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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

1 Új seprő, jól seper 

Találós kérdés: Mi az, ami 
zörög, porol és romlik? A vá
lasz: szocialista gyártmányú 
(tisztító)gép... Nos, ilyen gé
pekből áll pillanatnyilag váro
sunk gépparkja, és mindenki 
természetesen tisztában van 
azzal, hogy itt (is) "nagytakarí
tásra" van szükség. Persze a 
szomorú valóság az, hogy a 
tisztaság (is) sokba kerül. Ilyen 
szempontból Magyarország, 
mint a többi volt baráti ország, 
paradicsom a nyugati vállalko
zók számára. 

Manfréd Tappe német vál
lalkozó is szeretné megvetni a 
lábát Magyarországon, még
pedig Békés megyében, és el
ső lépésként Békéscsabán. 
Csodagépe - egy kb. 250 000 
német márkába kerülő Merce
des - két hónapig ingyen taka
rítja Békéscsaba utcáit; a to
vábbiakban Tappe úr szeretné 
bérbe adni ezt a sokoldalú gé
pet azoknak a Bókes megyei 

városoknak, amelyek "nagyta
karítást" szeretnének... 

A gép a Trabantnál is hal
kabb, így éjjel is lehet használ
ni; nem zörög, nem porol; nem 
csak utcaseprésre alkalmas, 
csatornatisztítást, téli hószó-
rást stb. lehet vele végezni. 
Egyetlen "baja", hogy túl nagy 
teljesítményű a békéscsabai 
utak állapotához. 

Tappe úrnak más tervei is 
vannak Békéscsabával kap
csolatban. Mint megtudtuk, ö is 
pályázik majd az októberben 
kiírandó kétfordulós nemzetkö
zi versenytárgyaláson, mely
nek célja városunk és a térség 
hulladékkezelő-művének fő
vállalkozásban történő megva
lósítása. Az első fordulóban 
technológiára és telephelyre 
vonatkozó ajánlatokat lehet 
majd benyújtani. Várhatóan 
legalább 15 külföldi cég fog pá
lyázni. 

(H.M.) 

S z a b a d , d e m o k r a t a 

Október 14-én, szerdán 18 órától a Megyei Könyvtárban 
Tamás Gáspár Miklós filozófus-politikus, országgyűlési kép
viselő (SZDSZ) lesz a Szabad, demokrata esték vendége. 

ART AUTÓS MAGÁNISKOLA 

Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
Október 15., 16 óra 

Tel.: 
326 474 

1 Lakásokat épít az önkormányzat 

Csöpp, de az egyetlen 

Még tavaly közgyűlési ha
tározat született arról, hogy 
szociális bérlakásokat épít az 
önkormányzat a tulajdonában 
lévő Franklin utcai telkeken. A 
pályázatok elbírálása után a 
Csaba Center kft. kapott meg
bízást az építési tervek elké
szítésére; ezután megpályáz
tatták a kivitelezést, s végül a 
Politerm kft.-re esett a válasz
tás. 

A kijelölt területen össze
sen 92 lakás épül két óv alatt. 
Örömteli hír, hogy október 12-
én, hétfőn megtörténik az első 
20 lakás műszaki átadása és 
üzembe helyezése; november 
30-án átadásra kerül további 
20 lakás, 52 lakás pedig 1993-
ban készül el. A szociális bér
lakások építése az önkor
mányzat jelenlegi lakáskon
cepcióján alapul. Persze jö
hetnek a fanyalgók: mi nekünk 

92 lakás a mostani gondok 
mellett? Csepp a tengerben... 
Igen ám, de az országban pil
lanatnyilag csak Békéscsabán 
és Budapesten épül szociális 
bérlakás. 

A Franklin utcai építés má
jus elején kezdődött. A föld
szinten 1+2 félszobás, 1-«-1 fél
szobás és 1 szobás lakásokat 
terveztek, illetve egyes helye
ken az 1 szobás lakások 1-f2 
félszobássá bővülnek a tető
térben. A tetőterekben külön
álló lakások is vannak, melyek 
a tetővel védett külső lépcsőn 
keresztül közelíthetők meg. A 
tetőtéri lakások 1 + 1 félszobá
sok, illetve a középső traktus 
fölötti bővítéssel 1+2 félszo
bás lakások. A tetőtéri lakások 
lakóteréhez tetővel védett log
gia kapcsolódik; a földszintes 
lakásokhoz pihenő kertecske 
tartozik. 

(Sz. Sz.) 

ORSZÁGOS SZÁMÍTÓGÉPES 
INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT 

Helyben és az ország bármely pontján 
ajánlja szolgáltatásait, ismerteti tevékenységét, 
elmét a lakosság és az üzletemberek részére. 

