-
nôségügyi szakértô, székesfe-
hérvári kollégiumigazgató egy
januári továbbképzésen. Az
elôadó részletesen beszélt az
önértékelésrôl, annak tartal-

máról, céljáról, folyamatáról
és várható eredményeirôl. A
téma fontosságát az indokol-
ja, hogy az oktatási intézmé-
nyekben e tanévtôl törvényi
kötelezettség az önértékelés. 
Az elméleti ismeretek birto-

kában márciusban tapaszta-
latcsere-látogatásra utazik a
kollégium tantestülete Szé-
kesfehérvárra – a szakértô ál-
tal vezetett középiskolai kollé-
giumba –, hogy az önértéke-
lés gyakorlati megvalósításá-
ba is betekinthessen.

Kara Piroska

A Lencsési Közösségi Házban a magyar kultúra napja al-
kalmából a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásait állí-
tották ki Fotók 2008-ból címmel. A tárlatot Martin Gábor fo-
tómûvész nyitotta meg a nagyközönség elôtt. Takács Péter,
a ház igazgatója elmondta, hogy 1994 óta mûködik a fo-
tómûhely, melynek 2002 óta a ház ad otthont. V. A.

Történt 1944 decemberé-
ben Budapesten. Elsô

éves egyetemista voltam, ro-
konoknál laktam. Egy kivéte-
les alkalommal, némi zseb-
pénz birtokában, a körúti
Nemzeti étteremben vacso-
ráztam magamban.
Abban a vérzivataros nehéz

idôkben csak úgy kaphattam
meleg ételt, ha le tudtam adni
a szükséges hús-, zsír-, tészta-
stb. jegyeket. Nekem ez nem
volt gond, mint sok másnak –
aki ezek hiányában csak bel-
sôségbôl készült ételt kapha-
tott –, mivel itthon saját ven-
déglátó üzletünkben is kellett,
hogy szedjük vendégeinktôl a
szükséges élelmiszerjegyeket.

Fogyasztva vacsorámat,
hátam mögül egy nôi hang
kért helyet, látván, hogy itt
még akad üres szék. A hölgy
kézhez kapta az étlapot, és vá-
lasztott. Ezután megdöbben-
ten hallotta a pincér kérését,
vagyis hogy milyen jegyeket
kell adnia. A hölgy bevallotta,
hogy neki bizony semmiféle
jegye nincs. Ô jelenleg mene-
kültként lakik budapesti roko-
nainál. Férje, ha jól emlék-
szem, katonatisztként front-
szolgálatot teljesített, a belsô-
ségeket pedig nem szereti.
Most kellett a vendéglátói

vénámat elôszedni, és felaján-
lottam segítségemet, már ami
a hiányzó élelmiszerjegyeket

illeti. Köszönettel elfogadta,
közben elbeszélgettünk a je-
len kilátástalanságáról. A va-
csora befejeztével fizettünk,
majd bemutatkozás után fel -
ajánlottam kíséretemet a pesti
utcákon, a Rákóczi úton a Ke-
leti pályaudvar felé egy zárt
nagykapuig. Becsöngetett,
megköszönte segítségemet,
elköszöntünk, és egy várat-
lan puszi után becsukódott a
kapu.
Ennyi a történet. Azóta is

ôrzöm fejemben, immár jó 64
év után is, az ismeretlen is -
merôst, név szerint Tremler
(avagy Tremmel) Györgyné,
Békéscsaba. Ö az, aki a mai
napig is adósom a neki adott

élelmiszerjegyekkel. Pajzán
gondolatom támadt így távol-
ból, remélve, hogy életben le-
het. Szólnék neki: 
– Néni kérem, lehet, hogy el

tetszett felejteni megadni tar-
tozását, a jegyeket, de lehet,
hogy keresett volna, ha cí-
mem, nevem tudta volna,
vagy éppen akkortájt én is va-
lahol közel négyéves „külszol-
gálatban” (hadifogságban…)
voltam az unióban. 
Szeretnék ismét lovagias

lenni! Ha tudomására jut kilé-
tem, életben találom, nagyon
túl lennék fizetve egy köszönô
szóval, ebben benne foglalta-
tik a 64 éves késedelem díja is.

Majbó Gábor 

Csabai farsang
február 20-án 

Az ifiház hagyományos,
népszerû eseménysoroza-
tának elsô estéjén ismét
együtt a Guzsalyas és a Lu-
das Kocsma elnevezésû
táncházak. 
A muzsikát természetesen
a Berbécs zenekar és a Lu-
das zenekar szolgáltatja
este 8-tól kifulladásig.

Guzsalyas Egyesület, 
tel.: 30/205-7956, e-mail:
egyesulet@guzsalyas.com,

www.guzsalyas.com

Immár 20. alkalommal rendezték meg az Amatôr Artium Or-
szágos Képzô- és Iparmûvészeti Tárlat Békés megyei kiállí-
tását a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A több
mint félszáz alkotó mûveit február 28-áig láthatjuk. v. a.

