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Tavaly ôszi, békéscsabai
látogatása során az Egye-

sült Államok budapesti nagy-
követe, April H. Foley a Buda-
pest Bank Békéscsabai Bank-
mûveleti Központjába is ellá-
togatott. Nem véletlen ez a ki-
tüntetô figyelem, hiszen a
pénzintézet – a 2006 nyarán
átadott call centerrel – a város
egyik legjelentôsebbmunkál-
tatója, s az elmúlt négy évben
összesen 2,3 milliárd forintot
fektetett be Békéscsabán. Ta-
más Péterrel, a Csaba Cen-
terbenmûködô bankmûveleti
központ vezetôjével az elmúlt

másfél évrôl, s a már jelenleg
is zajló fejlesztésekrôl beszél-
gettünk.
– Békéscsaba számára

fontos eredményként könyvel-
hetô el, hogy a Budapest
Bank 2006 nyarán itt nyitotta
meg bankmûveleti központ-
ját. Miként esett a választás
éppen a békési megyeszék-
helyre?
– A Budapest Bank fôvá-

rosi, központi irodaházának
adottságai 2006 után már
nem voltak alkalmasak a nö-
vekvô létszám befogadására.

Munkahelyteremtô bank

Újjászületett a hivatal

Az átalakított szervezet döntô
többségében megfelel a kö-
vetelményeknek és a várako-
zásoknak. A hivatal eredmé-
nyesebben, az anyagi erôfor-
rásokat takarékosabban fel-
használva mûködik, és javult
közszolgálatisága, azaz a pol-
gárbarátabbá vált helyi közi-
gazgatás.
Elsô lépésként tizenhárom-

ról nyolcra csökkent az osztá-
lyok száma, ésszerûbben át-
fogva a különbözô szakigaz-

gatási területeket. Ezzel egy
idôben az osztályvezetôk ön-
álló döntési jogkört kaptak a
jegyzô által átruházható ha-
táskörök döntô hányadára.
Javult a belsô kommuniká-

ció azzal, hogy a város válasz-
tott tisztségviselôi a polgár-
mester irányításával, valamint
az osztályvezetôk a jegyzô irá-
nyításával heti rendszeresség-
gel, továbbá igény szerint tar-
tanak egyeztetô értekezleteket.

Fórum Fényesen
A február 19-én este Fé-

nyesen megtartott la-
kossági fórum is azt bizonyít-
ja, hogy a településrésznek
nagy szüksége lenne egy tá-
gas közösségi házra, az ér-
deklôdôk ugyanis nem fértek
be a Fatornyos kocsma leg-
nagyobb termébe sem. Tímár
Ella önkormányzati képviselô
ezzel kapcsolatosan elmond-
ta, hogy egy engedélyes terv
birtokában a Norvég Alaphoz
pályáztak a 35 millió forintból
felépíthetô közösségi ház
ügyében, s most már a pozitív
elbírálást várják.

A képviselônô azt is öröm-
mel jelentette ki, hogy az el-
múlt év decemberéig sikerült
megoldani Fényesen a foghí-
jas közvilágításból adódó
problémákat.
Hanó Miklós alpolgármes-

ter a városban zajló, illetve a
tervezett fejlesztésekrôl be-
szélt, kiemelve a munkahely-
teremtô beruházásokat és a
szennyvízprogramot.
Bánfi Ádám a MÁV Békés-

csabát is érintô fejlesztéseit
ismertette, melyek megvaló-
sulása 2009–2010-re várható.

ABékés Megyei Jókai
Színház a közelmúltban

mutatta be Stendhal: Vörös és
fekete címû mûvének színpa-
di változatát.
A történet „kötelezôen aján-

lott” olvasmányként köszön
vissza. A papnak készülô fia-
talember, Julien Sorel jóaka-
rója, Chelan abbé közbenjá-
rására kerül Verriéres polgár-
mesterének, de Renal úrnak
házába a gyermekek nevelô-
jeként.
A titokban Napóleonért ra-

jongó, önérzetes tanító fiata-
los lobogása, vonzó megjele-

nése erôs hatással van a ház
gyönyörû úrnôjére, aki soha
nem ismertemég a szerelmet.

Leszálló és légimentôbázis

Messze van a Bács-Kis-
kun megyei Jakabszál-

lás a Körösök vidékétôl, ezért
onnan nézvést légi mentésre
nem alkalmas. A megyei ön-
kormányzat tagjai úgy döntöt-
tek, hogy a békéscsabai re-
pülôtéren saját beruházásba
fognak, mert az emberi élet
drága.
– Ami térségünkben „légi
mentés elôkészületei” címén
zajlik, az nem más, mint ma-
gyarázkodás, maszatolás –
vélekedett Sánta Endre, a Bé-
késmegyei közgyûlés tagja. –

A régiót ilyen szempontból is
katasztrófa sújtotta, a bázis
építésének elôkészületei nem
zajlanak; érdemleges, pozitív
változás nincs. A szaktárca ve-
zetése abban bízik, hogy egy
milliárdosmagánrepülôsmajd
kegyet gyakorol, s megenge-
di, hogy területén az állami
helikopter leszálljon. Régi ta-
pasztalat, hogy az ilyen ingye-
nesség nem megy sokáig, a
számlát valaki mindig benyújt-
ja. Elôször csak a tankolás
árát kell kifizetni, aztán a töb-
bit. Én az „ideiglenességben”

sem hiszek. A honi gyakorlat
azt bizonyítja, hogy ha valami
odakerül, az ott is marad.
Kifogásaival Sánta Endre a

Körösök vidékén nincs egye-
dül. Itt elég sokan kezdik
unni, hogy a légimentôbázist
elôször Szegeden, aztán
Szentesen akarták megépíte-
ni – végül így lett az átmeneti
helyszín a Bács-Kiskun me-
gyei Jakabszállás. A kritiku-
sok tisztában vannak azzal,
hogy minden beteget nem
szállíthat külön repülôgép.
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Békéscsaba város közgyûlése 2007 februárjában döntött
a polgármesteri hivatal 2007. május elsejétôl érvényes
szervezeti rendjérôl. Alapvetô igényként fogalmazódott
meg, hogy az új szervezet igazodjon a közgyûlés szerve-
zeti és mûködési szabályzatával felállított bizottsági struk-
túrához, ésszerûsödjenek a vezetési-irányítási rendszerek,
a döntéshozatal pedig gyorsabbá és rugalmasabbá váljon.
A grémium a hivatal létszámát 280 helyett 249 fôben álla-
pította meg.

Békés megyében, Békés-
csabán járt Tarlós István,

a Fidesz népszavazási kam-
pányának politikai vezetôje.
Tarlós István arra buzdítot-

ta az embereket, hogy már-
cius 9-én mondjanak három

igent a népszavazás kérdé-
seire, amivel véleményt alkot-
nak a vizitdíjról, a kórházi na-
pidíjról és a tandíjról.
Tarlós szerint a népszava-

zás nem a Fidesz és azMSZP,
hanem a magyar társada-
lom és a Gyurcsány-kormány
konfliktusáról szól. A kormány
most azt teszi, amit a nép nem
akar, a népszavazás után vi-
szont ennek másként kell len-
ni. Tarlós István úgy vélte: az a
legfontosabb, hogy a részvé-
tel magas arányú legyen, hi-
szen a komoly döntés felelôs-
ségét nem adhatjuk át más-
nak. Sorsfordító idôk elé né-
zünk, a tét óriási.

Tarlós: Három igen Indul a gasztroszezon

Cikkünk a 3. oldalon olvasható

Vörös és fekete

Március 15.
Nemzeti ünnepünk
városi programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata

tisztelettel és szeretettel meghívja
a város minden polgárát
az 1848-as forradalom

és szabadságharc kitörésének
évfordulója alkalmából rendezett

városi ünnepségre
2008. március 15-én.

PROGRAM:
9.00 Ökumenikus ünnepi

istentisztelet
a Deák Ferenc utcai
református templomban

10.00–10.20
Térzene a Korzó téren

10.40–10.50
Felvonulás: huszárok,
Balassi Táncegyüttes,
Körösparti Vasutas
Fúvószenekar,
Kentaur Lovas Egylet

11.00 Zászlófelvonás
a városháza elôtt

Városi ünnepség
a Kossuth téren

Ünnepi beszédet mond:
Vantara Gyula, Békés-
csaba polgármestere

Szabadság! – zenés
irodalmi mûsor

12.00 Koszorúzás
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Fórum képviselôk nélkül

A „Sarkukra állnak a Viharsar-
kiak” címet viselô rendezvény
szervezôi között találhatjuk
a Csupaszív Nagycsaládos
Egyesületet, az EDDSZ-t, a
MagyarOrvosi Kamarát, a Liga
Szakszervezeteket, aMunkás-
tanácsok Országos Szövetsé-
gét, a Széchenyi Nyugdíjas-
klubot és a Munkáspártot is.
A nagy földszinti elôadóter-

met megtöltô közönséget el-
sôként Szferléné Dénes Pál-
ma, a Csupaszív egyesület al-
elnöke köszöntötte, aki sajná-
latát fejezte ki amiatt, hogy az

általuk meghívott kormányol-
dali politikusok közül egy sem
jött el.Mintmondta, VelkeyGá-

bor és Molnár László már ko-
rábban jelezték, hogy nem
tudnak vagy nem kívánnak
részt venni a fórumon, Tóth Ká-
roly pedig néhány nappal az
eseménytmegelôzôenmond-
ta le a szereplést. Ezt követôen
Szferléné Dénes Pálma egye-
bek mellett arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a szervezôk cél-
ja mindazok informálása és

képviselete, akik önhibájukon
kívül nem képesek saját érde-
keiket megvédeni. „Az egész-
ségügyi reformhatására az or-
szág két részre szakadhat,
szegények és gazdagokbizto-
sítói alakulhatnak ki,megjelen-
hetnek a szociális gettók…” –
fogalmazott a nagycsaládosok
képviselôje.
A fórumon részt vett Palko-

vics Imre, a Munkástanácsok
Országos Szövetségének az
elnöke. Rajta kívül jelen volt
Hoffman Antal, a Liga Szak-
szervezetek és Tóth Károlyné,
az Egészségügyi Dolgozók
Demokratikus Szakszerveze-
te képviseletében. A közön-
ség aktívan kérdezett, és han-
got adott véleményének, ám a
törvényt megvédô képviselôk
hiányában vita nem alakulha-
tott ki.

Hagyomány és turizmus
Az ifjú-

s á g i
ház és a
Tourinform
Békéscsa-
ba a far-
sang ide-
jén, február

8-án rendezett konferenciát a
Szlovák Kultúra Házában Ha-
gyomány és turizmus címmel.
Szente Bélamegnyitójában el-
mondta: nemminden népszo-
kás terjedt el vagy ôrzôdött
meg térségünkben, azonban a
gasztronómia számos terüle-

tén követjük elôdeinket, visz-
szanyúlunk a hagyományok-
hoz; a megye legnépszerûbb
nagyrendezvényei is jórészt a
gasztronómiához köthetôk.
A Csabai Szlovákok Szer-

vezete nevében István Anna
arról beszélt, hogyan jelennek
meg a kisebbségi értékek az
idegenforgalmat vonzó ren-
dezvényeken. Hangsúlyozta,
hogy ahol ez így van – bár in-
tegrált részét képezik a ma-
gyar kultúrának –, fontos visz-
szautalni a nemzetiségi ere-
detre. Felhívta a figyelmet egy

ôszi újdonságra: szeptember
18–19-én a „dél-alföldi szlovák
sziget”, a hajdani szlovákság
együttmûködésénekpéldájára
rendezik meg a Dél-alföldi
Nemzetiségi Fesztivált. A ren-
dezvényen az itt élô szlovák-
ság mellett Szerbia, Horvátor-
szág ésRo-
mánia szlo-
váksága is
képviselteti
magát. Az
elsô alka-
lommal Bé-
késcsabán

jelentkezô program a régi
nagy vásárok hangulatát sze-
retné felidézni, annak minden
igazi kellékével.
Simon János szerint a ha-

gyományos és egyedi ízek
együttesmegjelenése, a tájjel-
legû ételek, az ételkészítô
és fôzôversenyek egyre nép-
szerûbbé teszik a megye
gasztronómiai fesztiváljait, köz-
tük az október végén is töme-
geket vonzó Csabai Kolbász-
fesztivált.

M. E.
Fotó: Bali Gergô

Folyamatosan igyekeznek
segítséget nyújtani sors-

társaiknak a Lisztérzékenyek
Békés Megyei Közhasznú
Egyesületének tagjai. Már-
cius 1-jén, szombaton 15 órá-
tól akciós vásárlással egybe-
kötött termékbemutatót, vala-
mint fôzô- és sütôstúdiót tar-
tanak, szilvás gombócot,
nudlit, derelyét és más finom-
ságokat készítenek. Március
29–30-ra kirándulást szervez-
nek Pécsre, áprilisban köz-
gyûlésük lesz, május 1-jén
a mezômegyerei majálison
képviseltetik magukat, és
ugyancsakmájusban tartják a
gluténmentes világnapot. Ter-
veznek még családi pikniket,
szalonnasütést, orvosi elô-
adást, hogy ne hagyják ma-
gukra azokat az embereket,
akiknek az átlagosnál sokkal
jobban oda kell figyelniük az
étkezésükre.

A Tátrától a Dunáig
A Lencsési Közösségi Ház-
ban február 13-án Ján Süli fô-
konzul nyitotta meg Alexan-
der Jiroušek kassai fo-
tómûvész A Tátrától a Dunáig
címû kiállítását. A tárlat már-
cius 5-ig tekinthetô meg a kö-
zösségi házban, hétköznapo-
kon 8–18 óráig.

Virág az Életfában
A Békéscsabai Kistérségi
„Életfa” IdôsekOtthonát (Len-
csési út 85.) egy hónapon át
ismét különleges festmények
díszítik. A nyugdíjasház galé-
riájában Virág Éva festômû-
vész állította ki alkotásait,
amelyek március 6-ig, napon-
ta 8–18 óráig tekinthetôkmeg.