Fórum az önértékelésrôl

Fotók 2008-ból

Amatôr Artium

1944 decemberében történt
Levél Balatonalmádi örökös alpolgármesterétôl
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SÜRGÔSEN ELADÓ INGATLANOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn 65 nm-es, tégla építésû, 2007-ben
felújított, 2. emeleti, háromszobás, erkélyes, egyedi, kombi ka-
zános fûtésû, légkondicionált lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,, aa  HHôôssöökk  úúttjjáánn,, 783 nm-es telken 1940-es évek-
ben épült, 156 nm-es, igényes állapotban lévô, 2 + 2 fél szobás
+ nappalis + étkezôs, teraszos családi ház eladó. Falazata tég-
la, fûtése konvektoros + kandallós, a szobák burkolata parket-
tás, a konyha + közlekedô hidegburkolatos, ablakai redônyösek,
gardrób ki van alakítva. Az ingatlan akár vállalkozásra is alkal-
mas. Melléképületek és garázs is van. Egyéb extrák: telefon, ká-
beltévé. ÁÁrr::  2200,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  kköözzeeppéénn 4 emeleti, 65 nm-es, 3 szobás,
2004-ben felújított panellakás gyors birtokbaadási lehetôséggel
eladó. A szobák külön bejáratúak, konyha, fürdôszoba külön
WC-vel, 1 erkély és 2 francia kilépô van. Fûtése egyedi kombi
kazános, redônyôs, az ablakok, ajtók szigetelve vannak. Lakás-
szövetkezetes. ÁÁrr::  88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  uuttccáábbaann (a Lencsési mögött) 140 nm-es,
tetôtér-beépítéses, 3 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdôszobás,
vegyes fûtésû családi ház eladó. A házhoz garázs és melléké-
pületek tartoznak. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSttaarrkk  AAddoollff  uuttccáábbaann,, 450 nm-es telken ÉK–DNy-i
fekvésû, újszerû, 5 szoba + nappalis, két fürdôszobás családi
ház eladó. Falazata tégla, fûtése központi radiátoros, a szobák
burkolata padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos, ablakai re-
dônyösek. Az ingatlanhoz kétállásos garázs is tartozik.
ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,, 600 nm-es telken DK-i fek-
vésû, ’75-ben épült, 160 nm-es, 4 szobás + 2 nappalis, 2 fürdô-
szobás, 2 konyhás, teraszos, tégla építésû, kétgenerációs csa-
ládi ház eladó. Fûtése: központi radiátoros, a szobák burkolata
padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos. Az ingatlanhoz garázs
és mûhely is tartozik (ipari árammal). 2002-ben volt felújítva, ab-
lakai redônyösek, a szennyvíz csatornázott, telefon, kábeltévé-
használati lehetôség is van. ÁÁrr:: 2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaajjttaa  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken 1998-ban
épült, 90 nm-es, beépíthetô tetôteres, újszerû, háromszobás
családi ház eladó. Falazata tégla, fûtése egyedi kandallós, az
épület belsô hôszigetelésû, a szobák burkolata laminált padló, a
konyha hidegburkolatos, a kerítés kovácsoltvas. Az ingatlanhoz

melléképületek is tartoznak, a telek parkosított. Lakáscsere is
szóba jöhet, értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  1111,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  a városközponttól öt percre, a Lidl
közelében, téglablokkos épületben jó állapotú, 48 nm-es, két-
szobás, középsô, egyedi gázos, légkondicionált lakás új, redô-
nyös ablakokkal eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáábbaann ((aa  LLeennccssééssiinn), téglablokkos
épületben, 2004-ben teljes körûen felújított, 4. emeleti, 84 nm-
es, 3 szoba, konyha + étkezôs lakás (fürdôszoba, külön WC)
egyedi kombi kazános fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, parket-
tás szobákkal, hidegburkolatos konyha + közlekedôvel, beépí-
tett konyhabútorokkal, 6 nm-es erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..

TÉGLALAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann,, aa  bbuusszzppáállyyaauuddvvaarrhhoozz  kköözzeell
1. emeleti, 38 m2-es, felújított, átalakított, egyszobás lakás ela-
dó. Fûtése egyedi konvektoros, a szoba és a konyha burkolata
laminált parketta. A lakáshoz tároló is tartozik. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn 47 nm-es, 3 emeleti, egyszobás
lakás eladó. Konyha, fürdôszoba, kamra is tartozik a lakáshoz.
Falazata tégla, fûtése egyedi konvektoros, a szoba parkettás, a
konyha hidegburkolatú. 2006-ban volt felújítva. Kábeltévé be-
szerelési lehetôség van. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn egyszobás, egyedi gázos,
2. emeleti, téglablokkos, erkélyes lakás eladó. A szoba burkola-
ta parketta, a közlekedô, konyha hidegburkolatos. A lakáshoz tá-
roló tartozik. ÁÁrr::  77,,11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáábbaann  ttééggllaa ééppííttééssûû,, 50 nm-es, 1 + fél
szobás, egyedi konvektoros fûtésû, erkélyes lakás eladó. A szo-
bák burkolata parkettás, ablakai redônyösek, telefon és kábel-
tévé tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr:: 77,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn  3. emeleti, téglablokkos, 50 nm-es,
két szoba konyhás, körbefûtött, középsô lakás egyedi fûtéssel,
konvektoros hôleadókkal, parkettás szobákkal, galériás háló-ki-
alakítással, hidegburkolatos konyhával, bútorok nélkül, jó helyen,
a Lencsési út legelején eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKaarraaccss  TTeerréézz  uuttccáábbaann 1980-ban épült, 61 nm-es, szép
állapotban lévô, 4. emeleti, K–D-i fekvésû, kétszobás, erkélyes
lakás eladó. Falazata tégla, fûtése egyedi konvektoros, a szo-
bák burkolata parketta, a konyha + közlekedô hidegburkolatos.
Kábeltévé és parabolaantenna használatára van lehetôség. 
ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáábbaann 56 nm-es, 3. emeleti, kétszo-
bás, felújított lakás (fürdôszoba, külön WC) erkéllyel, felújított
fürdôszobával és konyhával, konyhabútorokkal, egyedi konvek-
toros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp.-en 57 nm-es, 2. emeleti, 1 + 2 fél szo-
bás (parkettásak, a konyha mozaiklapos, fürdôszoba, külön
WC), erkélyes lakás eladó. Falazata tégla, konvektoros fûtésû,
telefonnal és kábeltévével felszerelt, 2000-ben volt felújítva. Cse-
re is szóba jöhet, egy- vagy másfél szobás lakásra, akár a Len-
csésin is, panel kivételével. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp..--eenn,, kétemeletes tömbben 60 nm-es,
földszinti, 1 + 2 fél szobás, nagy konyhás, erkélyes, tégla fala-
zatú, egyedi gázos, konvektoros fûtésû, pincés lakás eladó. 
ÁÁrr::  88,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn téglablokkos, É–D-i fekvésû, 3.
emeleti, 64 nm-es, két szoba + étkezôs, erkélyes, egyedi kon-
vektoros fûtésû lakás eladó. A szobák burkolata parketta, a kony-
ha és az étkezô linóleumos, a szoba ablakai redônyösek. A la-
káshoz tároló tartozik. ÁÁrr::  88,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossii  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úton keleti fekvésû, felú-
jított, téglablokkos, 1. emeleti, 57 nm-es, 1 + 2 fél szobás, étke-
zôs, erkélyes, egyedi gázos lakás azonnal beköltözhetôen eladó.
A szobák burkolata parketta, ablakai redônyösek. ÁÁrr:: 1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llaakkóótteelleeppeenn,, csendes, nyugodt környe-
zetben 54 nm-es, földszinti, északi fekvésû, 1 + 2 fél szobás, klí-
más, 2002-ben felújított lakás garázzsal együtt eladó. Falazata
tégla, fûtése egyedi konvektoros, a szobák burkolata laminált
parketta, a konyha hidegburkolatos, az ablakok redônyösek. 
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuusstthh  GGyyuullaa  uuttccáábbaann  ((a fôtérrôl nyíló kis utca) új
építésû, liftes társasházban csendes, udvari, 2. emeleti, össz-
komfortos, exkluzív, K–DK-i, világos, nagy erkélyes, igényes,
szolid eleganciával egyedileg kialakított, elsô osztályú kivitele-
zéssel készült 68 nm-es, 2 + fél szobás lakás 30 nm-es nappa-
li-étkezôvel eladó. Hôtárolós, kombi cirkós gázkazán, beépített
konyha-, elôszobabútor. Redônyös, a klíma elôkészítve. Zárt ud-
vari külön zárható parkolóhely. ÁÁrr::  1188,,99  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann 1960-as években épült, 85 nm-
es, földszintes családi ház eladó. Falazata vályog és tégla, két
szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC, melléképület és garázs.
Fûtés központi radiátoros, melegvíz-ellátás villanybojlerrel, há-
lózati szennyvíz nincs. Csere is lehetséges. ÁÁrr::  1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,,  1000 nm-es telken 100 nm-es,
vegyes falazatú, felújítandó polgári ház eladó. 3 szoba, konyha,
kamra, fûtése egyedi konvektoros. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,, 584 nm-es telken 148 nm-es, vá-
lyog építésû, 2005-ben teljes körûen felújított, illetve átalakított
és fejlesztett családi ház eladó. A lakóépület adatai: 4 szoba +
nappali, konyha, spájz, 2 fürdôszoba. Területi elrendezésébôl
adódóan kétgenerációs életmódra kiválóan alkalmas. A szobák
laminált parkettásak, a konyha és a fürdô hidegburkolatos. Az
ingatlanhoz tartozik az udvaron különálló 25 nm-es garázs + tá-
rolóhelyiség. Fûtés módja: kombi kazános, lapradiátoros.
ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann 1980-ban épült családi ház el-
adó. 2 szoba a földszinten, 2 szoba a tetôtérben, étkezôkony-
hás, nagy elôtérrel, WC és fürdô a földszinten. Az udvaron ga-
rázs, kocsiszín két autónak, melléképület. A kert gyümölcsfák-
kal beültetett. ÁÁrr::  1199,,9955  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK
BBéékkéésseenn,, aa  LLoonnddoonn  uuttccáábbaann,, 381 nm-es telken 70 nm-es, másfél
szobás, K–D-i fekvésû családi ház eladó. Falazata vegyes, fû-
tése egyedi konvektoros, a szobák burkolata padlószônyeg, a
konyha + közlekedô hidegburkolatos. A kert füvesített. 
ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  HHoosssszzúú  uuttccáánn,, 1271 nm-es telken 1998-ban épült,
keleti fekvésû, 58 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs családi
ház eladó. Falazata: vegyes, fûtése: egyedi konvektoros + ve-
gyes tüzelés. Szobák burkolata: padlószônyeg, konyha hideg-
burkolatos, ablakai redônyösek. Az ingatlanhoz melléképületek
és garázs is tartozik. Telefon-, internet-használati lehetôség is
van. Az utcában a szennyvíz csatornázott. ÁÁrr::  55,,77  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSáámmssoonn  uuttccáábbaann,, a fôút mellett 60 nm-es, kétszobás
családi ház eladó. Konyha, fürdôszoba, étkezô és zárt terasz is
tartozik a házhoz. 2007-ben lett felújítva. Sátortetôs, falazata ve-
gyes, egyedi konvektoros fûtésû, redônyös. A szobák parkettá-
sak, a konyha hidegburkolatos. Kemence is van, veteményes és
gyümölcsös tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr::  66,,11  MM  FFtt..
BBéékkééss  kköözzppoonnttjjáábbaann,, aa  SSaass  uuttccáábbaann 1962-ben épült, vegyes fa-
lazatú, felújítást igénylô kétszobás családi ház eladó. Fûtése
gázkonvektoros, a meleg vizet gázbojler biztosítja, a szobák bur-
kolata padló, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos, ablakai
redônyösek, udvara parkosított. Melléképület is tartozik az in-
gatlanhoz. ÁÁrr:: 66,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  uuttccáábbaann,, 1600 nm-es telken 110 nm-es,
kétszobás, fôzôfülkés, ebédlôs, üveges folyosós, vegyes fala-
zatú, egyedi konvektor fûtésû családi ház azonnal beköltözhetô
állapotban eladó. A meleg vizet gázbojler szolgáltatja, a szo-
bákban padlószônyeg, a konyhában hidegburkolat van. Díszkert
és veteményes tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  RRáákkóócczzii  uuttccáábbaann,, 1500 nm-es telken egy 220 nm-es,
négyszobás, déli fekvésû, vegyes falazatú, teraszos családi ház
eladó. Fûtése egyedi konvektoros, a szobák burkolata parketta,
a konyha és a közlekedô hidegburkolatos, ablakai redônyösek.
Az ingatlan vállalkozásra is alkalmas, forgalmas helyen találha-
tó, saját parkolóval rendelkezik. Garázs és melléképület is tar-
tozik hozzá. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann,, központi helyen, 877 nm-es tel-
ken eladó egy 230 nm-es, négyszobás, 1930-ban épült régi pol-
gári ház, mely több generáció számára is alkalmas. Falazata ve-
gyes, fûtése csempekályhás. Felújítást igényel. A szobák bur-
kolata hajópadló, a konyha és a közlekedô hidegburkolatos. 
Az ingatlanhoz melléképület és garázs is tartozik. ÁÁrr::  1122 MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann,, 693 nm-es telken 200 nm-es, ötszo-
bás, teraszos, keleti fekvésû, kétgenerációs családi ház eladó.
Fûtése központi radiátoros, de vegyes tüzelésre is van lehetô-
ség. Falazata: tégla, a szobák burkolata padlószônyeg, a kony-
ha és a közlekedô hidegburkolatos, ablakai redônyösek. Tele-
fonnal és kábeltévével felszerelt. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..

KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  TToollddii  uuttccáánn,, 2400 nm-es telken 120 nm-es, 2001-
ben épült, 2007-ben teljes körûen felújított tégla falazatú csalá-
di ház eladó. Két szoba + nappali, konyha, fôzôfülke, kamra,
nagy terasz tartozik az ingatlanhoz. Egyedi konvektoros fûtésû,
elôkertes és díszkertes, kovácsoltvas kerítéssel. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
SSiióóffookkoonn,, aa  VVaassvváárrii  PPááll  uuttccáábbaann eladó egy kitûnô állapotban lévô,
igényes, 110 nm-es, két szoba + nappalis, amerikai konyhás, klí-
más, teraszos családi ház. Falazata tégla, fûtése központi ra-
diátoros + padlófûtéses, ablakai redônyösek, riasztóval felsze-
relt. A konyhában beépített cseresznyefa konyhaszekrény,
ezüstszínû beépített fôzôlap, sütô és mosogatógép van. A ház-
hoz egy melléképület is tartozik, mely lakóháznak is megfelel:
egy szoba, konyha, fürdôszoba. Az udvaron kismedence, a kert
parkosított, játszótér-kialakítás is megoldott. Egyéb extrák: in-
ternet, telefon, kábeltévé, parabolaantenna. ÁÁrr::  2244  MM  FFtt..
SSiióóffookkoonn,, aa  VVaassvváárrii  PPááll  uuttccáábbaann jó állapotú, vasváz szerkezetû,
igényes, 219 nm-es, 4 szoba + nappalis családi ház eladó. Fa-
lazata tégla, fûtése központi radiátoros + padlófûtés. Hûtô-fûtô
klíma van, hôszigetelt (külsô 10 cm-es), hátsó terasz kialakítá-
sú. Az ingatlanhoz garázs és mûhely is tarozik. Az udvar parko-
sított. Egyéb extrák: riasztó, telefon, internet, kábeltévé.
ÁÁrr::  2244  MM  FFtt..

HÁZRÉSZEK
SSzzeenntteesseenn,,  aa  MMáággooccssii  uuttccáábbaann 60 nm-es, két szoba konyhás,
központi fûtéses, tégla építésû, konvektoros házrész eladó 110
nm-es önálló telekkel. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken 86 nm-
es, 2005-ben felújított, vegyes falazatú udvari házrész 450 nm
saját kerttel eladó. 2 szoba + nappali, parkettás szobák, konyha-
étkezô, fürdôszoba, WC. A gáz be van kötve, de csempekályha
fûtésû. Garázs és melléképületek is vannak. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn 65 nm-es, nem utcafronti, ve-
gyes falazatú, kétszobás, konyhás, konvektoros, két fürdôszo-
bás, elôkertes házrész közös udvarral eladó. ÁÁrr::  55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es, egyszobás (konyha, ét-
kezô, fürdôszoba, WC) utcafronti házrész konvektoros hôlea-
dókkal, belsô terasszal, hajópadlós szobával, redônyös abla-
kokkal, kis virágoskerttel eladó. Két lakó van a telken. 
ÁÁrr::  44,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáánn  40 nm-es, egyszobás házrész eladó,
melyhez konyha, fürdôszoba, kamra, illetve elôkert is tartozik.
Falazata tégla, a fûtés egyedi konvektoros. A szoba betonos bur-
kolatú, a konyha hidegburkolatos. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, 1122 nm-es telken 90 nm-es,
háromszobás, 1964-ben épült házrész eladó ötlakásos házban.
Falazata vályog, fûtése gázkonvektoros. A szobák burkolata ha-
jópadló, a konyha hidegburkolatos. Melléképület is van (fás-
kamra és pince). Ablakai redônyösek, kábeltévével felszerelt.
Felújításra szorul. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann, 80 nm-es telken vegyes fa-
lazatú, 61 nm-es (egy szoba + nappali + étkezô egyben) házrész
nagy terasszal, melléképülettel, egyedi konvektoros fûtéssel el-
adó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, frekventált helyen utcafron-
ti, 82 nm-es, polgári típusú házrész egy nagy szobával, nagy elô-
szobával, konyha + étkezôvel, kis telekkel eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  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

Február 12-én 19 órától
Pitti Katalin elôadása 
a Jókai Színházban

Február 12-én 19 órától
Duma Színház a Phaedra 
Közéleti Központban

Február 13–15-ig
Nemzetiségi Vezetôk 
Országos Találkozója 
a Vasutas Mûvelôdési Házban

Február 13-án
Ôrtorony koncert az ifiházban

Május 15-éig
Ötletadó kézmûves mûhely 
a Meseházban

Február 16-án
Fábry-est az ifiházban

Február 16–22-ig
Csabai farsang a város több 
pontján

Február 17-én
Irodalmi est a Phaedrában

Február 17-én 17 órától
Gilgamestôl Jézusig 
és tovább – elôadás a TIT-ben

Február 18-án
Ifjúsági hangverseny az ifiházban

Február 21-én
Farsang a Csaba Centerben

Február 23-án 17 órától
A nagy út: el camino – 
dr. Domokos Tamás muzeológus
és dr. Domokosné Medgyesi Éva
tanár elôadása a TIT-ben

Február 24-én
Asztrológiai elôadás a Viharsarok 
a Nemzetért Egyesület 
szervezésében az ifiházban

Február 26-án
Torkos csütörtök békéscsabai 
éttermekben
(az akcióhoz csatlakozott 
békéscsabai éttermek listája 
a www.menjunkenni.hu-n) 

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!
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A sokféleség laboratóriuma cí-
met viseli az a kiállítás, ame-
lyet dr. Becsey Zsolt euró-
pai parlamenti képviselô veze-
tésével állítottak össze ne-
ves szakemberek, s elôször
Brüsszelben, az Európai Par-
lament székhelyén volt látható
tavaly májusban. A Kárpát-
medence déli területein élô
nemzeti kisebbségekrôl szóló
történelmi kiállítás a Békés
Megyei Tudásház és Könyv-
tárban tekinthetô meg. Be-
csey Zsolt a kiállítás megnyitó-
ján dr. Hajnal Lajos igazgató
köszöntôje után elmondta: a
brüsszeli bemutató célja az
volt, hogy segítsen megváltoz-
tatni azt a fôként tájékozatlan-

ságból fakadó érzéketlensé-
get, amely gyakran érvénye-
sül az európai döntéshozók
magatartásában a nemzeti és
etnikai kisebbségekkel kap-
csolatban általában, a közép-
és kelet-európaiakkal kapcso-
latban pedig különösen. A fô

kérdés, amelyet a kiállítás
anyaga taglal: az Európai Unió
meg kívánja-e tartani a régió-
ban élô nemzeti közösségeket
mint a sokszínûség hordo-
zóit, vagy utat enged az egy-
nemûsítô törekvéseknek? 