Az egészségügyi törvény változásairól és az ez ügyben
döntô parlamenti végszavazás kapcsán tartott lakossági fó-
rumot február 8-án több civil szervezet. A fórum kissé félol-
dalasra sikeredett, ugyanis a törvényt támogató, s a szer-
vezôk által meghívott kormányoldali politikusok közül sen-
ki sem jött el péntek este a Csaba Honvéd Kulturális Egye-
sület (népszerû nevén fegyveres erôk klubja) nagytermébe.

ABékés Megyei Igazságü-
gyi Hivatalban 2004 óta

ingyenes jogi segítségnyújtó
szolgálat mûködik azok szá-
mára, akik járatlanok a jog te-
rületén, illetve nem áll móduk-
ban ügyvédet fogadni.
A szolgálat a korábbiakban

az ügyek peren kívüli megol-
dására törekedett, de 2008. ja-
nuár 1-jétôl lényeges változás
következett be: ezentúl a peres
ügyekben sem hagyják ma-
gukra az ügyfeleket, hanemaz
eljárás végéig biztosítják a jogi
képviseletet.
Húsz ügyvéd áll szerzôdé-

ses jogviszonyban a szolgálat-
tal, ahol egyedileg döntik el, ki
kaphat ügyvédet. Az ügyvédi
díjat is megelôlegezik a szo-
ciálisan rászoruló, jogban já-
ratlan, érdekeik megfelelô vé-
delmére képtelen ügyfelek
számára.
A Békés Megyei Igazság-

ügyi Hivatal igazgatója dr.
Szász Zsuzsanna. Az ügyfelek
levélben és személyesen
(5600 Békéscsaba, Kazinczy
u. 4.), valamint telefonon (06-
66/540-360) kérhetik a szol-
gálat segítségét.

2007-ben az átlag felett teljesí-
tettek a Békés megyei rendô-
rök – fogalmazott Samu István
vezérôrnagy, az Országos
Rendôr-fôkapitányság rendé-
szeti fôigazgatója Gyulán, az
évértékelô állománygyûlést
követô sajtótájékoztatón.
„Ha a százezer lakosra jutó

sértettek számát tekintjük, ak-
kor elmondható, hogy az el-
múlt évben országosan Bé-
késben váltak a legkeveseb-
ben bûncselekmények áldo-
zataivá” –mondta elGyuroso-
vics József fôkapitány. Mint
megtudtuk, az ismeretlen tet-
tes ellen indult ügyek elköve-
tôink 58,4 százalékát sikerült
felderíteni, s ezzel az országos
rangsorban az elôkelô harma-
dik helyre került Békés. Gyu-
rosovics fôkapitány kiemelte,
hogy 2007-ben Békésben öt
emberölés történt, s mind az
öt esetben megtalálták a tet-
test. 2005 óta nincs olyan gyil-
kosság, amelynek elkövetôjét
ne derítették volna fel.
Megyénkben az elmúlt év-

ben nem került szervezett
bûnözôi csoport a rendôrség
látókörbe. A gépjármûvekkel
kapcsolatos bûnözés terüle-
tén azonban felderítettek egy
olyan csoportot, amely hosz-
szabb idô óta szervezetten,
üzletszerûen hajtott végre
bûncselekményeket. A fôka-
pitányság gazdaságvédelmi
osztálya eljárást folytat jelen-
tôs kárt okozó csalás bûntet-
tének megalapozott gyanúja
miatt.

Gajdács Emese

Ingyenes jogi
segítségnyújtás

Beszámoltak
a rendôrök

Programok
lisztérzékenyeknek

Békéscsaba egész területén

albérletet
keresek.

Tel.: 70/523-4295.

Shotokan karatés kapcsolatok
Hosszas elõkészítõ mun-

ka után került sor Bé-
késcsabán, a testvérvárosi
kapcsolatok keretében a sho-
tokan karate klubok közötti
együttmûködési tárgyalások-
ra és a megállapodásra.
A tárgyaláson részt vevõ

klubok: a Banatski Cvet Kara-
te Klub Kesic Bogdan vezeté-
sével a vajdasági Nagybecs-
kerekrõl (Zrenjanin), az Alic
Bogdan vezette Daisho Karate
Klub a romániai Temesvárról
és a Békéscsabai Lakótelepi
SE shotokan karate szakosz-
tálya, amelyet Andó László
mester képviselt. Az egyesüle-
tet elnökségét Haba József
mester, a koordináló Békés
Megyei Harcmûvész Szövet-
séget Gregor László elnök
képviselte. A részt vevõ klubok
szándékukat fejezték ki az

együttmûködésre 2008 évre.
Ennek tartalma: közös verse-
nyek rendezése a három vá-
rosban (Zrenjanin, Békéscsa-
ba, Temesvár). A tervezett idõ-
pontok: május 17–18., Zrenja-
nin; augusztus 23., Békéscsa-
ba; október 18–19., Temesvár.
A versenyek lebonyolítási

rendjét egy melléklet szabá-
lyozza, amelyet a felek külön
aláírásukkal és pecsétjükkel
láttak el. A versenyekrõl külön
kiírás megymajd, amit a felek
egy hónappal a verseny elõtt
kapnak meg. Ez szabályozza
a verseny részletes kérdéseit.
A formagyakorlat (kata) ver-
seny zárt, csak shotokanosok
indulhatnak el, a küzdelem
(kumite) viszont nyitott, más
irányzatok versenyzõi is elin-
dulhatnak benne. A klubok az
év végén értékelik az évet, és

ennek függvényében dönte-
nek a folytatásról. Az együtt-
mûködéshez más klubok is
csatlakozhatnak, az alapító
klubok beleegyezése esetén.
A nagyszalontai shotokano-
sok már jelezték részvételi

szándékukat, s remélhetõleg
a székelyudvarhelyiek is csat-
lakoznak majd. Érdeklõdik
egy másik temesvári karate-
klub is. A megállapodásról a
klubok tájékoztatják a telepü-
lési önkormányzatukat.

AJózsef Attila iskolában
zajlott a Simonyi Zsig-

mond országos és határon
túli helyesírási verseny Bé-
késcsaba területi fordulója
2008. február 13-án. A város
általános iskoláiból a helyi
versenyeken legjobb ered-
ményt elérô két tanulót ne-
vezhették be évfolyamon-
ként, így hetvenen mérhették
össze tudásukat.
A gyerekek nagyon jól fel-

készültek a versenyre, oly-
annyira, hogy a nyolcadiko-
sok közül négyen is 95%-
osan oldották meg a közpon-
ti feladatlapot és a tollbamon-
dást. A zsûrinek újabb kétsze-
ri fordulóval kellett megállapí-
tania a sorrendet.
Murányi Anna megvédte

elsô helyét, ötödik osztályos
kora óta immár negyedszer is.
A szervezô iskola nevében:

dr. Jároli Józsefné

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
EREDMÉNYEK:
5. osztályosok:
1. Krizsán Attila, katolikus isk.,
felkészítôje: Mácsai Attiláné

2. Pauló Zoltán, Petôfi utcai isk.,
felkészítôje: Csíkos-Házi Márta

3. Leszkó Kata, Petôfi utcai isk.,
felkészítôje: Várai Zsuzsanna

6. osztályosok:
1. Hlacs Attila, Szabó Pál téri isk.,
felkészítôje: Vámos Erika

2. Seben Nikolett, evangélikus isk.,
felkészítôje: Sztrakáné Sipos Edit

3. Szlancsik Nóra, József Attila isk.,
felkészítôje: Vágvölgyiné
Mácsanszki Eleonóra

7. osztályosok:
1. Szeverényi Melinda, belvárosi isk.,
felkészítôje: Kiss Monika

2. Böôr Zsófia, Petôfi utcai isk.,
felkészítôje: Várai Zsuzsanna

3. Juhász Fanni, Petôfi utcai isk.,
felk.: Tóth GyôzônéMurvai Ilona

8. osztályosok:
1. Murányi Anna, erzsébethelyi isk.,
felkészítôje: Egriné Szarvas Edit

2. Marik Linda, 10-es isk., felkészítôje:
Szabóné Ambrus Erzsébet

3. Szabó Evelin, Szabó Pál téri isk.,
felkészítôje: Székely Istvánné

4. Hrabovszki Dávid, 10-es isk.,
felk.: Szabóné Ambrus Erzsébet.
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Koncza Barna és Kiss Klára leánya Boróka, Baracsi Sándor és Misik
Mária Ágnes fia Balázs, Kulcsár Attila Lajos és Selmeczi Anikó leánya
Orsolya, Fügedi László és Gurszki Ildikó Margit fia László (Csa-
bacsûd), Uhrin Zoltán és Kazár Szilvia fia László, Szûcs Zoltán Sza-
bolcs és Mari Marianna leánya Jázmin, Vandlik-Katola György és
Gyeraj Ágnes fia Gergô, Gábor István és Haydosh Renáta fia Noel,
Szabó Attila és Dáni Julianna fia Martin (Köröstarcsa), Krcsmárik Ta-
más és Kozma Brigitta Zsuzsanna fia Tamás (Mezôberény), Kóti Imre
és Popovics Mária leánya Kiara (Murony), Szabó Pál és Szász Kata-
lin leánya Dorina (Kétsoprony), Márton Attila és Lugasi Edina fia Ist-
ván (Mezôkovácsháza).

SZÜLETÉSEK
Vecsernyés Éva és Martincsek Zsolt.

HALÁLESETEK
Friderikusz Pálné Gyucha Éva (1959), Jantyik Jánosné Bagi Judit
(1930), NagyMargit (1924, Mezôberény), Kovács Zoltánné Orbán Ida
(1934, Köröstarcsa), Cinkotai András (1934, Kondoros), Krekács Pál-
né Szpisják Zsuzsanna (1937), Molnár István Tamás (1960, Kondo-
ros), Kiss Zoltán (1924, Gerendás).

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Alexander Jiroušek kassai fotómûvész A Tátrától a Dunáig címû
kiállítása március 5-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg az intéz-
mény nagytermében.

Március 1-jén, szombaton 9-tôl 12 óráig Rajda Cecília bemutatóval egy-
bekötött elôadása „Bach-virágterápia és az ógörög meditáció” címmel.

Március 1-jén, szombaton 16 órakor: a Lencsési Pódium Estek so-
rozat 12. rendezvénye. Az egyik legnagyobb magyar író, Wass Albert születésének
100. évfordulója tiszteletére rendezett Wass Albert igazsága címû elôadást
Tomanek Gábor állította össze. Bemutatják: Nagy Erika, Mészáros Mihály és To-
manek Gábor színmûvészek. Az est házigazdája Takács Péter, a közösségi ház
igazgatója.

Mesekuckó – játszóházi foglalkozásokminden szerdán 16-tól 18 óráig.
Március 5-én gyékényjátékok, március 13-án kokárdakészítés külön-
féle technikákkal.

Március 14-én, pénteken 18 órakor A Bihargók barangolásai Er-
délyben címmel Kocsis János, a Csabai Bihargók Egyesület tagja tart vetítéssel
egybekötött elôadást.

Március 15-én, szombaton a természetjáró kör „1848-as emlékhelyek
nyomában” címû túrasorozatának keretébenGyulán tart mûemléki és vá-
rosnézô sétát helyi idegenvezetô közremûködésével. Indulás 9.20-kor a vasút-
állomásról.

Március 15-én, szombaton 15 órakor kerül sor a VI. „Csak tiszta for-
rásból…” címû, Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok
számára kiírt pályázat kiállításának megnyitójára és díjátadó ün-
nepségére a közösségi ház nagytermében. Köszöntôt mond dr. Ferenczi Attila,
a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetôje. A díjakat átad-
ja Kiss Tibor, Békéscsaba Város Oktatási, Közmûvelôdési, Ifjúsági és Sportbi-
zottságának elnöke. Ünnepi mûsort ad Nagy Szilvia, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem hallgatója és Bartus Gyula színmûvész. A tárlat április 11-ig te-
kinthetô meg, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

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

Március 1. (szombat) 21.00, nagyterem
Heaven Street Seven-koncert

Március 1. (szombat) 21.00, Casino
Juventus Klub – bemutatkozik a Dirty Dance Team

Március 4. (kedd) 18.30
„Gazdálkodj okosan!” – internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

Március 6–9. (csütörtök–vasárnap)
X. Országos Textiles Konferencia
Március 7. (péntek) 21.00, Casino

101-es Klub
Március 8. (szombat) 21.00, Casino

Nônapi Juventus koktélparti
Március 10. (hétfô) 18.30

„Gazdálkodj okosan!” – internetes kereskedelmi és üzleti találkozó
Március 12. (szerda) 8.00–13.00-ig

„Gazdálkodj okosan!” – kedvezményes cipôvásár
Március 14. (péntek) 21.00, Casino

el Ritmo és drumDaram

BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL
2008. március 14-tôl április 8-ig

Március 14. (péntek) 19.00, ifjúsági ház, nagyterem
19.00Kiállításmegnyitó

Békés megyei képzômûvészek vándorkiállítása
19.10 Fesztiválmegnyitó

19.20 Cotton Club Singers-koncert

Március 15. (szombat) 21.00, Casino
Supernem-koncert , utána Juventus Klub

21.00, nagyterem
a HitRock – Pink Floyd Tribute Band koncertje

Népszavazási tájékoztató
A Magyar Köztársaság elnöke

a kórházi napidíj, a vizitdíj, valamint
a felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatók

képzési hozzájárulása tárgyában

2008. március 9-ére (vasárnap)
kitûzte az országos népszavazás idôpontját.

A választópolgárok névjegyzékbe vételükrôl 2008. feb-
ruár 22-ig értesítést kaptak. Az értesítô tartalmazza a vá-
lasztópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azono-
sítóját, névjegyzékbeli sorszámát, egyéb technikai adatokat,
a szavazás helyét és idejét, továbbá a szavazással kapcso-
latos egyéb tudnivalókat.

A 2008. március 9-én lebonyolítandó népszavazás Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város területén 62 szavazókörben
történik.

A szavazókörök jegyzékemegtekinthetô BékéscsabaMe-
gyei Jogú Város internetes honlapján, valamint a városháza
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti hirdetôtábláján.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak a telepü-
lés (Békéscsaba) megnevezését tartalmazza, továbbá akik
igazolással kívánnak szavazni, a 29. szavazókörben, Bé-
késcsaba, Irányi utca 14. szám alatt, a 2. Számú Általános
Iskolában szavazhatnak.
A választói névjegyzék 2008. február 20-tól február 27-

én 16.00 óráig volt megtekinthetô a polgármesteri hivatal
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. szám alatti épületében,
a földszint 6. számú irodában.