K. K. P.

Kinél a hiba
(Adaptáció)

A fiuk atyja nagyon örült an-
nak, hogy a tékozló gyerek ha-
zatalált. Még jobban örült vala,
mikor hallá is ôt, arról, hogy
lenne mi járat. S hogy végleg is
maradna.
Talán. Merthogy mindene

odalett, úgy garázdálkodott ja-
vaiban. S hát, mit lehet tenni?
Ilyenkor.
Mert ezt mondá az ô atyjá-

nak a tékozló fiú: Itt vagyok,
atyám, jöttem, hogy családom
erejét emeljem, mert akkor a te
tékozló fiaddal eggyel többen
leszünk, és ennyien már jogo-
san igényelhetünk állami gáz -
ártámogatást.
És mondá az ô atyja: Bi-

zony, fiam, legjobbkor érkeztél,
merthogy éppen elnyüvette-
nek azok a jó bolyhos mackó-
nadrágok, melyeknek zsebei-
ben olyan jólesett vala – télidô-
ben – kezeknek a melegség…
Mikor hallá ezt a másik fiú,

felfortyana is erre. Ki is fakadá
az ô atyjokra, lehordván pedig
testvérét is sárga földig.
Atyja pedig így szóla neki,

hogy okulna: Akiknek vala
jobb dolgok, azok mennének
hegymagasaiba kirándulni az
hideg Alpínusoknak.
A fiú sértve érezvén atyjától

magát; tüstént szedelôdött, és
a házudvart is elhagyá. De
még az vidéket is el. Sôt.
Minek is utána fennen mon-

dá fiuknak atyja: Na, bizony,
ezzel búcsút inthetünk nagyon
annak a gázártámogatásnak!
Mire a tékozló fiú: Még egy

viseltes mackónadrággal se
maradt több a háznál! És ki
miatt.
És aztán ugyanúgy alakult

kezeknek is ugyanazokban a
zsebekben. S hogy sok szájak-
nak még tovább mennyin ala-
kult? Errôl vala nem értesülénk.

ZanaZol Zatyko István

A magyar kultúra napja békés-
csabai rendezvénysorozatá-
nak keretében versestet ren-
deztek a Balassi Bálint Magyar
Mûvészetek Házában.  „Talán
már holnap – Költôk és versek
a XX. századból a békési tája-
kon” címmel Sass Ervin költô,
újságíró összeállításában hall-
hattunk mûveket Kara Tünde,
Józsa Mihály és Czitor Attila
tolmácsolásában, Varga Zsolt
közremûködésével. Sass Er-
vin bevezetô gondolatai gaz-
dag kultúránk, költôóriásaink
sorsát idézte, s a XX. századi
szûkebb pátriárkánk jeles toll-
forgatóit is megismerhettük. A
teljesség igénye nélkül: Sin-
ka István, Gyóni Géza, Pardi

Anna, Fülöp Károly, Madai Pál,
Gyökössy Endre, Mucsi Jó-
zsef, Hegyesi János, Simonyi
Imre, Sarusi Mihály, Fülöp
Béla, Kiss Ottó, Bónus István,
Kôszegi Bartha Kálmán, Tom-
ka Mihály és a nemrégiben el-
hunyt Kovács György versei-
bôl kaptunk ízelítôt ezen az es-
tén. Az est mottóját is tôle köl-
csönözte a szerkesztô. A vers-
összeállítást követôen Gara czi
László Prédales címû mû vét
láthattuk a Csabai Színistúdió
elôadásában, majd egy kis
megvendégelés is várt az ér-
deklôdôkre. A rendezvénnyel
párhuzamosan táncház is kez-
dôdött a Békési Úti Közösségi
Házakban. V. A.

A sokféleség laboratóriumaVersest a Balassiban

„Óvd a környezetet!”
P feifer Gyula immár negy-

vennégy éve, szinte elké-
szülte óta lakója és egyben
közös képviselôje a Kazinczy-
lakótelep 1. számú lakótömb-
jének. Úgy tekint a házra, mint
élete fô mûvére, és ez meg is
látszik, hiszen a gyönyörû,
rendezett környezettel már két
alkalommal elnyerték a Virá-
gos Békéscsabáért verseny
elsô díját. Gyula bácsi gondos
gazda módjára bánik az épü-
lettel, sokkal többet tesz, mint
a kötelessége volna.
– Hálátlan feladat az öné.

Hogyan találja meg a lakókkal
a közös nevezôt?
– Nem könnyû az embe-

rekkel, ahányan vagyunk,
annyifélét szeretnénk. Csak
szeretettel és nagy türelem-
mel lehet elérni valamit. Sze-
rencsére minden egyes lakót
jól ismerek, sokan közülük a
kezdetektôl itt laknak. A szép
környezet vonzó, akad olyan,

aki kifejezetten ide szeretne
költözni, ebbe a tömbbe.
– A közelmúltban újították

fel a házat, ez nagy felfordu-
lással járt.
– Abban az idôben a felesé-

gem naponta húsz-huszonöt
kávét fôzött a munkásoknak,
aztán amikor elkészült a mun-
ka, ünnepséget rendeztünk. A
terület utólagos rendezése vi-
szont az én gondom volt.
– Honnan van az a sok-sok

virág, ami a házat és a kertet
díszíti?

– Azokat a saját pénzem-
bôl veszem. Egy fillért sem
kapok a ház körüli munká-
kért, mint fûnyírás, sövénynyí-
rás, gallyazás, a falevél ösz-
szeszedése ôsszel, vagy ta-
vasszal a gyep elôkészítése.
Ezzel jelentôs összeget spó-
rolok meg a háznak. Én nem
tudom elviselni, ha rendetlen-
ség van a ház körül.
– Milyen segítséget kérnek

a lakók?
– Általában olyasmit, ami

nem tartozik a feladataim
közé, például bútorszállítást,
egyebeket. Igyekszem min-
denben segíteni.
– Sose gondolt arra, hogy

nem csinálja tovább?
– Megfordult már a fejem-

ben, de sajnálnám, ha az ed-
digi munkám kárba veszne,
meg nem is tudnék egy hely-
ben ülni. Még feladatom van
az életben…

G. Zs. 
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Két építési telek eladó az Arató és
Cséplô utcában. Irányár: 1,8 M és 2 M
Ft. Tel.: 20/325-5047.

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.

Felújított családi ház eladó Jaminában.
Irányár: 15,7 millió Ft. Tel.: 30/538-8833.

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.

Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen
(Menta utca) 122 nm-es sorház + ga-
rázs eladó. Irányár: 25,8 M Ft. Tel.:
70/522-6539.

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
Hozassa rendbe, készítse fel kerékpár-
ját tavaszra. Elfogadható árak az Uni-
verzál II. emeletén.

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

Motoros fûrésszel munkát vállalok. Tel.:
30/481-8071, 66/436-226.

Tûzifa eladó! Kuglizva 2000 Ft/q, hasít-
va 2500 Ft/q. Telefon: 20/436-0463,
30/833-3228. Kiszállítás kis tételben is!

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.

www.olasz-italiano.uw.hu
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Békés-
csabán. Tel.: 20/935-8173, Péter József.

Takarítást, ebédhordást, gondozást vál-
lalok 8–16 óráig. Tel.: 20/775-2895.

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

Festés, mázolás, homlokzatfestés, ta-
pétázás stb. 30 éves tapasztalattal.
Marik István kisiparos. Békéscsaba, Ta-
vasz u. 83. Telefon: 30/275-7263

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

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

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

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

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.

Számítógépek javítása, tanácsadás.
Tel.: 70/228-6377.

OKTATÁS
Kémiakorrepetálás. Tel.: 30/480-3670.
Matematikából korrepetálás, felkészí-
tés. Tel.: 70/22-86-377.

www.olasz-italiano.uw.hu
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

Angol nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
30/527-7078.

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

Ingyenes átképzés diplomásoknak, érett-
ségizetteknek. A betanulás idejére 200
ezer Ft alapjövedelem. Tel.: 30/843-0496.

EGYÉB
Idôs- és betegellátást vállalok. Telefon:
30/266-1081.

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

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

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

A Szabó Pál Téri Általános Is-
kolában – a Biblia-évi rendez-
vénysorozatuk zárásaként –
ünnepi mûsor keretében aján-
dékkal kedveskedett a diákön-
kormányzat minden tanuló-
nak. Fellépett a furulyazenekar,
volt betlehemes játék, a gyere-
kek énekeltek és jeleneteket,
verseket adtak elô a szeretet-
rôl. Az iskola tanulói és dolgo-
zói mellett szülôk is eljöttek.
Néhány pedagógus még

ezt megelôzôen egy kisbusz-
nyi ajándékkal indult Bélfe-
nyérre, az árvaházba. A sze-
mélyre szóló ajándékcso-

magok tartalmát maguk
gyûjtötték a lelkes szülôk, a
gyerekek és a pedagógusok.
Már három éve járunk oda, te-
hát jól ismerjük az ottaniakat.
Annyi ajándék gyûlt össze,
hogy nem is sikerült egyszer-
re kivinnünk.
Sok fotót készítettünk,

ezekbôl a késôbbiekben ki-
sebb kiállítást rendezünk az
aulában, hogy mindenki lát-
hassa, milyen nagy örömet
szereztünk a bélfenyéri árva-
házban élô – mondhatom ta-
lán így is – tanítványainknak.

Csomósné Tanka Ilona 

A fotós pilóta

Deltaszárnytól a Fekete
Hölgyig címmel Kositzky

Attila nyugállományú repülô
altábornagy, a honvédség ko-
rábbi légvédelmi vezérkari fô-
nöke tartott elôadást a repü-
lôk szerelmeseinek a helyôr-
ségi klubban, a KIT Makett
Klub szervezésében. Kositzky
Attila repülôs pályafutása
több mint ötven évvel ezelôtt
kezdôdött. Hobbija a fotózás,
légifotózás.

Az egész, mintegy másfél órás
darab végül is egy óriási,
szenvedélyes vitaparti, végsô-
kig feszített konfliktusokkal,
amikor a gyávaság és az áru-
lás természetrajzairól kap a
nézô feldolgozandó dialógu-
sokat, jellemrajzot, hogy pon-
tosabbak legyünk, és döb-
benten fedezzük fel, hogy ha-
sonlókkal nemcsak a Sóska,
sültkrumpli szereplôi rendel-
keznek, hanem kis országunk
számos állampolgára, vagyis
az öltözô tényleg olyan, mint
egy kis ország, vagy nagyobb,
esetleg még nagyobb. Az pe-
dig, hogy fociról van szó, kü-
lön vonzóerô, a téma mifelénk
is általános érvényû, és mi is
mindent jobban tudunk, mint
a szakemberek. De azért ek-
kora balhévircsaft ritkán fordul
elô, habár elôfordul. Nem is
egyszer, és nem is csak foci-
ügyben.

Jó kis elôadást láttunk ezen
a premieren, a vendégrende-
zô, Koleszer Bazil Péter a foci-
hoz is ért, a színházhoz még
inkább. Lehet ugyan, hogy né-
hány jelenetben túl hangosra
sikeredett az elôadás, miköz-
ben a szereplôk jól kibeszélik
az éppen felmerült részkonflik-
tust a hízelgés és düh legkü-
lönbözôbb fázisaiban, hogy a
meccs után menekülésre fog-
ják a dolgot, mert a tisztelt
szurkolói nagyközönségnek
éppen téglát dobálni jött ked-
ve, és szívesen bevállalna egy
jókora bíróverést.
Gulyás, Bartus és Csomós

teljes mellszélességgel vetet-
ték magukat a küzdelembe,
jellemrajzaik szinte tökélete-
sek. Ilyenek ôk, ilyenek az is-
merôseink, ilyenek vagyunk
(néha) mi is, persze csak rit-
kán. És ilyen ez a kis ország is,
ha tud róla, ha nem...

Sass Ervin     

Koldusbot
Kedves magyar hazám, kirablóid 
bôven,
nyomorgó munkásid háborognak 
bôszen.
Harmincas években hárommillióan,
bár koldusként éltek, hittek kitartóan.

A szegénynek ma is béklyó fogja kezét,
ha lázadozni mer, kilövik a szemét.
A számuk nem fogyott, inkább többen
lettek,
ezrek és milliók koldusbotot vettek.

Aranyéhû kufár mézzel csal a boltba,
éhes cápa módra vevôket nyel sorba.
A portéka ára kacsingat az égre,
az átlagembernek helyben topog bére.

Munkanélkülinek légbôl a garasa,
szánalmasan korog egész nap a hasa.
Ha hónap közepén elfogy kevés 
pénze,
elmélkedhet azon, kié lesz a vére…

Évek óta furcsa meglátásim vannak,
cápáék portékát nagy haszonnal 
adnak.
Kíváncsi volnék rá, mikor veszik észre,
nincs minden koldusnak koldusbotra
pénze…

Hét évtized emlék: háború, majd terror,
száj jobb, ha zárva volt, nem volt 
helyed sehol…
Népünknek elvették kenyerét és eszét,
átkozd meg rablóknak zsebbe nyúló
kezét.