Aki a népszavazás napján nem a lakóhelyén kíván sza-
vazni, igazolást kérhet.

Igazolást személyesen vagymeghatalmazott útján 2008.
március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az március 4-ig megérkezzen a választási iro-
dához.

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, a Magyar
Köztársaság nagykövetségén vagy fôkonzulátusán szavaz-
hat. A külképviseleti névjegyzékbe vételt személyesen vagy
meghatalmazott útján lehetett kérni 2008. február 22-ig.
Ajánlott levében benyújtott kérelemnek 2008. február 22-ig
meg kellett érkeznie a választási irodához.

Mozgásában gátolt választópolgár – kérésére – mozgó-
urnával szavazhat.Mozgóurna csak írásban kérhetô a vá-
lasztási irodától, a szavazás napján pedig a szavazatszám-
láló bizottságtól.

NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos informá-
ció: városháza, Szent István tér 7., emelet 113–114. számú
iroda (telefon: 452-252/1141, 1142 mellék).

Értesítôvel, névjegyzékkel kapcsolatos információk:
polgármesteri hivatal, Szabadság tér 11–17. szám, földszint
6. számú iroda (telefon: 452-252/4119 mellék).

Választási iroda

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: 06-30/85-4444-8

Klasszikus sörözô jelleg Hanyag elegancia

Mûsorajánló 2008. júniusig
Március 13. Little G.Weevil And His Band

Március 27.
Bricats + Sonny And HisWild Cows

Április 10. Zsola és a Vad Orchideák (Bp.)

Április 24.
Nemes Zoltán, Bacsa Gyula – HorváthMisi

Május 8. Lovas Gábor Jazz Trio + Route 44

Május 22. Borsodi Blue

Június 5. Záróbuli: Grandmother’s Jam

A Kölcsey utcai és Ligeti sori óvoda
(5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 15. sz.)

egy fô fôiskolai végzettségû, szakmai gyakorlattal rendelkezô

óvodapedagógust keres.
A pályázat teljes szövege a www.bekescsaba.hu honlapon olvasható.

Kétéves lett a Békéscsabai Irodalmi Estek

Március 1-jén, szomba-
ton reggel 8 órától az

Egyensúly Szabadidô Klub
szenvedélymentes napot tart
a Szabó Pál Téri Általános Is-
kolában (Szabó Pál tér 1–2.).
A rendezvényt Tóth Istvánné,
az egyesület titkára nyitja
meg, köszöntôt mond dr. Fá-
bián Ágnes tanácsnok.
A nap folyamán fiúcsapa-

tok mérkôznek a „szenve-
délymentes” kupáért, a volt
szenvedélybetegek pedig a
polgármesteri hivatal dolgo-
zóit hívják ki egy futballmér-
kôzésre. Lesz vidám vetélke-
dô áltatlános iskolásoknak,
közös torna, játszóház, láthat-
juk Gregor László önvédelmi

bemutatóját és a Pro Arte
tánciskola bemutatóját.
A rendezvény keretében

kerül sor a Szenvedélyünk az
egészség címû képzômûvé-
szeti pályázat díjkiosztó ün-
nepségére. A Sorsfonó Mû-
hely segítségével többet tud-
hatunk meg az evésrôl mint
szenvedélybetegségrôl, a Mi-
Értünk Egyesület Flash Él-
mény Színháza kortárs segí-
tôkkel mutatkozik be, és meg-
ismerhetjük a segítô civilek
munkáját. A szülôk szakem-
berekkel beszélhetik meg
gondjaikat, emellett vércukor-,
vérnyomás- és testzsírmérés-
sel, életvezetési tanácsadással
is várják az érdeklôdôket.

Szenvedélymentes nap
ABékésMérték Közösségi

Ház (fenntartója a Men-
tálhigiénés Egyesület) szen-
vedély- és pszichiátriai bete-
gek közösségi ellátását végzi
Békéscsabán. Díjmentes, és a
szenvedélybetegek számára
akár anonim módon is igény-
be vehetô szolgáltatásaikkal
ösztönözni kívánják a hozzá-
juk fordulókat az egészséges,
ártalommentes életmód kiala-
kítására és fenntartására.
Heti rendszerességgel tar-

tanak egyéni és csoportos
foglalkozásokat, melyek se-
gítségével lehetôséget bizto-
sítanak ügyfeleik számára ön-
maguk jobb megismerésére,
problémáik feltárására és ke-
zelésére, képességeik kibon-
takoztatására.
Szolgáltatásaik:

Kincskeresô – mûvészetterá-
piás önismereti csoport:
kedden, 9.00–12.00-ig.

Találkozások – kézügyesség-
fejlesztô csoport: csütörtö-
kön, 14.00–16.00-ig.

Filmklub: szerdán, 14.00–
16.00-ig.

Hozzátartozói klub (szenve-
dély- és pszichiátriai bete-
gek hozzátartozói részére):
hétfôn, 14.00–16.00-ig.

Csevegôklub (kötetlenül, bár-
mirôl): kéthetente, pénte-
ken, 13.00–15.00-ig.

Színjátszócsoport (a Vasutas
Mûvelôdési Házban): pén-
teken, 16.00–18.00-ig.
Munkatársaik: Toszeczky

Renáta szociális munkás, kö-
zösségi koordinátor (06-30/
658-9728), Tapasztó János-
né mentálhigiénés asszisz-
tens, közösségi gondozó (06-
30/658-9698), Balogh Tímea
mentálhigiénés szakember,
közösségi gondozó (66/631-
254), Krizsán Margit egész-
ségfejlesztô terapeuta, szocio-
terapeuta (66/631-254), Fran-
kó Jánosné szociális ápoló és
gondozó, közösségi gondozó
(66/631-254).
Csoportfoglalkozásaikmel-

lett négyszemközti segítô be-
szélgetésekre is sor kerülhet
Békéscsabán, a Békési út 40.
szám alatt reggel 8 és délután
16 óra között.2008. február 25-én a Fiume

Hotelben nemzetközi sajtótá-
jékoztatót tartott a Békés Me-
gyei Gasztronómiai Fesztivá-
lok Társasága. A kóstolóval

egybekötött tájékoztatón je-
len volt dr. Albel Andor, a Ma-
gyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi
Regionális Marketing Igazga-
tóságának vezetôje. Simon
János, a Békés megyei társa-
ság koordinátora ez alkalom-
mal mutatta be a sajtó képvi-
selôinek a Békés Megyei
Gasztronómiai Fesztiválok
Társaságát.

Indul a gasztroszezon

Békés Mérték

ROSEMARIE FARM
néven mûködô, 10 000 nm telken lévô, 300 nm beépített területû

PANZIÓ teljes berendezésével, gépesítéssel eladó!

Érdeklôdni: 06-70/523-4295.
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

(Folytatás az elôzô számból)
A csatornázással érintett terü-
letek eladása esetében az
adásvételi szerzôdésben ben-
ne kell lennie, hogy a telket a
csatornázás miatt 165 000 fo-
rint kötelezettség terheli (a kö-
telezettség az ingatlanhoz és
nem a tulajdonoshoz kötött).
Fontos tudni, hogy ki meddig
teherviselô. Ha a volt és a je-
lenlegi tulajdonos bejön az
irodába, az átírás perceken
belül megtörténik, és a meg-
felelô helyre tudjuk postázni a
csekket. Öröklésnél a kötele-
zettség meglétérôl igazolást
adunk. Kérjük, ha megvan a
jogerôs hagyatéki végzés, fá-
radjanak be az irodára, hogy
az átírásmegtörténjen az örö-
kös nevére.
– Mi a helyzet a befizeté-

sekkel?
– Ismételten csak megkö-

szönni tudom, hogy a több-
ség rendszeresen teljesíti a
befizetéseket. Tulajdonkép-

pen egy olyan elôtakarékos-
ságról van szó, amelynek
eredményeként a közmûvesí-
tés teljes lesz, és 165 000 fo-
rint vagy LTP-szerzôdéssel en-
nél kevesebb ráfordítással je-
lentôsen megnôhet az ingat-
lan értéke. A havi kettôezer fo-
rint körüli részletek pedig elvi-
selhetôbbek, mintha késôbb
egy összegben kellene fizetni.
A legnagyobb elmaradás a
„jogi érdekelteknél”, cégek-
nél, vállalkozásoknál, valamint
azoknál a magánszemélyek-
nél mutatkozik, akik nem kö-
töttek LTP-szerzôdést. Szeret-
nék a következô számban ar-
ról beszámolni, hogy már ôk
is rendezték tartozásukat.
További kérdéseiket szemé-

lyesen a Szabadság tér 1–3.
I/3. alatti irodán tehetik fel, vagy
informálódhatnak a 430-901-
es telefonszámon, valamint a
bcsabavktars@mail.globonet.
hu e-mail címen.

M. E.

Víziközmû-percek

Újjászületett a hivatal
A városveze-
tés épít a hi-
vatal dolgo-
zóinak krea-
tív munkájá-
ra, mert a ko-
rábbi gyakor-

lathoz képest nagyobb kezde-
ményezô szerepet kaptak az
osztályok a közgyûlési elôter-
jesztések elôkészítésében.
Gyorsabbá, racionálisabbá

vált az ügyek elôkészítési fo-
lyamata és a döntéshozatali el-
járás. Gördülékenyebbé vált a
város irányítása, a közgyûlés
munkája. A város vezetése
számára nyomon követhetô a
hatósági eljárások ügymenete.
Az új hivatali rendszernek

köszönhetôen az önkormány-
zat a közigazgatási eljárási tör-
vényben lefektetett határidôket

kilencvenszázalékos arányban
tartani tudja.
Az átalakítás természetesen

nem valósulhatott meg abszo-
lút probléma- és zökkenômen-
tesen, ugyanis egy új struktúra
felállítása magában hordozza
a nehézségeket, kellemetlen-
ségeket. A legnagyobb dilem-
mát a létszámcsökkentés je-
lentette. A város és a hivatal
vezetése igyekezett a leghu-
mánusabb megoldásokat vá-
lasztani (pl. prémiumévek-
program), így kisebbnehézsé-
gek árán sikerült megoldani
ezt a feladatot. A létszámkor-
rekciónak köszönhetôen a
hosszú távúmegtakarítás szá-
mított nagyságrendje éves
szintenmeghaladja a 64millió
forintot.
Az átszervezés eredménye-

képpen egy racionálisabban,

takarékosabban és hatéko-
nyabbanmûködô, koncentrál-
tabb, a párhuzamosságoktól
mentes struktúra jött létre,
amely képesmegfelelni a szol-
gáltató, ügyfélbarát önkor-
mányzattal szemben támasz-
tott követelményeknek. A vá-
ros és a hivatal vezetése úgy
döntött, hogy a polgármesteri
hivatal mûködését minôség-
irányítási szempontból is mér-
hetôvé teszi, így a szervezet
megfelel az ISO, illetve a CAF
minôségirányítási rendszer kö-
vetelményeinek.
A polgármesteri hivatal át-

szervezésének tapasztalatairól
szóló beszámolót elfogadták a
képviselôk, a városvezetés pe-
dig köszönetét fejezte ki az át-
szervezést lebonyolítómunka-
társaknak. A közgyûlés az idei
esztendôben lehetôséget biz-

tosít a polgármesteri hivatal lét-
számát illetôen további négy fô
státusz kialakítására.
A békéscsabai önkormány-

zat az önkormányzatok között
az országban elsôként hirdet-
temegaz „egyablakos” ügyin-
tézés megvalósítását, ami
nagy könnyítést jelent majd a
lakosságnak, hiszen egy épü-
leten belül intézheti az ügyfél a
városbanmûködô szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos – pl. víz, vil-
lany, telefon, egészségbiztosí-
tás, tömegközlekedés, parko-
lás, adó, valamint okmányiro-
dai, szociális – problémáit. A
város és a hivatal vezetése elô-
rehaladott tárgyalásokat folytat
az egyablakos rendszerben
érdekelt szolgáltatókkal, s az
egyedülálló program a közel-
jövôbenmegvalósulni látszik.
Dr. Benedek Mária jegyzô
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Az ésszerûtlen szervezést, a
rossz döntések következmé-
nyeit azonban már nehezen
viselik. Innentôl fogva illetéke-
sek bármikor bejelenthetik,
hogy a legutóbb hivatalosan
is elfogadott szentesi hely-
színre tulajdonképpen semmi
szükség.
Nem beszélve a szakmai-

nak álcázott indokok tarthatat-
lanságáról. Bács-Kiskunból
Békés megye nem érhetô el
mentôhelikopterrel a megha-
tározott idôn belül, márpedig
a gyorsaság életeketmenthet.
A megye északi része, a
Nagy- és a Kis-Sárrét már
Szentesrôl is távolinak tûnt,
Jakabszállásról pedig vég-
képp.
Ami az érzelmi oldalt illeti, a

megye lakosainak önbecsü-
lését egyébként is sérti, hogy
itt kevesebb lenne a betegek
gyors szállításának igénye,
mint mondjuk Kecskemét kör-
nyékén. A megye polgárai
nem kívánnak újabb hátrányt
elszenvedni – még akkor
sem, ha nap mint nap tapasz-
talják, hogy az egészségügyi
minisztérium enyhén szólva
sem áll a helyzet magaslatán.
– Egyébként azt hallottam,

hogy Szentesen kapavágás

sem történt a légimentôbázis
ügyében – fûzte hozzá Kaszai
János vésztôi polgármester. –
Sôt, talán még tervek sincse-
nek! Azt javaslom, hogy le-
gyen a mi végleges helyszí-
nünk a békéscsabai repülôtér.
A megyei önkormányzat már
annyi energiát és pénzt fekte-
tett a beruházásba, hogy így
lesz a legjobb.
Domokos László, a megyei

közgyûlés elnöke is úgy ítélte
meg, hogy a kezdeményezés-
nek nincs akadálya. A képvi-
selôk döntô többsége mellé
állt, s úgy határoztak: a bé-
késcsabai repülôtéren saját
erôbôl légimentôbázis és heli-
kopter-leszálló megvalósítá-
sához fognak. A központból
mostanság inkább elvonnak a
megyéktôl, vagyis a forrás ke-
vés, ám a tízmilliárdos köt-
vénykibocsátást éppen azért
találták ki, hogy ne függjenek
mindenben a kormányzat
megszorító intézkedéseitôl.
Ettôl függetlenül anyagi, pá-
lyázati segítséget bárhonnan
elfogadnak, hiszen az emberi
élet megôrzése nem öncél,
hanem össztársadalmi érdek.
Az elôkészületek költségeit

máris magára vállalta a me-
gye.

Fehér József

Leszálló és légimentôbázis
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Fókuszban az élôvilág

A népszavazás fôpróbáinak lebonyolítása miatt
az OKMÁNYIRODÁBAN az ügyfélfogadási idô

az alábbiak szerint alakul:
II. 29-én (pénteken) 8.00–12.00 óráig:
– gépjármû-ügyintézés:
csak az idôpontra bejelentkezett ügyfelek részére
– személyazonosító igazolvány, útlevél, mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványa ügyintézése szünetel
– egyéb ügyek intézése a szokásos rend szerint: 8.00-tól 12.00 óráig.

III. 4-én (kedden):
– 8.00–10.00 óráig kizárólag gépjármû-ügyintézés:
csak az idôpontra bejelentkezett ügyfelek részére
– egyéb ügyben az ügyfélfogadás szünetel.

K ilencedik alkalommal
rendezték meg a Fó-

kuszban az élôvilág címû kiál-
lítást városunkban, amelynek
ezúttal az ifjúsági ház helyett a
Körösök Völgye Látogatóköz-
pont adott otthont. Február
18-tól egy héten át láthattuk a
kaktuszokat és pozsgásokat,
volt hüllô- és kisállat-kiállítás,
bemutatkozott a Békéscsabai
Ásványgyûjtô Kör, a Békés-
csaba és Vidéke Méhész

Egyesület, a Zöld Kosár bio-
bolt és a Nimfea Természetvé-
dô Egyesület. Az érdeklôdôk
élménybeszámolóval egybe-
kötött vetítést láthattak Indiá-
ról Rózsavölgyi István elôadá-
sában, Boldog Gusztáv pedig
a Duna-delta csodálatos élô-
világát mutatta be. A gyereke-
ket játszóház és kutyabemu-
tató várta, emellett a szelektív
hulladékgyûjtéshez kaphattak
hasznos ötleteket.

Autós-motoros
tanfolyam indul

2008. március 10-én 16 órakor
Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22.

(MTESZ-székház) • www.bielikautosiskola.hu
MI NEM ÍGÉRGETÜNK,

CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!
OKÉV 06-0166-03

Tel.: 449-877 és 30/935-3325



Az egyik legtöbb embert fog-
lalkoztató és legdinamikusab-
ban fejlôdô vállalati funkció
elhelyezése hosszú távú
megoldást igényelt. Olyan
versenyképes árú, városköz-
pontban, tömegközlekedési
csomópontban elhelyezkedô
irodalétesítményt kerestünk,
amely 2006második negyed-
évétôl elérhetô, sôt tovább
bôvíthetô volt. Több város is
pályázott, s ezek közül Bé-
késcsabára esett a választás.
– Az eltelt idô távlatából te-

kintve: jó döntést hoztak?
– Igen, jó döntés volt. A

helyszín kiválasztásakor fon-
tos szempont volt, hogy ele-
gendô, magasan képzett
munkaerô álljon rendelkezés-
re, s ezen várakozásaink be is
igazolódtak: elkötelezett, lojá-
lis munkatársakat találtunk
Békéscsabán és környékén.
– Hány munkatárssal kezd-

ték meg a munkát, mennyi a
jelenlegi alkalmazotti létszám,
s meddig bôvülhet ez a fej-
lesztéseket követôen?
– A központ megnyitása-

kor harminc munkatársunk
volt, jelenleg közel négyszá-
zan vannak, 2009 végig pedig
számuk eléri a hétszázat.
– Milyen a dolgozói össze-

tétel? Kik pályázhatnak esély-
lyel önökhöz, milyen speciális
adottságokkal kell rendelkez-
niük a jelölteknek?
– Dolgozóink több mint

kétharmada nô, s több mint
negyven százalékuk felsôfo-
kú végzettséggel rendelkezik.
Többségében fiatalok, 25 év
alattiak, de az idôsebb kor-

osztályból is sokan dolgoz-
nak nálunk. A felvétel során
közép- és felsôfokú végzett-
ségû, jól kommunikáló je-
lentkezôket várunk. Elôny a
megfelelô szintû informatikai,
pénzügyi, gazdasági ismeret,
egyes pozíciókban pedig a

gyakorlat. Munkatársainkat
intenzív képzésben részesít-
jük, tudásukat folyamatosan
bôvítjük, szinten tartjuk, s ter-
mészetesen a cégen belüli
elômenetel is biztosított. Ma
már több olyan csoportveze-
tônk van, aki 2006 nyarán
kezdôként került hozzánk.
– A Csaba Centerben zajló

építkezés látványosan halad.
Milyen fejlesztések elôtt áll a
központ?
– A jelenleg 4300 négyzet-

méternyi irodaterületünk idén
tovább bôvül, 2009-re össze-
sen 3000 négyzetméterrel.
Ezzel együtt létszámunk is
növekszik, 2009 végére hét-
százan dolgoznak majd a
központban.
– Egyre több helyen, ren-

dezvényen megjelennek. Mi-
lyen szerepet vállal a Buda-
pest Bank a város életében?

– A bank kiterjedt társadal-
mi felelôsségvállalása része-
ként kiemelt szerepet vállal a
város és a régió életében. Tá-
mogatjuk az oktatást, a sport-
és kulturális életet. Mûködé-
sünk elsô évfordulóján három
oktatási intézmény számára
közel tizenegymillió forint tá-
mogatást adtunk át. 2007
ôszén ötszázötvenezer forint-
tal csatlakoztunk aMunkácsy-
kép megvásárlására szerve-
zett gyûjtéshez. A Törôdés
napja elnevezésû akciónk ke-
retében tavaly októberben
mintegy százharminc munka-
társunk dolgozott a város ját-
szótereinek, parkjainak szépí-
tésén, amikor is egymillió fo-
rintot szántunk virágok, zöld
növények vásárlására. Minde-
mellett a bankmûveleti köz-
pont szponzorációs megálla-
podások keretében támogatja
a békéscsabai nôi kézilabdá-
sokat, focistákat és a nôi röp-
labdacsapatot.
– Milyennek ítéli a bankmû-

veleti központ és a városveze-
tés kapcsolatát, együttmûkö-
dését?
– A helyi önkormányzat, a

mostani és az elôzô is, a kez-
detektôl támogatja munka-
helyteremtô elképzelésein-
ket, nyitottságuk, együttmû-
ködési készségük fontos szá-
munkra. Emellett pedig kie-
melném amegyei munkaügyi
központtal meglévô példásan
jó kapcsolatunkat, hiszen le-
endômunkatársaink kiválasz-
tásában, hozzánk irányításá-
ban ôk is komoly szerepet ját-
szanak.

Gajdács Emese

5CSABAI MÉRLEG Bankélet, vállalkozás

Gazdikeresô

Bojti kistestû, világos színû,
hosszú szôrû fiú kutyus,
akárcsak a filmbeli Benji.
Az utcáról került a csabai
menhelyre, de vélhetôen
nemélt sokat kinn az utcán,
hisz nem volt ápolatlan és
az emberekkel szemben is
barátságos.
Szemmel láthatóan volt

gazdija, akit a kutyus na-
gyon várt, de sajnos hiába.
Nem jelentkezett. Bojti alig
evett, nagyon legyengült, s
ennek hatására beteg lett.
Az orvosi kezelést igazi
hôsként viselte, most már
szépen gyógyul, napról
napra erôsödik.
Családba, gyerekekmel-

lé is ajánlják az állatvédôk a
kedves, bohókás kiskutyát.
Telefon: 30/322-2776.

g. e.

A fórumotmegtisztelte jelenlé-
tével Vantara Gyula polgár-
mester is, aki azt hangsúlyoz-
ta, hogy a város igyekszik mi-
nél több pályázati lehetôséget
kihasználni, ez azonban nem
könnyû, hiszen az elôre beha-
rangozott pályázatok késnek,
s gyakran a támogatás mérté-
ke is lecsökken a megvalósu-
lásig.
A vállalkozókat úgy próbál-

ja segíteni az önkormányzat,
hogy – amíg csak nem kény-
szerül erre – nem emeli a helyi
adókat, inkubátorházakban

nyújt lehetôséget a mûködés-
re, s könnyíti az ügyintézést.
Ez utóbbira lehetmegoldás az
az egyablakos ügyintézési for-
ma, amely a volt Party étterem
helyén mûködik majd a közeli
jövôben, s ahol az ügyfelek
egy helyen intézhetik a ható-
ságokkal, közszolgáltatókkal
kapcsolatos teendôiket.
A fényesi fórum résztvevôi

a városvezetôkhöz intézett
kérdéseikben egyebekmellett
a közvilágításról, a szennyvíz-
beruházás részleteirôl, járda-
építésrôl érdeklôdtek.

G. E.

Fórum Fényesen
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Munkahelyteremtô bank

2008. MÁRCIUS 1-JÉN,
szombaton 14 órától

Apáról fiúra
címmel

családi hagyományôrzô délután
a húsvét jegyében

A MESEHÁZBAN
(Békéscsaba, Békési út 17.).

PROGRAM:
• húsvéti népszokások, locsolóversek

• tojásírás
• sonka-kalács csipegetô

Fôtt tojást mindenki hozzonmagával!

ABELÉPÉS INGYENES.
Mindenkit szeretettel várunk!

Civil kerekasztal

Avárosháza dísztermében
tartotta ülését a Békés-

csabai Civil Kerekasztal, amely
azzal a céllal jött létre, hogy fej-
lessze, élôbbé tegye a civil
szervezetek egymás közötti
együttmûködését, illetve a civi-
lek kapcsolatát a lakosság
szélesebb rétegeivel, valamint
az önkormányzatokkal.
A számos megjelent klub

és egyesület vezetôjét, képvi-
selôjétGólya Pál, a Békéscsa-
bai Civil Szervezetek Szövet-
ségének elnöke köszöntötte.
A kerekasztal irányelveinek fe-
lülvizsgálata és technikai kér-
désekmegvitatása után Kisné
Zsigovics Erzsébet, a szövet-
ség ügyvezetôje számolt be
az NCA Szakmai Kollégium-
hoz beadott, nyertes pályáza-
tukról. Mint mondta, másfél
millió forintot nyert a Békés-
csabai Civil Kerekasztal, ezt
az összeget pályázati tanács-
adásra, közös pályázatok ké-
szítésére, 30 órás szervezet-
fejlesztô tréningre, az uniós le-
hetôségekrôl szóló szakmai
elôadásra, az aktualitásokról
és pályázatokról szóló hírle-
vélre, valamint folyóiratok vá-
sárlására használhatják fel.
A kerekasztalon belül több

szakmai mûhely szervezô-
dött, az ülés három ilyen
mûhely beszámolójával foly-
tatódott. Dévai Jánosné (Bé-
késcsaba Városi Nyugdíjas
Egyesület) elmondta, hogy a
nyugdíjasmûhely megtartotta
alakuló ülését. Elfoglaltságai
miatt ennek folytatását nem

tudta vállalni, ezért a mûhely
gondozását Beraczka János
viszi tovább. A Közoktatási
Szakértôk Békés Megyei
Egyesülete képviseletében je-
len levô dr. Végh Lászlóné az
oktatási mûhely munkájáról
számolt be. Hangsúlyozta a
nevelés, a személyiségformá-
lás jelentôségét, ésmegfogal-
mazta az alulról jövô kezde-
ményezések fontosságát. Az
egyesület és a mûhely is fela-
datának tekinti a szülôk, szü-
lôi munkaközösségek, nagy-
családosok, civilek és persze
az iskolák motiválását, hogy
fogalmazzák meg az igényei-
ket, problémáikat a neveléssel
kapcsolatban, így segíteni
tudnak nekik. Tóth Istvánné a
szociális mûhely részérôl fel-
hívta a jelenlevôk figyelmét
arra, hogymárcius 1-jén nyolc
órától szenvedélymentes na-
pot rendeznek a Szabó Pál
téri iskolában. A kerekasztal
segítségét kérte, folyamodja-
nak közösen a város önkor-
mányzatához, hogy hozzon
létre Békéscsaba egy pályá-
zati likviditási alapot. Az alap-
ból kölcsön formájában tud-
nák segíteni azokat a civil
szervezetek, amelyekhez kés-
ve érkeznek meg a pályázati
pénzek.
A város részérôl dr. Pomázi

Orsolya arról számolt be,
hogy a közgyûlés tízszázalé-
kos megszorítást eszközölt a
támogatásoknál.

M. E.
Fotó: Bali Gergô

HARANG REFLEXOLÓGIA
Holistic Pulsing

Egy ringató masszázs, mely pozitívan befolyásolja minden szervünk
és energiaközpontunk mûködését. A testben és az aurában beindul

az egészséges energiaáramlás.

Reflexológia
• méregtelenítés • lazító, feszültségoldó, immunrendszer-erôsítô
• testi, lelki, szellemi harmonizálás • vérkeringést serkentô

Svédmasszázs
• teljes, részleges (telefon: 70/339-8765)

5600 Békéscsaba, Lázár u. 3.
Harangozóné Sziklai Erika reflexológus • Tel.: 70/339-8764

HIRDETMÉNY
A földtulajdonosok közös
képviselôje ezúton értesíti
a földtulajdonosokat, hogy

a Nimród Vadásztársaság
területére a 2007. évi

haszonbérleti díjat,
mely bruttó 80 Ft/ha,

2008. március
hónapban fizeti.

A fizetés kedden és csütörtökön
15–17 óra között
Békéscsabán,

a Bajza utca 11. sz. alatt
történik.

A fizetés feltétele:
– a földtulajdont igazoló
okmány
– személyi igazolvány
– adókártya.