Ártatlan gyermekek éheznek, 
éheznek…
diktatúrák alatt senkit sem kérdeznek.
Mocskos politika maga hasznát lesi,
utolsó falatod a szádból kiveszi.

Koldusbotot is csak részletekre 
kaphatsz,
halálod után sok adósságot 
hagyhatsz…
Én arra biztatlak, fogd a koldusbotot,
üss a vérszívókra 
hatszázhatvanhatot…

Pelle Ferenc   

Kecskeméten indult a
WWF Magyarország és

az OBI közös hódismereti tur-
néja, amelynek Békéscsabai
állomásán több mint 100 gyer-
mek hallgatta meg az áruház-
lánc kabalafigurájáról, vagyis

a hódról szóló elôadásokat.
Czabán Dávid hódismereti
óráin az érdeklôdô iskolások
megismerhették az egyik leg-
nagyobb európai rágcsáló
visszatelepítésének hazai kö-
rülményeit. K. K. P.

Sóska, sült krumpli, foci
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Könyvekben írnak BMZ-rôl

Hódóra az OBI-ban

A bélfenyéri árvaházban

Baji Miklós Zoltán, ismer-
tebb nevén BMZ sokol-

dalú mûvészetével számtalan
alkalommal találkozhattunk
már Békéscsabán. A perfor-
mance és a nevéhez fûzôdô
pszichotechnobody-art ak-
ciók sokaknak talán meghök-
kentô, egyszeri és megismé-
telhetetlen élményt nyújta-
nak, hiszen mind a saját tes-
tét, mind a környezetét kifeje-
zési eszközként használja a
mûvész. „BMZ kultúrtörténeti
szempontból mélyre nyúl
vissza, a közös gyökerû ôs-
vallások rítusait jeleníti meg,
kihasználva a mai technika
adta lehetôségeket” – olvas-
hatjuk róla egy elemzésben.
Tevékenységét több díjjal ju-
talmazták, és mûvészeti kiad-
ványokban is mind gyakrab-
ban jelenik meg.
Sturcz János A heroikus

ego lebontása címû könyvé-

nek Testhatárok fejezetében
az emberbôrárverést elemzi,
amikor BMZ saját bôrére teto-
váltatott, majd plasztikai se-

bészeti úton eltávolított képeit
kiállította és áruba bocsátotta.
Zrinyifalvi Gábor Mi a szo-

bor és a plasztika? címû
könyvében a performance le-
írását transzpatikus teleextá-
zis elôadásának dokumen-
tumképeivel illusztrálja. 
Fábián Sándor A világ

szobrászainak lexikonában
BMZ intermediális mûvésze-
tét ismerteti.
A szlovák Studio erté

összmûvészeti társulás Tran-
sart Communication kiadvá-
nya az 1987-tôl 2007-ig eltelt
idôt összegzi, melyben nem-
zetközileg jegyzi BMZ-t. (A ki-
advány magyar, angol és
szlovák nyelven jelent meg.)
Korunk egyik legérdeke-

sebb és legvitatottabb mûvé-
szét elismeri a szakma, s ez-
zel városunknak is érdemeket
szerez.

Józsa Márta

Péreli Zsuzsa 1974-ben szer-
zett diplomát a Magyar Ipar -
mûvészeti Fôiskolán; 1977
óta állít ki. Több neves díj tu-
lajdonosa: 1980-ban a VI. Fal-
és Tértextil Biennále fôdíját
hozta el, 1981-ben lett Mun-
kácsy-díjas, 1989-ben nívódí-
jas, 1990-ben a XI. Fal- és Tér-
textil Biennále különdíjasa.
1993-ban Környezetvédelmi
díjat kapott, majd 1999-ben a
Magyar Mûvészetért díjat.
2002 óta érdemes mûvész és
1994 óta a Széchenyi Irodal-
mi és Mûvészeti Akadémia
rendes tagja. Számos egyéni
és csoportos kiállításon mu-
tatta meg sajátos, egyéni és

egyedi munkáit. Utoljára
2002-ben volt kiállítása Bé-
késcsabán, a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban. Február
22-éig láthatjuk mûveit a Mun-
kácsy Mihály Emlékházban.
Tárlatát Gyarmati Gabriella
mûvészettörténész nyitotta
meg az Új utakon Munkácsy
nyomában rendezvénysoro-
zat keretében. „Jöjj, kedve-
sem…” címmel férje, Tolcsvay
László adott nagy sikerû kon-
certet az ifiházban, ám ezt
megelôzôn Péreli Zsuzsa nyi-
totta meg Vadászné Ablonczy
Emôke és Szücsy Krisztina
textilmûvészek tárlatát az Art
Cafféban.

V. A.

Péreli és Tolcsvay
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Február 26-áig tekinthetô
meg az a tárlat, mely Ku-

tak Adrienn szlovákiai magyar
alkotó mûveibôl nyílt Békés-
csabán, a Szlovák Kultúra Há-
zában. A tárlatot Krasztev Pé-

ter, a Magyar Kulturális Inté-
zet igazgatója nyitotta meg, s
Ján Süli, a Szlovák Köztársa-
ság fôkonzulja köszöntötte a
megjelenteket.

V. A.

Kutak Adrienn tárlata

A Bárka szerkesztôsége
2000-ben pénzjutalommal
járó díjat alapított, amelyet
minden év végén oszt ki azon
– a laphoz hosszabb ideje kö-
tôdô – szerzôk között, akik az
adott évben is jelentôs publi-
kációval, publikációkkal gaz-
dagították a folyóiratot és ol-
vasóit. A pénzjutalmat 2002-
tôl Kiss György szobrász- és
éremmûvész (akinek a gyulai
várat ábrázoló pénzérméje Az
év érméje címet nyerte el
nemrég egy amerikai interne-
tes szavazáson) kisplasztiká-
ja egészíti ki. 
Az elmúlt évek díjazottjai

voltak számos Békés megyei

alkotó mellett: Tandori Dezsô,
Podmaniczky Szilárd, Zalán
Tibor, Grendel Lajos, Nagy
Gáspár, Szepesi Attila, Varró
Dániel, Vámos Miklós, Tarján
Tamás, Bogdán László. 
A 2008. év díjait január 27-

én adta át Domokos László,
Békés Megye Képviselô-tes-
tülete elnöke a Békés Megyei
Jókai Színházban rendezett
ünnepi Bárka-est keretében
Tôzsér Árpád Pozsonyban élô
költônek, irodalomtörténész-
nek, esszéírónak, aki 2008-
ban verseket, naplójegyzete-
ket és a Nyugat folyóiratról
szóló esszét is közölt a folyó -
iratban.
Ugyancsak Bárka-díjat ka-

pott a fiatal, gyomai születésû
Darvasi Ferenc irodalom- és
színikritikus, aki a 2008. év
számaiban Fehér Béla, Prágai
Tamás és Podmaniczky Szi-
lárd kötetérôl írt kritikát, a Vi-
déki Színházak Találkozó járól
és a Gyulai Várszínház negy-
venötödik évadáról pedig ta-
nulmányt.