Az okmányok hiányában
a kifizetés nem eszközölhetô!

Azon földtulajdonosok,
akik az elmúlt öt év
haszonbérleti díját

nem vették fel, azt egy
összegben felvehetik.

A megújult Phaedra programjai
Békéscsaba, Irányi u. 10.

2008. 03. 11. 9.30 Óperenciás Bábszínház: Húsvéti kaland Nyúlcsi Julcsival

2008. 03. 17. 19.00 Fábry Sándor önálló estje
17.00 Dedikálás a Media Marktban

2008. 03. 27. 19.00 Mississippi Grave Diggers – fergeteges blueshangulat

2008. 03. 28. 19.00 Kortárs Balett-elôadások – Budapest Táncszínház "The
Time" , VSG-Danszgrupp: Magyar História X, és a 9

2008. 04. 07. 18.00 Körösparti Vasutas Fúvósok

2008. 04. 10. 19.00 Phaedra Dumaszínház, fellépnek: Badár Sándor és Kiss
Ádám

ZZssiizzssii  ddiivvaattsszzaalloonn
5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28.

(az U alakúnál)
Telefon: (66) 444-383 • (30) 205-9742

Nôi felsô konfekció, illetve casual (sportosan elegáns) 
férfidivat területi képviselete és márkaboltja.

Törzsvásárlóink 
egész évben 

kedvezményben
részesülnek!
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaajjddaa  uuttccáábbaann, nyugodt környezetben 735 nm-es telken lévô 100 nm-
es, földszintes családi ház tégla falazattal, 2 szoba, konyha + étkezôvel, egyedi kon-
vektoros fûtéssel, teljes közmûvel, rendezett telekkel, kétállásos garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann350 nm-es telken lévô 72 nm-es, 1 + 2 fél szobás, kony-
ha + étkezôs családi ház nagy elôszobával, fürdôszoba külön wc-vel, radiátoros hô-
leadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann1200 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falazatú csa-
ládi ház 3 szobával, konyha + étkezôvel, rendezett telekkel eladó. ÁÁrr::  1133  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáábbaann 1300 nm-es telken lévô, 2004-ben épült 54 nm-es + 
54 nm beépíthetô tetôterû családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezôvel, 2 szo-
bával eladó. ÁÁrr::  1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann,, frekventált helyen lévô 700 nm-es telken 100 nm, két
és fél szobás családi ház rendezett telekkel, különválasztott, 50 nm-es, jelenleg ital-
boltként mûködô helységgel, külön WC, fürdôszobával, öltözôvel eladó. 
ÁÁrr::  1188  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 80 %-ban elkészült 84 nm-es, kétszintes ingat-
lan, lent nappali amerikai konyhával, WC-vel, kamrahelyiséggel, terasz + elôkert, a te-
tôtérben két szobával, fürdôszoba külön WC-vel eladó. ÁÁrr::  99  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann 1000 nm-es telken 100 nm-es, polgári jellegû ház
3 szobával, 2 garázzsal eladó. ÁÁrr::  99  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es, 3 szobás, tégla, félkomfortos,
csempekályhás családi ház eladó. Ár::  1100  550000  000000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház 2 szobá-
val áron alul eladó. ÁÁrr::  1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann,, ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn,,  446600  nnmm  tteellkkeenn  8800  nnmm  ccssaallááddii  hháázz
rreennddeezzeetttt  tteelleekkkkeell,,  22  sszzoobbáávvaall,,  ggaarráázzzzssaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás családi ház szép
állapotban ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó. AAzz  áárr  iirráánnyyáárr! ÁÁrr::  1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 9900  %%--bbaann  eellkkéésszzüülltt  8800  nnmm  ccssaallááddii  hháázz eellôôkkeerrtt--
tteell,,  hhááttssóó,, kkiiss  mméérreettûû  tteelleekkkkeell,,  nnaappppaallii ++  22  sszzoobbáávvaall,,  ffüürrddôôsszzoobbaa,,  22  WWCC--vveell  eellaaddóó..  TTeell--
jjeesseenn  kkuullccssrraakkéésszz  áállllaappoottbbaann  kkeerrüüll  ááttaaddáássrraa..  ÁÁrr::  1144  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaammiillllaa  uuttccáábbaann 310 nm-es telken 110 nm-es családi ház teljesen felú-
jítva, garázzsal, 5 szobával eladó. ÁÁrr::  1155  550000  000000  FFtt..
MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann 540 nm-es telken 190 nm-es, 5 szobás, központi és
vegyes fûtésû családi ház eladó. ÁÁrr::  1166  220000  000000  FFtt..
SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú, téglablok-
kos ház: 1 nagy szoba, konyha, étkezô eladó. ÁÁrr::  1166  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann kis telken, 82 nm-es, 2 szobás + nappalis csa-
ládi ház (nincs kész, a burkolás és a festés hiányzik) eladó. ÁÁrr::  1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann 770000  nnmm tteellkkeenn  112200  nnmm--eess,,  sszzéépp  ccssaallááddii  hháázz 44  sszzoo--
bbáávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell,, ccsseennddeess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  eellaaddóó..  ÁÁrr::  2266  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann 1180 nm-es telken 200 nm összterületû családi ház (két
épület, 100 + 100 nm) parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  2288  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes családi ház szép,
parkosított kerttel, 6 szobával eladó. ÁÁrr::  3355  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGaarraayy  uuttccáábbaann 1200 nm-es telken 360 nm-es, szép kivitelezésû csalá-
di ház 5 szobával, fûthetô garázzsal eladó. ÁÁrr::  5533  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, a strandhoz közel 1070 nm-es telken lévô, 225 nm-es,
nívódíjas, luxus családi ház eladó.. ÁÁrr::  6655  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn,,  ffrreekkvveennttáálltt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  11440000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 331100
nnmm--eess,,  lluuxxuuss  ccssaallááddii  hháázz 7700  nnmm--eess,, nnaaggyy  nnaappppaalliivvaall,,  kkllíímmáávvaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  7788  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn  55660000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô  kkéésszz  ssppoorrttcceennttrruumm pprrooffii  tteenniisszz--,,  iilllleettvvee  ffaallllaabbddaa--
ppáállyyáákkkkaall,,  bbôôvvííttééssii  lleehheettôôssééggggeell eellaaddóó..  ÁÁrr::  8888  000000  000000  FFtt..
LLaajjoossmmiizzssee  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn,,  hháárroomm  ggeenneerráácciióó  sszzáámmáárraa  iiss  aallkkaallmmaass,,
11550000  nnmm--eess  tteellkkeenn,, lléévvôô  441177  nnmm--eess,, lluuxxuuss  ccssaallááddii  hháázz  hháárroomm  kkiiaallaakkííttootttt  aappaarrttmmaannnnaall,,
úússzzóómmeeddeennccéévveell,,  nnééggyyáálllláássooss  ggaarráázzzzssaall,,  sszzéépp,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  
ÁÁrr::  113355  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn elsô emeleti, 54 nm-es, 2 szoba, konyha + étkezôs la-
kás téglablokkos épületben, egyedi fûtéssel, közel a centerhez eladó. ÁÁrr::  99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann magasföldszinti, 52 nm-es, két szoba, konyhás lakás
egyedi fûtéssel, parkettás szobákkal, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88  110000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 10. emeletes tömbben 8. emeleti, 47 nm-es, 1 + fél szobás
lakás központi radiátoros fûtéssel, szônyegpadlós, illetve parkettás szobákkal, ablakai re-
luxával, sötételôvel, erkéllyel, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  66  220000  000000  FFtt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 3399  nnmm--eess,,  22.. eemmeelleettii  llaakkááss eeggyyeeddii  ffûûttéésssseell,,  bbeeééppíítteetttt
kkoonnyyhhaabbúúttoorrrraall  eellccsseerrééllhheettôô  kkééttsszzoobbááss  bbeellvváárroossii  llaakkáássrraa,,  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell..  
ÁÁrr::  66  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinnccyy  llttpp--eenn 4. emeleti, egyedis téglalakás másfél szobával, nagy
konyhával eladó. ÁÁrr::  77  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 77..  eemmeelleettii,,  5544  nnmm--eess,,  kkééttsszzoobbááss,,  kköözzppoonnttiiss  llaakkááss eerr--
kkééllllyyeell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, 5533  nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll  sszzoobbááss  llaakkááss kköözzppoonnttii  ffûû--
ttéésssseell,,  ttaavvaallyy  tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttvvaa  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 33..  eemmeelleettii,, 4488  nnmm--eess,,  kkééttsszzoobbááss,, ffeellúújjííttootttt  llaakkááss eeggyyee--
ddii  ffûûttéésssseell,,  kkoommbbii kkaazzáánnnnaall,,  kkiiss  rreezzssiivveell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  nnyyuuggooddtt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  88..  eemmeelleettii,,  kkééttsszzoobbááss  llaakkááss aallaa--
ccssoonnyy  rreezzssiikkööllttssééggeekkkkeell,,  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann,,  tteelljjeesseenn  bbeerreennddeezzeetttt  kkoonnyyhháávvaall  eellaaddóó..  
ÁÁrr::  77  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, tégla, 50 nm-es, kétszobás, egyedis lakás
galériás hálóval eladó.. ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 39 nm-es, 4. emeleti, egyszobás, egyedi gázos lakás ra-
diátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  66  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 11..  eemmeelleettii,, 6600  nnmm--eess,, eeggyyeeddiieessíítteetttt  llaakkááss  kkéétt  sszzoobbáávvaall,,  nnaaggyy
eerrkkééllllyyeell,,  kkoonnyyhhaa ++  ééttkkeezzôôvveell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 57 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, egyedis lakás jó állapot-
ban, áron alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  77  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 11..  eemmeelleettii,, 5555  nnmm--eess,,  kkééttsszzoobbááss  llaakkááss ((ffüürrddôô--
sszzoobbaa kküüllöönn  WWCC--vveell,,  kköözzppoonnttii  rraaddiiááttoorrooss  ffûûttéésssseell))  eellaaddóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  nnééggyysszziinntteess  ééppüülleettbbeenn  44..  eemmeelleettii,,  5566  nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll
sszzoobbááss,, eeggyyeeddiiss  llaakkááss  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann eellaaddóó..  ÁÁrr::  88  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  44..  eemmeelleettii,, 5522  nnmm--eess,,  kkééttsszzoobbááss  llaa--
kkááss eeggyyeeddii  kkoonnvveekkttoorrooss  ffûûttéésssseell,,  kkoonnyyhháávvaall,,  kkaammrraahheellyyiissééggggeell,,  ppaarrkkeettttááss  sszzoobbáákkkkaall,,
hhiiddeeggbbuurrkkoollaattooss  kkoonnyyhhaa--eellôôttéérrrreell,,  bbeeééppíítteetttt  kkoonnyyhhaabbúúttoorrookkkkaall  eellaaddóó.. ÁÁrr::  77  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 62 nm-es, 2. emeleti, kétszobás, konyhás, egyedis
téglalakás eladó. (2007-ben lett felújítva..))  ÁÁrr::  99  440000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 11..  eemmeelleettii,, 5577  nnmm--eess,,  eeggyyeeddii  ffûûttééssûû  llaakkááss nnaaggyy  eerrkkééllllyyeell,,
tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann  eellaaddóó..  ÁÁrr::  99  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 58 nm-es, kétszobás, 3. emeleti, 2006-ban szépen fel-
újított, egyedis lakás eladó.. ÁÁrr::  88  775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáábbaann  69 nm-es, felújított, három szoba, konyha, étkezô,
központis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó..  ÁÁrr::  1100  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, három szoba, konyha, étkezôs
lakás erkéllyel, kis rezsivel eladó. ÁÁrr::  1111  000000  000000  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn,, frekventált helyen 2. emeleti, 73 nm, két szoba+nap-
palis lakás egyedi fûtéssel, fürdôszoba külön WC-vel, parkettás szobákkal, hidegbur-
kolatos konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1133  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn 85 nm, négyszobás lakás 3. emeleten, téglablokkos
épületben szép, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  1144  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 70 nm-es, 2005-ben épített lakás két és fél szobával,
egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó..  ÁÁrr::  1155  220000  000000  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,,  22000033--bbaann  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázzbbaann 44..  eemmeelleettii,, eeggyyeeddii  ffûûttéé--
ssûû  llaakkááss  eeggyy  sszzoobbáávvaall,,  nnaaggyy  nnaappppaalliivvaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1166  770000  000000  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáábbaann,,  kköözzeell  aa  cceenntteerrhheezz hháárroomm  éévvee  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázz--
bbaann  tteettôôttéérrii,,  9966  nnmm--eess  bbuurrkkoolltt  aallaapptteerrüülleettûû  llaakkááss,,  nnaappppaallii ++ kkéétt  sszzoobbáávvaall,,  ffüürrddôôsszzoobbaa
kküüllöönn  WWCC--vveell,,  kkllíímmaabbeerreennddeezzéésssseell,,  bbeeééppíítteetttt  kkoonnyyhhaabbúúttoorrookkkkaall,,  nnaaggyy  tteerraasssszzaall  eellaaddóó..
ÁÁrr::  1177  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáábbaann,, téglablokkos társasházban 74 nm-es, két és fél
szobás lakás klímával, eladó.. ÁÁrr::  1188  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti, 116 nm-es, eexxkklluuzzíívv lakás (két szoba, klíma,
sarokkádas fürdôszobával) eladó. Csere is lehetséges, belvárosi kisebb lakásra, ér-
tékegyeztetéssel. ÁÁrr::  2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,, ffrreekkvveennttáálltt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn,,  22000000--bbeenn  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázzbbaann
11..  eemmeelleettii,,  112200  nnmm--eess,,  lluuxxuuss  ffeellsszzeerreellttssééggûû  llaakkááss hháárroomm  eerrkkééllllyyeell,,  kkéétt  sszzoobbaa ++  3300  nnmm--
eess  nnaappppaalliivvaall,,  ssaarrookkkkááddddaall,,  hhiiddrroommaasssszzáázzsskkaabbiinnnnaall  eellaaddóó.. ÁÁrr::  2299  550000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn 100 nm-es, két és fél szobás, nappalis házrész galé-
riás hálóval eladó.. ÁÁrr::  1111  990000  000000  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EEggrreessssyy  uuttccáánn 50 nm-es, egyszobás, konyhás, elôkertes, utcafronti
házrész eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr::  44  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es, utcafronti házrész (egy szoba, konyha, étkezô)
kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr::  55  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn 200 nm-es telken 51 nm-es, felújított, udvari házrész
(két szoba, konyha + étkezô) elôkerttel eladó. ÁÁrr::  77  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  ppoollggáárrii  ttííppuussúú,, uutt--
ccaaii  hháázzrréésszz  eeggyy  nnaaggyy  sszzoobbáávvaall,,  eellôôsszzoobbáávvaall,,  kkoonnyyhhaa ++  ééttkkeezzôôvveell,,  kküüllöönn  kkaammrraahheellyyii--
ssééggggeell,,  kkoonnvveekkttoorrooss  hhôôlleeaaddóókkkkaall  eellaaddóó.. ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn 111122  nnmm--eess,, uuttccaaffrroonnttii  hháázzrréésszz kköözzeeppeess  mméérreettûû  tteelleekkkkeell,,
kkéétt  sszzoobbáávvaall,,  nnaappppaalliivvaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1166  550000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  cceenntteerrhheezz  kköözzeell,, aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaannmmáárrcciiuuss  vvééggii  kkeezzddéésssseell  úújjoonnnnaann  ééppüü--
llôô  ttáárrssaasshháázzbbaann  iinnggaattllaannookk  mméégg  lleekköötthheettôôkk 110000––113300  nnmm--eess  mméérreetteekkbbeenn ggaarráázzzzssaall,,  eellôô--
kkeerrtttteell..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn 500 nm-es telken 70 nm-es, másfél szobás családi ház
radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn hároméves társasházban 90 nm-es, kétszintes lakás mo-
dern, beépített bútorokkal, 3 szoba, konyha, étkezôvel eladó..  ÁÁrr::  2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss  KKöözzbbeenn 550000  nnmm--eess  tteellkkeenn  220000 nnmm--eess  ssoorrhháázz 77  sszzoobbáávvaall,,  aammeerriikkaaii
kkoonnyyhháávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  BBeellvváárroossii  llaakkáásstt  bbeesszzáámmííttaannaakk..  ÁÁrr::  3388  000000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn,,  nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn 3300,, iilllleettvvee  2200  nnmm--eess  hheellyyiissééggeekk
kkiiaaddóókk iirrooddáákk,,  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa..  ÁÁrr::  3300  000000 FFtt//hhóó,,  2200  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaa  CCeenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó cégek,
illetve vállalkozások számára..  ÁÁrr:: 8800  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn 68 nm-es, kétszobás lakás téglablokkos épületben, reális
áron kiadó. ÁÁrr::  3355  000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 2200  nnmm--eess  hheellyyiisséégg sszzéépp  áállllaappoottbbaann,,  vviizzeessbbllookkkkaall,,
kkllíímmáávvaall  kkiiaaddóó sszzééppssééggááppoolláássii  vváállllaallkkoozzáássnnaakk..  ÁÁrr::  3300  000000  FFtt//hhóó..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  3300  nnmm--eess,,  hháárroomm  rréésszzbbôôll  áállllóó,,  tteell--
jjeess  kköözzmmûûvveell  eellllááttootttt  hheellyyiisséégg hhoosssszzúú  ttáávvrraa kkiiaaddóó..  ÁÁrr::  5500  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, üüvveeggkkiirraakkaattooss,,  kkééttsszziinntteess,,  5555  nnmm--eess  hheellyyii--
sséégg aazz  UUnniivveerrzzáállllaall  sszzeemmbbeenn iirrooddáákk  sszzáámmáárraa  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1100  550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn,, halastó közelében 882 nm-es, körbekerített építési te-
rület eladó. Víz, gáz lekötve a telken, villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az utcá-
ról beköthetô. ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel, gyü-
mölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról bevihetô, vil-
lany bevezetve, fúrott kút, víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr::  44  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn 1500 nm-es, körbekerített, gyümölcsfás építési telek nyu-
godt jó környezetben eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában, szennyvíz
folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy az egyben is! ÁÁrr::  88  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn 810 nm-es telek körbekerítve, gyümölcsfákkal,
szerszámtartó kis házzal eladó. Gáz a telken, víz az utcában. ÁÁrr::  44  669900  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn 1615 nm-es építési telek fúrott kúttal, villannyal (a többi
közmû a telek elôtt) eladó. Társasház építésére is alkalmas. ÁÁrr::  55  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáánn 2900 nm-en három építési telek egyben eladó halastó-
val, beton medencével, horgászházzal. ÁÁrr::  2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyéénn eladó egy 5971 nm-es építési telek, a telek elôtt közmû-
vekkel. ÁÁrr::  2222  000000  000000  FFtt..

TANYA:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  TTaannyyaa  úúttoonn,, 1500 nm-es telken 65 nm-es, 2005-ben felújított, vegyes fa-
lazatú, három helyiségbôl álló hétvégi ház a bekötôúttól 50 m-re, Centertôl 10 km-re
eladó (földkábeles villannyal, rendezett kerttel, új csatornával, tetôvel, új vezetékekkel
és kapcsolókkal, riasztóval). Víz, gáz nincs bekötve. ÁÁrr::  44  775500  000000  FFtt..
AA  BBéékkééssii  úúttoonn,,  10 000 nm területen igényes kialakítású, panzióként mûködô tanya ela-
dó gyönyörû, parkosított telekkel, befutott vendégkörrel, tizenkét ló számára istállóval,
teljes gépesítéssel, minden meglévô felszereléssel. RRoosseemmaarriiee  ffaarrmm  nnéévveenn üzemel.

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

E-mail: s z u  c s i k  l a s z  l o@ f r e  e  m a  i l . h u ,
info@szu csi kin gat lan.hu

Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

Immár második alkalom-mal rendezték meg a nagy
múltú városi prózamondó
versenyt a Munkácsy Emlék-
házban. Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, valamint az Erzsébet-
helyi Általános Iskola szerve-
zésében 18 békéscsabai diák
mérhette össze prózamondá-
si tudását, elôadói képes -
ségét. A versenyt Mészáros 
Zsuzsa, az emlékház vezetô-
jének üdvözlô szavai és Ku-
cseráné Szabó Mária, az Er-
zsébethelyi Általános Iskola
igazgatójának köszöntôje
után Péter Erika költônô nyi-
totta meg.
Két korcsoportban verse-

nyeztek a fiúk és lányok. Az 
5–6. évfolyamosoknál a zsûri
tagjai: Kölcseyné Balázs Má-
ria, Engwanné Erdôs Mária és
Kovács Edit voltak. A 7–8. osz-
tályosoknál Tóth Dorottya, dr.
Vargáné Szombathy Andrea
és Tomanek Gábor pontozták
a versenyzôket. A kis elôadó-
kat tehát magyartanárok, köz -
mûvelôdési szakemberek és
színmûvészek értékelték.

EREDMÉNYEK:
5–6. évfolyam:
I. helyezett: Amari Naima

Eszter, József Attila Ált. Iskola
(felkészítô tanár: Vágvölgyiné
Mácsanszki Eleonóra).

Urbán Soma, Jankay Tibor
Ált. Iskola (felkészítô tanár:
László Angelika).
II. helyezett: Belvon Laura,

József Attila Ált. Iskola (felké-
szítô tanár: Vágvölgyiné Má-
csanszki Eleonóra).
Rudolf Csilla, Erzsébethelyi

Általános Iskola (felkészítô ta-
nár: Koszecz Györgyi).
7–8. évfolyam: 
I. helyezett: Karácson Vi-

vien, Erzsébethelyi Általános
Iskola (felkészítô tanár: Varga
Györgyné).
II. helyezett: Fekete Dávid,

József Attila Ált. Iskola (felké-
szítô tanár: dr. Jároli Józsefné).
II. helyezett: Hajdú Jorda-

na, Szabó Pál Téri Ált. Iskola
(felkészítô tanár: Székely Ist-
vánné).
Valach Gabriella, Petôfi Ut-

cai Ált. Iskola (felkészítô tanár:
Vakai Zsuzsanna).
Ebben a korcsoportban a

zsûri döntése alapján ketten
részesültek a Munkácsy Em-
lékház különdíjában:
Juhász Fanni, Petôfi Utcai

Ált. Iskola (felkészítô tanár:
Tóth Gyôzôné, Murvai Ilona).
Varga Nikolett, József Attila

Ált. Iskola (felkészítô tanár: dr.
Jároli Józsefné).
Emléklapot minden felké-

szült versenyzô kapott, a díja-
zottak pedig könyvjutalomban
részesültek.

Prózamondók versengése

ABékéscsabai Központi
Szakképzô Iskola és

Kollégium Zwack József Ke-
reskedelmi és Vendéglátó -
ipari Tagiskolájának társada-
lomtudományi munkaközös-
sége 12 órás történelemnapot
szer vezett. 
Az elôadásokat szaktaná rok

tartották az alábbi témákban. 
1. A magyar koronázási 
ékszerek (Brazda Zsolt)

2. Árpád-házi szentek 
(Paláncz György)

3. Boszorkányüldözések 
a középkorban 
(Lengyel-Rheinfuss Péter)

4. A középkori büntetések,
kivégzések 
(Paláncz György)

5. Királyi házasságok 
(Szilágyi László)

6. Dzsingisz kán és utódai
(Tóth Péter)

7. Kínzások és kivégzések 
a történelemben 
(Szilágyi László)

8. VIII. Henrik és feleségei
(Barta Aliz)

9. Mítosz és valóság 
a Vadnyugaton 
(Lengyel-Rheinfuss Péter)

10. A magyar futball 
története (Tóth Péter)

11. A Maffia története 
(Barta Aliz)

12. A szexualitás 
és a prostitúció története 
(Brazda Zsolt)

A napon a végzôs szakkö-
zépiskolai osztályok tanulói
és az érdeklôdôk vettek részt.

Történelemnap
1984 óta Békéscsabán él és
dolgozik a szegedi szüle-
tésû Váradi Anna. 1981-ben
a Szegedi Juhász Gyula Ta-
nárképzô Fôiskolán szer-
zett diplomát, majd hat évet
töltött a tanári pályán.

1996 óta a festészetet tartja hi-
vatásának. Harminckét egyé-
ni kiállítása volt szerte az or-
szágban, ebbôl tíz Budapes-
ten. Békéscsabán hetedik al-
kalommal mutatja be munkáit. 
Rendszeresen részt vesz

különbözô hazai és nemzet-
közi mûvésztelepeken. 
2004 óta foglalkozik a zo-

máncozás mûvészetével, Hé-
vi zi Évát tekinti mesterének.
Tagja a Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Egyesületé-
nek, valamint a Kecskeméti
Nemzetközi Tûz zománc Alko-
tómûhelynek. 

A Jankay Galériában elô-
ször rendezünk tárlatot Váradi
Anna munkáiból, ahol tûz zo-
mánc képeit ismerhetjük meg.
A kiállítást 2008. február 22-

én nyitotta meg Hévizi Éva,
Ferenczy Noémi-díjas kép -
zômûvész, a Tûzzománc mû -
vészek Magyar Társaságának
alelnöke.

Váradi Anna: Tûzvarázs

Húszéves a Pierrot
1988-ban egy hat-hét évesek-
bôl álló elsô osztály tanulói
Gál Zsuzsanna mûvésztanár
vezetésével különleges aján-
dékkal lepték meg karácsony-
kor a szüleiket. Betlehemes
misztériumi játékot mutattak
be korhû jelmezekben, lecse-
rélve a kisdobos egyenruhát
és az akkori „fenyôünnep”
szokásos tartozékait. Így in-
dult húsz évvel ezelôtt a Pier-
rot Gyermek- és Ifjúsági Szín-
ház, amelynek létrejöttében a
tanárnô szerint szerepet ját-
szott a nyolcvanas évek poli-
tikai klímája és egy akkor di-
vatos alternatív pedagógiai
irányzat is. 
Gál Zsuzsanna – aki jelen-

leg a Kemény Gábor Mûszaki
Szakközépiskolában tanít mû -
vé szeti rajzot – csak mesél-

mesél az eltelt évekrôl, a gye-
rekekrôl, fiatalokról, akik szám-
talan formában jelenítették
meg, hogy mit jelent ember-
ként létezni, értékeket a fel-
színre hozni és megmutatni.
A Pierrot kezdetben iskolai

színjátszó csoport volt, 1995-

ben egyesületté alakult, majd
Pierrot Gyermek- és Ifjúsági
Színházként mûködött tovább
átlagosan ötvenöt fôs taglét-
számmal a 7–27 éves korosz-
tályból. A színház célja a ma-
gyar és külföldi irodalom be-
mutatásán, terjesztésén túl a

kifejezôkészség és a kommu-
nikáció fejlesztése. Eddig
mintegy 3-400 gyermek és fia-
tal, öt generáció lépett fel Pier-
rot-sként a „világot jelentô
deszkákra”. Hosszú évekig a
2-es iskola harmadik emeleti
folyosóján próbáltak, az utób-
bi három-négy évben az ifjúsá-
gi házban kaptak termet. Szí-
nes repertoárjukban több mint
negyven színmû bemutatója
szerepel, mintegy kétezer elô-
adást tudhatnak maguk mö-
gött, nem beszélve a különbö-
zô ünnepi fellépésekrôl. Siker-
rel mutattak be vallási és törté-
nelmi tárgyú színdarabokat, a
magyar népi hagyományokat
felelevenítô népi játékokat, ze-
nés mesejátékot, közjátékot,
vígjátékot. 
(Folytatás a következô számban)
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ÁLLÁS
Magyarország vezetõ pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat ke-
res. Minimális elvárások: érettségi,
jó kommunikációs készség. Jelet-
kezés: 30/53-888-33.