Átadták a Bárka-díjakat
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BÉKÉSCSABA ANNO...

Piactértôl a Kossuth térig

A képeslapfotó 1903-ban örö-
kítette meg a Kossuth teret és
a helyi motort, amely a vasút-
állomástól eddig közlekedett.
A tér 1860 elôtt még ala-

csony nádfedeles házakkal
volt beépülve. Azokat a köz-
ség megvásárolta és lebontat-
ta, majd egy központi piacte-
ret létesítve 1884-ben Temp-
lom térnek nevezték el. Gold
János fúrómester 1885 tava-
szán kezdte el, de Zsigmondi

Béla vállalata fejezte be 1890-
ben a város elsô artézi kútjá-
nak fúrását, ezért lett a neve
„Artézi kút tere”. A kút ékessé-
ge s a köznyelv általi névadó-
ja a horganyöntésû, karcsú
halászlányszobor lett. A Kos-
suth Lajos születésének évfor-
dulóján, 1892-ben összehívott
rendkívüli közgyûlés nevezte
el Kossuth térnek. A tér mö-
götti házsor akkoriban épült.

Gécs Béla

Gyermekvédelmi
program
a Degrében

Január 1-jén indult el az akétéves gyermekvédelmi
program, amely a megyei  in-
tézményegységekben élô
gyermekek társadalmi hátrá-
nyainak csökkentését tûzte ki
célul különbözô foglalkozá-
sok, kulturális programok
szervezésével. A rendszeres
foglalkozások fô céljai a kö-
zösségépítés és agresszióke-
zelés, de ezeken túl iskola-
rendszeren kívüli felzárkózta-
tó és tehetséggondozó tevé-
kenységet is végeznek. A Bé-
kés Megyei Szociális, Gyer-
mekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ a
Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program keretén belül 20
millió forint európai uniós tá-
mogatást nyert a projekt
megvalósítására. A pályázat
célja a részt vevô 143 gyer-
mek, fiatal számára olyan
komplex szolgáltatás nyújtá-
sa, mely elôsegíti iskolai hát-
rányaik csökkentését, társa-
dalmi beilleszkedésüket, va-
lamint munkaerô-piaci elhe-
lyezkedésüket. A projekt Bé-
kés megye egészére kiterjed,
a megvalósítás helyszínei la-
kásotthonok (Békés, Gyula,
Magyarbánhegyes, Elek),
gyermekotthon (Dévaványa),
valamint a nevelôszülôknél el-
helyezettek esetében a jól
megközelíthetô helyszínek
(Orosháza, Körösladány). 

k. k. p.

Békéscsabán, a Fiuméban
tartották országos érte-

kezletüket a Személy-, Va-
gyonvédelmi és Magánnyo-
mozói Szakmai Kamara me-
gyei szervezeteinek magán-
nyomozó alelnökei. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével
többek közt Németh Ferenc
országos elnök és Csatári Ti-
bor országos alelnök.
Mint azt Borbíró Zoltán, a

Békés megyei területi szerve-

zet elnöke elmondta, a béké-
siek érdekérvényesítésének
köszönhetôen elôször történt
meg, hogy Budapest helyett
egy vidéki város, Békéscsaba
adhatott otthont a megbeszé-
lésnek. Ha a magánnyomozók
kerülnek szóba, a krimikedve-
lôk zöme Sherlock Holmest, a
Sir Arthur Conen Doyle által
életre keltett, elmés, intelli-
gens, minden szálat kibogozó
londoni detektívet látja maga

elôtt. A szakma magyar köve-
tôi azonban ezúttal nem szö-
vevényes bûnügyeket jöttek
megoldani, hanem aktuális te-
endôiket, terveiket tekintették
át. Elôkészítették a nyáron
megtartandó nemzetközi ma-
gánnyomozói konferenciát,
beszámoltak az elmúlt évrôl,
és megtárgyalták a 2009. évi
munkatervet, valamint a ma-
gánnyomozói szakma jelentô-
ségét a kamarán belül. Beszél-
tek a dr. Szabó László szer-
kesztésében megjelent Ma-
gánnyomozók kézikönyvérôl
is, amelyben a szakmai isme-
reteken túl szó van például az
emberismeret és kommuniká-
ció jelentôségérôl.
A magánnyomozók a

munka végeztével disznóvá-
gáson vettek részt a Mester
Klubban, és természetesen
megkóstolták a csabai csípôs
kolbászt is. 

Mikóczy Erika

ALencsési Közösségi Ház-
ban tartotta éves rendes

közgyûlését a Békés Megyei
Harcmûvész Szövetség. Hu-
szonegy klub képviselôje je-
lent meg, akik elôzetesen
megkapták a beszámolót.
Gregor László, a megyei szö-
vetség elnöke egészítette ki
szóban az anyagot. A szövet-
ségnek törekednie kell a me-

gyei versenyeken a nagyobb
indulói létszámra. A határ men-
ti sportkapcsolatok fejlesztése
várható a 2009-es évben. A
beszámolót a gazdasági rész-
szel és a 2009-es feladatmeg-
határozással a közgyûlés elfo-
gadta. 
Döntöttek a hagyományos

elismerések odaítélésérôl is.
2008-ban a legkiemelkedôbb

eredményt elérô sportolóknak
felajánlott „Kiváló Harc -
mûvész” díjat Szabó László, a
Békéscsabai Lakótelepi SE
Európa-bajnok válogatott kick-
boxosa kapja. Az edzôknek
felajánlott „Érdemes Mester”
díjat Dobóvári Erik mester, a
Békéscsabai Lakótelepi SE ai-
kido szakosztályának vezetôje
érdemelte ki.

Üléseztek a harcmûvészek

Magánnyomozók a Fiuméban