IN GAT LAN
Békéscsaba belvárosában, a Csa-
ba Center közelében eladó egy
második emeleti, egyszobás la-
kás. Érdeklôdni hétköznap 17 órá-
tól a 20/42-60-392-es telefonszá-
mon lehet.
Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. sz. alatt
90 m2 -es üzlet, iroda bérlôvel vagy
anélkül eladó. Tel.: 30/205-9741.
Belvárosi 2 db, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó! 3000 Ft/m2/hó. Tel.:
30/938-4240.
Békéscsabán, a Bertóthy udvarban
2 szobás, jó állapotban levõ, 62 m2-
es, tetõtéri lakás eladó! Irányár: 
9,5 M Ft. Érd.: 20/952-2338.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, 3 szo-
bás, téglablokkos, 3. emeleti, egye-
di gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 
11,5 M Ft. Tel.: 20/543-2010.
Békéscsabán, a Lencsési út elején
sorházi lakás nagy garázzsal eladó!
Pipacs köz 18. Tel.: 20/974-2005.
Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcában
egy 3 szobás, összkomfortos, gaz-
dálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 millió Ft. Békéscsabai
cse re is érdekel. Tel.: 30/415-4255.
Garázs a megyeházánál eladó. 
Tel.: 20/390-8293.
Békéscsabán az U alakúban eladó
egy 62 nm-es lakás. Telefon:
30/925-2236.
Békésen 1 szobás, összkomfortos,
szépen felújított ház eladó! 5,9 M Ft.
Érd.: 30/583-3656.

OKTATÁS
Kémiakorrepetálás, felkészítés. 
Tel.: 30/356-1733.
Matematikából korrepetálás közép -
iskolásoknak. Tel.: 30/855-7105.
Angol középfokú nyelvvizsgára fel-
készítés. Tel.: 30/527-7078.
Angolnyelvoktatás kezdõknek is. 
Tel.: 30/345-9237.
Matematikából korrepetálás, felké-
szítés. 70/228-6377.

SZOLGÁLTATÁS
Számítógépek javítása. Telefon:
70/228-6377.
Redõnyös és záras munkák, ajtó bur-
kolása! 30/233-4550.

Takarítást, gyermekfelügyeletet válla-
lok. Leinformálható! Telefon: 
70/615-1341.
Csempézést, hidegburkolást és lami-
nált parketta rakását vállalom! 
Tel.: 30/273-3191.
Nyílászárók, zárak javítása, hibaelhá-
rítás közületeknek is. Telefon: 
30/246-4934.
Lépcsõház, iroda takarítását válla-
lom! 30/290-8726.
Társközvetítés. www.ctk.hu, telefon:
30/223-5970.
Adósságrendezés adókedvezmény-
nyel! Telefon: 30/538-8833.
LÁZÁR ZÁLOGHÁZ (Békéscsaba,
Med nyánszky u. 2–4.) –MEG EMELT
HITEL 60 NAP TÜRELMI IDÕ lejárat
után. Használt arany 50%-os áron
megvehetõ.
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés. Marik István, 
Tavasz u. 83. Tel.: 30/275-7263.
Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. 
Telefon: 20/567-6521.
Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Telefon: 433-079 és 30/359-8560, 
Gubény György.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával 
Békéscsabán. Telefon: 20/9358-173,
Péter József.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Telefon: 436-226, 
30/481-8071.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt.
Telefon: 20/993-9165.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon: 
30/508-6713.
Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.
Automata mosógépek javítása. Elekt-
ron Bt. Tel.: 30/304-4622, 454-561.
Favágás motoros fûrésszel. 
Telefon: 30/398-2025.
Jelmezkölcsönzés, Békéscsaba,
Lencsési út 22., Profi mögötti 10
emeletes. Érdeklôdni: 30/912-0044.
Jelzáloghitelek adókedvezménnyel!
Telefon: 70/360-7916.

EGYÉB
Húsvéti barangolás Erdélyben, kü-
lönbusszal. Tel.: 70/334-0841.

Stendhal máig népszerû ro-
mantikus regényének színpa-
di változata Pozsgai Zsolt át -
iratában sodró erejû jelenetek-
ben idézi fel az alacsony sor-
ból származó, fiatal tanító di-
csôséges és dicstelen pálya-
futását a párizsi szalonok és a
nôi ölelések forgatagában. 
Pozsgai Zsolt rendezô így

vall a darabról:
– A békéscsabai színház ha-

gyományai, mûsorvilága közé
remekül illik ez a szenvedé-
lyes, romantikus, mégis igaz
történet. A színészek szeretik
ezt a játékstílust, rendezôként
pedig nincs szebb feladat,

mint az ôszinte szenvedélye-
ket színpadra segíteni. Külön
rendezôi öröm, hogy a nagy
létszámú darab minden szere-
pére lehet találni a társulatban
kiváló színészt. A próbaidô-
szak kemény, de örömteli
munkát takar. Sokszor, sok
helyzetben találkoztam már –
íróként vagy rendezôként – ez-
zel a most új utakat keresô tár-
sulattal, és mindig a legna-
gyobb örömmel jövök ide. A
színészi személyiségek vará-
zsa, sokoldalúsága lehetôvé
teszi az értékes, hatásos, ered-
ményes munkát. Nagyon bí-
zom benne, hogy ezt a csabai
közönség is így gondolja.

Vörös és fekete

Zsúfolásig megtelt a nézô-
tér Felkai Eszter Jászai-dí-

jas színmûvésznô jutalomjá-
tékára. Színházbarátok, rajon-
gók, régi és jelenlegi kollégák,
egykori színházigazgatók, me-
gyei és városi vezetôk, bará-
tok, tisztelôk jöttek el, hogy
együtt ünnepeljék a színpadtól
búcsúzó mûvésznôt, aki ötven
évet töltött a színészi pályán,
és ebbôl negyvenkettôt a Bé-
kés Megyei Jókai Színházban.
Már az elôadás elején, elsô

színpadra lépésekor taps kö-
szöntötte Felkai Esztert, de az
igazi ünneplés elôadás végén,
a tapsrend közben követke-
zett. Amint a mûvésznô meg-
jelent, többen szaladtak fel vi-
rágokkal a színpadra, majd
spontán köszöntések után Fe-

kete Péter színházigazgató lé-
pett elô és mutatta be a kö-
szöntôket. Elôször azokat a
régi kollégákat, barátokat, akik
Kun Zsuzsa tévérendezô veze-
tésével érkeztek szervezetten,
de titokban: Bökönyi Laura,
Boros Mária, Csizmadia Éva,
Fodor Zsóka, Forgács Gábor,
Kárpáti Tibor, Kender Krisztina,
Regôs Éva és Zsolnai Júlia. 
A koccintások, ölelések

után postás érkezett a szín-
padra a Madách Színház igaz-
gatójának, Szirtes Tamásnak a
levelével, amit Fekete Péter ol-
vasott fel. Ezután Felkai Eszter
pályájának következô állomá-
sáról, a Szolnoki Szigligeti
Színházból lépett a színpad-
ra Császár Gyöngyi színmû -
vésznô.

Kétnapos konferenciát
rendeztek február 15–16-

án Békéscsabán, a megyei
könyvtárban, illetve a Jókai-
színház kisvigadójában. A
„Bábszínház és a színház sze-
repe a gyermekek mûvészeti
nevelésében” címet viselô
rendezvényt a Békés Megyei
Könyvtár és Humán Szolgál-
tató Centrum kulturális irodá-
ja, valamint a Körös-vidék
Drámapedagógiájáért Alapít-
vány közösen szervezte meg.
Az esemény résztvevôi az

elsô napon elôadásokat hall-
hattak egyebek mellett a
gyermekdarabok kiválasztási
szempontjairól, a díszlet- és
jelmeztervezés esztétikai ha-
tásairól, valamint a báb- és a

gyermekszínház szerepérôl a
gyermekek mûvészeti nevelé-
sében. Lenkefi Zoltán, a Bé-
kés Megyei Napsugár Báb-
színház igazgatója saját tár-
sulatuk tevékenységét mutat-
ta be az érdeklôdôknek elô -
adása keretében.
A szombati programok kö-

zött szerepelt egy beszámoló
a brüsszeli Trempl egyesület
által szervezett gyermekszín-
játszó-találkozóról, majd pe-
dig lehetôség nyílt megtekin-
teni a Napsugár Bábszínház
„A haza, avagy a madárnak
két szárnya van” címû elôadá-
sát. Ezt követôen a résztvevôk
Veres Andrással, a darab ren-
dezôjével beszélgethettek.

G. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Péter Erika mindig moso-
lyog. Néha azért, mert régi

ismerôst lát, néha azért, hogy
munkába menet a buszon fel-
vidítsa a szomorú, fáradt arco-
kat, néha pedig azért, hogy
tárlatvezetôként lelkesítse a
Jankay Galériába betérôket.
Huszonhárom éve mosolyog
biztos hátteret nyújtó férjére,
Tuba Lászlóra, és ma már hal-
ványan tud mosolyogni akkor
is, amikor arról beszél, hogy
verseiben él tovább tíz éve el-
veszített fia, Litauszky Tamás.
Mosolyogva mutatja köte-

teit, és mosolyog, miközben
életútjáról mesél:
– Valamikor réges-régen, 

a XX. században születtem
Szarvason. Az életem során
sokszor költöztem, laktam
Nógrádverôcén, Szarvason,
Felsôpetényben, Gyöngyös-
tarjánban, Szûcsiben, Csa-
nádapácán, de jó ideje már
békéscsabainak vallom ma-
gam. Egy véletlen folytán reál-
gimnáziumba kerültem, akkor
leginkább csendes könyv-
molynak ismertek. Utána óvó-
nô lettem, most már elárulha-
tom, hogy egyszer-egyszer sa-
ját versemet tanítottam meg a
gyerekeknek, a kolléganôim
pedig rácsodálkoztak az 
„ismeretlen szerzô” mûvére.
1989-tôl kilenc éven át a bé-
késcsabai óvodák felügyeletét
láttam el. Késôbb egy ideig
használt ruhákat árusító üzlet-

ben dolgoztam, szerettem, ott
is sok embert ismerhettem
meg. 2003-tól dolgozom a ga-
lériában.
– Elsô önálló kötete, a Mind-

örökké mosoly 2005-ben jelent
meg az Accordiánál, tavaly Ver-
selhetek címmel jeles napokra
írt verseit adta ki a Móra Kiadó,
és közben díjakat kapott. Mint-
ha az utóbbi idôben felgyorsult
volna ön körül az élet.
– Tulajdonképpen 1980-tól

írok intenzíven, bár nyomta-
tásban elôször csak 2004-ben
jelentek meg verseim, késôbb
jöttek az önálló kötetek. A
Móra Kiadó honlapjára felke-
rült a nevem a szerzôik közé,
bevallom, néha megnézem,
hogy tényleg igaz-e. Jó tudni,
hogy a versekkel megmutat-
hatom a bennem rejlô érzése-
ket másoknak, vagy emléket
állíthatok már nem élô szeret-
teimnek. Varga Ibolya biztatá-
sára kezdtem gyermekverse-
ket írni, öröm mosolyt csalni a
kicsik arcára. Erôt ad, hogy az

Ezüst Toll irodalmi pályázaton
2006-ban elsô lettem, 2007-
ben megkaptam a Barátok
Verslista Publikációs Díját, és
hogy Lengyelországban, a II.
Európai Irodalmi Találkozón
különdíjat nyertem. Most tré-
fás állatverseim megjelenését
várom, A nyakatekert zsiráf
kéziratát már leadtam, de van-
nak felnôttversek is, amelye-
ket szívesen kiadnék. A felnôt-
teknek szóló verseimet egyéb-
ként „lélekzeteknek”, a gyere-
keknek szólót „gyerekzetek-
nek” nevezem, de írok köny-
nyed hangvételû társadalmi
fricskákat is, ezek a „bóvlik”.
Tagja vagyok az Irodalmi Rá-
diónak, több társaságnak,
publikálok a Kaláka internetes
szépirodalmi folyóiratban, de
van úgy, hogy mesemondó-
versenyen zsûrizek.
– Mi az utóélete a verseinek?
– Néhány olvasható szlová-

kul, lengyelül, és Lévai György,
egy internetes újság izraeli tu-
dósítója lévén Izraelbe is elju-
tott a Verselhetek címû köny-
vem. A napokban tudtam
meg, hogy ennek a kötetnek a
második kiadása áprilisban je-
lenik meg a Móra Kiadónál. A
Palinta Társulat megzenésítet-
te a Gombóc bohócot és a Jel-
mezbált, tervezik, hogy a meg-
jelenô állatversekbôl egy
egész CD készül. 

Mikóczy Erika
Fotó: Bali Gergô

Lélekzetek, gyerekzetek
Ú jra büszkeség töltheti el 

a békéscsabaiak szívét: 
ismét elismerésben részesült
egy városunkhoz ezer szállal
kötôdô mûvész. 
A sikert ezúttal Tóth Orsi szí-

nésznô szállította. A közelmúlt-
ban fejezôdött be a 39. Magyar
Filmszemle, ahol az újonnan
alapított fôdíjat, az Arany Orsót,
a külföldi kritikusok elismeré-
sét, a Gene Moskowitz-díjat,
továbbá a legjobb eredeti film-
zene díját is a Mundruczó Kor-
nél által jegyzett Delta címû
mozi kapta.
A film nôi fôszereplôje, a

rendezô múzsája Tóth Orsi, aki
a Békéscsabai Színistúdióban
kezdte pályafutását. Városunk-
ból Debrecenbe, drámatago-
zatos gimnáziumba vitte az
útja, majd természetesen a
Filmmûvészeti Fôiskolára, ahol
Hegedûs D. Géza osztályában
végzett. Tehetségét mi sem jel-
zi jobban, mint az, hogy még
fôiskolás korában, 2003-ban
elnyerte a legjobb nôi epizód-
szereplô díját a Szép napok
címû Mundruczó-filmben nyúj-
tott teljesítményéért. A Balázs
Béla-díjas fiatal rendezôvel
együtt dolgoztak még a Jo-
hanna címû operafilmben,
amely szintén számtalan jelö-
lést és díjat zsebelhetett be itt-
hon és európai seregszemlé-
ken. A szélesebb közönség
Koltai Róbert Világszám címû
filmjében is találkozhatott vele.

DBM

Orsi sikere

Ötven év a pályán

Fotó: Imre György

Konferencia a bábszínházról
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Március 15-e nemzeti ün-
neppé nyilvánítását elô-

ször Kossuth Lajos fia, Kos-
suth Ferenc kezdeményezte
a parlamentben, 1897-ben.
Noha a kezdeményezés nem
járt sikerrel, 1898. március 15-
én országszerte nagy ünnep-
léssel tisztelegtek a ‘48-as if-
jak emléke elôtt. Csabán és
„…a hazafias vármegyében
(…) minden zubolyban, ahol
emberek élnek, ünnepeltek”.
Ünnepi istentiszteleteket,
majd azt követôen ünnepi ta-
nácsülést tartottak – írja a Bé-
késmegyei Közlöny 1898.
márc. 17-i száma. Délután,
amikor már a „legszebb tava-
szi napsugár ragyogott”, a li-
getben hazafias beszédek él-
tették az ünnepet. Este pedig,
„Amikor kiragyogott az esti
csillag” – folytatja a közlöny –
„felgyúltak az ablakok ôrsze-
mei, ünnepet jelezvén”. „Gyö-
nyörû volt a fôtér, a vasútut -
cza.” Szép volt a Nádor szál-
loda erkélye, de a magánhá-
zak is a polgárok lelkes ünne-
pét jelezték. „Az utczán ezrek-
re menô közönség gyönyör-
ködött a szép látományban.”
A 20-as, 30-as években to-

vább erôsödött az ünnep
nemzeti jellege. 1927 decem-
berében törvénybe foglalták
március 15-e nemzeti ünnep-
pé nyilvánítását. Mivel a tör-
vény nem rendelkezett egyér-
telmûen az ünnep munka-
nappá nyilvánításáról, a leg-
több helyen munkaszünetet

tartottak. A Békésmegyei
Közlöny 1928. március14-i
számában például a városi ta-
nács azzal a felhívással for-
dult a város közönségéhez,
hogy „…e napon tartson
munkaszünetet, a márciusi if-
jak szelleméhez híven, foko-
zott mértékben vegyen részt
az egyházak ünnepi istentisz-
teletein és a társas egyesüle-
tek ünnepségén, házait lobo-
gózza fel”.
1928-ban a budapesti ren-

dezvényt a Szabadság téren
„a négy égtáj felé felállított,
Trianont idézô szobrok között
tartották”. Március 15-e fé-
nyes történése volt, hogy az
amerikai magyarok adomá-
nyaiból Kossuth-szobrot avat-
tak New Yorkban huszonegy
ágyúlövés kíséretében, mint-
egy százhúszezer ember je-
lenlétében. A Magyarorszá-
got képviselô négyszáz -
nyolcvannyolc fôs delegáció

„…Kossuth szülôfalujából,
Monokról és tizennégy ma-
gyar vármegye földjébôl vitt
megszentelt földet, és helye-
zett el a szobor talapzatára” –
írja a Békésmegyei Közlöny
1928. március 16-i száma. (A
szobor annak a Horvay János
szobrászmesternek az alko-
tása, aki a városunkban lévô
Kossuth-szobrot is alkotta
1905-ben.) 
1948-ban, a nemzeti ün-

nep centenáriumának évé-
ben, még nemzeti ünnephez
illôen tartották meg az ünnep-
ségeket országszerte. A Bé-
kés címû újság március 14-i
száma például így hívogatott
az ünnepségre: „Jöjjetek
mindnyájan erre a százéves
márciusra, a magyar nép sza-
badságának legnagyobb ün-
nepére.” Néhány év múlva
azonban a magyar trikolor
színvirágai már magányosan
virultak a vörös zászlók buja
erdejében. Petôfi, Kossuth és
Táncsics arcképei mellett (he-
lyett) új hôsök képmásai
tûntek fel az ünnepi díszletek
között. Idegen eszmék kísér-
tete járta be országunkat is.
Kísértése nyomán fellobbant
a félelem, és 1848 márciusá-
nak emléke elrejtôzött a szí-
vekbe. Onnan táplálta a re-
ményt, hogy egyszer valóra
válik Kossuth Lajos intelme:
„Isten nem azért teremtette a
világot, hogy az emberiség
börtöne legyen...”

Szemenyei Sándor

Mozaikok az örök márciusokról
1848–1948: egy évszázad krónikája

Töredék történetek Csaba múltjából
A csabai szabadkômûves páholy

M indenféle szóbeszéd
keringett az 1910-es

években arról: voltak-e, van-
nak-e Békéscsabán szabad-
kômûvesek? A találgatások
nevekrôl suttogtak – a bizony-
ságról azonban mit sem tud-
tak. Csak a tagok tudták,
hogy 1871-tôl van itt szabad-
kômûves páholy, melynek a
titokzatos neve: Béke.
Mi is volt a szabadkô mû -

vesség?
Az egész mûvelt világban

elterjedt polgári-értelmiségi
jellegû liberális mozgalom
tagjai titkos társaságokba tö-
mörülve, misztikus-alkimista
alapon azon fáradoztak, hogy
megtalálják a világ bajainak
és szenvedéseinek megszün-
tetésére alkalmas formákat és
eszközöket. E célból páho-
lyokba szervezôdnek, s nagy-
páholyokba tömörülnek. A
páholyok tagjai inasokra, le-
gényekre és mesterekre osz-
lanak, élükön a nagymester
áll. Eredete állítólag a közép-
kori kômûves és kôfaragó
templomépítô céhekig nyúlik
vissza, akik a XIV. századtól
Angliában alakítottak zárt tit-
kos társaságokat.
Bizonyos, hogy a London-

ban 1717-ben létesült páho-
lyok után 1725-tôl Európában
is gyorsan terjedt a szabad-
kômûvesség eszméje. A
Bécsben alapított elsô pá-
holynak arisztokraták, magas
rangú katonatisztek – köztük
magyar nemesek is – tagjai.
A szabadkômûvesek eszmé-
jét vallotta például Herder, 
Goethe, Mozart, Nagy Frigyes.

Magyarországon több páholy
létesül Pulszky Ferenc, Türr Ist-
ván, Joannovics György nagy-
mesterekkel.
A szabadkômûvesek közé

tartozott: Kazinczy Ferenc,
gróf Széchenyi Ferenc, Köl-
csey Ferenc, késôbb Ady
Endre, Benedek Marcell és
mások is.
Magyarországi Nagy Ori-

ens néven 1871-ben megala-
kul az önálló szabadkômûves
páholy, ehhez kapcsolódik a
csabaiak titkos Béke nevû pá-
holya. A Béke páholy létezé-
sérôl – az 1920-ban a szabad-
kômûves páholyok betiltásá-
ról megjelent miniszteri ren-
delet után – terjengô szóbe-
széd alapján került elô kevés

adat. Kiszivárgott, hogy a
Béke páholy a Luther utcai
Such Soma lakatos „testvér”
házában volt. Az alapító tagok
és a vezetô nagymester nevét
homály fedi. A tagok közül fel-
merült néhány név: Vidovszky
János, Micskó Gusztáv, Félix
Ákos, Fábry Károly volt királyi
albíró, Lôwinger Lipót, Singer
Ignácz, Kemény Mihály mér-

nök, Csaba elsô országgyûlé-
si követe voltak, kik a világos-
ság békéscsabai fáklyáját tit-
kon lobogtatták.
Kilencven éve elôkerült egy,

a Béke tagságot igazoló kitöl-
tetlen oklevél. Ennek felsô ré-
szét egy allegorikus rajz díszí-
ti, melynek egyik sarkában a
Hold, a másik sarkában dene-
vérszárnyas gyermekfej látha-
tó. Az ornamentikában közé-
pen a „Post tenebras lux” feli-
rat. A rajzot két oldalon, úgy,
mint a színpadon, lelógó füg-
göny övezi. A név helye üres,
alatta a következô szövegrész:
A VENÉMD Magyarország
Nagy Oriens nevében és vé-
delme alatt minden rendes fel-
avatott tagunknak. Üdvözlet,

Erô, Egyesülés. Mi, a Békés-
Csaba keletén dolgozó Béke
címû szabadkômûves páholy
tagjai. A bélyegzô felirata: NI-
HIL OBALAT. A Magyarország
Nagy Oriense nagymestere.
Mindössze ennyit tudha-

tunk a 137 éve létesült titkos
csabai szabadkômûves pá-
holyról.

Gécs Béla 

M inapi számadásomnak
egyik hiányérzete Kör-

mendi és Sarusi szabad csa-
pata (Barbaricum Könyv mû -
hely, Karcag, 2006). 
Nem írtam róla akkor, de

még azután sem.
Nem írtam, pedig igencsak

meglepett Kurta Gyorgye elô-
szót helyettesítô zarándi levele.
És meglepett a két alföldi

levente, a Körmendi–Sarusi
szabadcsapat „zarándi bevo-
nulása” is, pedig Miskát sze-
mélyesen, könyveit is jól isme-
rem. Igaz, Lajossal, már csak
mint emlékkel találkoztam.
Ezt sajnálom.
Csak megemlítem, a két

kuruc leventének ott, Zaránd-
ban is nagy sikere volt, pe -
dig nem közönséges napon, 
a labdarúgó-világbajnokság
nyitó mérkôzésének óráiban
gondolták meghódítani (Ara-
don, a belvárosi református
gyülekezeti házban) a közön-
séget.
Igaz, velük volt a Búvópa-

tak segédcsapata Csernák Ár -
pád és Gera Katalin szemé -
lyében.
Szép, izgalmas este volt,

labdarúgás nélkül is.
***

Sarusi Mihály mára már
csak „Csaba élô írója” – Kör-
mendi Lajos nevezte így.

Kettejük beszélgetésébôl
kirajzolódik mindaz, amit Sa-
rusi Mihályról tudni lehet és ér-
demes.
Körmendi Sarusihoz:
– Nem érzed úgy, hogy vi-

déki íróként – képletesen szól-
va – te egy „kazal” mélyén élsz,
távol az irodalmi élettôl, a kü-
lönféle csoportoktól, esemé-
nyektôl?
Mire a válasz:
– Nem veszed melldönge-

tésnek, hisz te is vidéki író
vagy: igen jól érzem magam
„távol az irodalmi élettôl, a kü-
lönféle csoportoktól, esemé-
nyektôl”, hisz efféle környe-
zetben születtek (mondjuk)
Madách és Tolsztoj mûvei is.
Úgyhogy nem ezen múlik,
sokkal inkább a tehetségün-
kön. Meg persze azon a tá-
gabb környezeten, amelynek
kell, vagy nem kell a munkánk.
Az a kazal, amelybe bújtam
(bocsánat, ha túl nagyot mon-
dok): az a nép, amelynek ti-
zenötmilliójából tizenhárom-
millió a mienkéhez hasonló
körülmények közt próbál élet-
ben maradni.
Sarusi Körmendirôl, Lajos-

ról, a jó pajtásról, aki elment:
– Nemrég azzal vette át az

Arany János-díjat: nyilván azért
ítélték neki, mert tudják, nagy-
beteg, de kifog a kurátorokon,

azért is élni fog! Mert még any-
nyi dolga van. Valóban, idén
még csak 59 éves lett volna.
Nem sikerült; Körmendi La-

jos újév napján, este a karca-
gi kórházban örökre elszen-
derült (…)
Ô jobban járt, nem szenved

tovább, akiket viszont itt ha-
gyott, sirathatják. Fájhat so-
kunknak – mindenkinek, ki is-
merte – annak a magyar írónak
a távozása, akinek mindene
volt a fajtája, a hazája, szeretett
szülôföldje, a Nagykunság,
családja, a nemzeti mûvelt-
ség, a magyar írás. Húszegy-
néhány könyve jelent meg,
megkapta íróként a József At-
tila-díjat, újságíróként a Petôfi
Sándor Sajtószabadság-díjat.
Aki közel állt hozzá családtag-
ként, barátként, olvasóként,
gyaníthatja, mi minden maradt
benne.
Ez a lényeg. A többi élet-

rajz, „részletkérdés”.
***

A két harcos levente soha-
sem hátrált, nem „adta fel”. 
Sarusi Mihály:
Föladni? Soha.
Az igazi irodalom erre tanít.

A többi...? Engem legalábbis
nem érdekel.
Így gondolta, így mondaná

ezt ma Sarusi pajtása, Lajos is.
Réhon József

Körmendi és Sarusi szabad csapat
„Bordaropogtató öleléssel”A pályázat célja: állampolgárok és közösségek 

tevékenységének támogatása.

Pályázhat:minden Békéscsabán mûködô közös-
ség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény,
egyén.

Támogatás kérhetô az alábbi témakörökben:
1. A szociális területen végzett tevékenységek.
2. Szociálisan hátrányos helyzetû rétegek, csoportok
számára szervezendô rendezvények, akciók.

A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
1. A pályázat elnyerésénél elsôbbséget élveznek 
a városi közösségek.

2. A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékeny-
ség célját, megvalósításának módját, részletes
költségvetését.

3. A támogatás segélyezéshez nem vehetô 
igénybe.

A pályázathoz pályázati ûrlapot szükséges kitölteni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 31.

Elbírálás: 2008. április 30-ig.

A pályázatokat az egészségügyi, szociális és lakás-
ügyi bizottság bírálja el. A döntésrôl a pályázók
írásban értesítést kapnak.

A bizottság a pályázatot a hibátlanul és hiánytalanul
kitöltött adatlap és kiegészítô információk alapján
tudja érdemben elbírálni.

A 2008. évi támogatás felhasználásáról 
2009. március 31-ig kell elszámolni.

Minden olyan pályázó, aki nem a támogatási szerzô-
désben meghatározott célra használja fel az elnyert
összeget, a pénzügyi elszámolása hiányos, illetve
késve érkezik, vagy nem számol el, az egészség ügyi,
szociális és lakásügyi bizottság által meghirdetésre
kerülô pályázati lehetôségbôl egy évre automatikusan
kizárásra kerül.

A pályázatokat  az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô
Központ, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. 

Pályázati ûrlapok a Békéscsabai Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítô Központ 

információján kérhetôk.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága

pályázatot hirdet
szociális célú segítô tevékenységek 2008. évi támogatásának 

elnyerésére

100 éves

A MAGYAR
KIRÁLY 
ÉTTEREM 
és SÖRÖZÔ

Menü házhoz 
szállítását vállaljuk
Unja a régit?  Kezdje 
az új évet VELÜNK!

Békéscsaba Szabó D. u. 24.
Tel.: 20-996-6993
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