CSAK EGY TELEFON - YELLOW PHONE 66/325-769 

Reumatológia a .szökőkutas" térnél. 
Dr. Psrjési Zsuzsanna, Békéscsaba. Lepény Pál u (Kun Béla u ) 1 az 

Rendel: hétlö és szerda 16-17 óráig 

puma. 
Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

Sport-, gyermek- és utca cipők 
Sport télcipő 36-41 2150 Ft 
(bór) 41,5-47 2250 Ft 



BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
(Békéscsaba. Szent István tér 7.) 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 

A BÉKÉSCSABA, SZLOVÁK ÁLTALÁNOS ISKOLA 
12 x 24 m SPORTTERÜLETÜ TORNATERMÉNEK 

KIVITELEZÉSI MUNKÁIRA 
Az ajánlattétel a lapja: 
- a NOVA-IN VEST Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. által készí

tett kiviteli tervdokumentáció: 
- a beruházó részletes pályázati kiírása 
A dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és gaz
dasági irodájában (fenti címen: I. em. 142. sz. iroda). Az átvétel a 
dokumentáció vissza nem térítendő 10 000 Ft (+25% ÁFA) költsé
gének a befizetését igazoló csekk ellenében személyesen történhet 

Az átvétel időpont ja : 1992 október 8-9 , 9-12 óráig 
Az ajánlatok beküldés i határ ideje: 1992 október 26 , 10 óra 
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

pénzügyi és gazdasági irodája 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 

Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékon az alábbi megjelölést kérjük: 
.Békéscsaba, Szlovák Általános Iskola tornatermének építésére 

vonatkozó kivitelezési ajánlat." 
Az ajánlatok fe lbontásának ideje: 1992 október 26., 11 óra. 
Helye: Polgármesteri Hivatal I emelet 1 sz. tárgyaló. 
Az eredményhi rdetés időpont ja : 1992 október 30., 14 30 óra. 
Helye: Polgármesteri Hivatal I emelet 1 sz tárgyaló 
A munkaterü le t átadásának ideje: 1992. november 2. 
A kivi telezés befejezési határ ideje: 1993. július 30. 
Az ajánlatok összeállításáért és benyújtásáért vállalkozási díj nem 
számítható fel. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
(Békéscsaba. Szent István tér 7.) 

nyilvános pályázatot hirdet 

a Békéscsaba, Szent László Úti Általános Iskola 
12 x 24 m sportterületü tornatermének 

kivitelezési munkáira. 
Az ajánlattétel a lapja: 
- a Békés Megyei Tervező Vállalat által készített kiviteli tervdoku 

mentáció. 
- a beruházó részletes pályázati kiírása 
A dokumentáció átvehető a Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatalának pénzügyi és gazdasági irodájában (fenti cí
men: I. em 142 sz iroda) Az átvétel a dokumentáció vissza nem 
térítendő 10 000 Ft (+25% ÁFA) költségének a befizetését igazoló 
csekk ellenében személyesen történhet. 
Az átvétel időpont ja : 1992 október 8 9 , 9 1 0 óráig. 
Az ajánlatok bekü ldés i határ ideje: 1992 október 26., 10 óra 
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

pénzügyi és gazdasági irodája 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 

Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékon az alábbi megjelölést kérjük: 
.Békéscsaba, Szent László Úti Általános Iskola tornatermének 

építésére vonatkozó kivitelezési ajánlat." 
Az ajánlatok fe lbontásának időpont ja : 

1992 október 26., 10 óra 15 perc. 
Helye: Polgármesteri Hivatal I emelet 1 sz tárgyaló. 
Az eredményhi rdetés időpont ja : 1992 október 30., M ó r a . 
Helye: Polgármesteri Hivatal I emelet 1 sz tárgyaló 
A munkaterü le t átadásának ideje: 1992 november 2. 
A kivi telezés befejezési határ ideje: 1993 július 30 
Az ajánlatok összeállításáért és benyújtásáén: vállalkozási díj nem 
számitható fel 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
pénzügyi és gazdasági irodája 

• FOGADÓNAPOK. Október 9-
én, pénteken Pap János polgármes
ter, október 16-án dr. Simon Mihály 
jegyző, október 30-án Domokos 
László alpolgármester tan fogadóna
pot a Városházán 8 és 12 óra kö
zött. A polgármester fogadónapjára 
előre kell bejelentkezni telefonon 
(326-366/170), vagy személyesen a 
titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Közgyűlése soron 
következő ülését 1992. október 8-án, 
csütörtökön 13 órai kezdettel tartja a 
Városháza dísztermében. Az ülés 
nyilvános, mindenkit szeretettel vá
runk! 

• S.O.S. Az "S.O.S. TINI Telefo
nos Alapítvány" a maglévő Intéz
ményes háttér (S.O.S. Lelkisegély-
szolgálat Békéscsaba) kiegészíté
seként, a serdülőkori Identitásza
varok, kapcsolatteremtési nehéz
ségek és főképp akut krízisek (ön
gyi lkosság, érzelmi válság... stb.) 
faltárása érdekében jött létre. 
1992. február 1-jetol iskolai napo
kon két órában ún. TINI Lelkise
gélyszolgálat működik. Az első 
félév tapasztalatai alapján (havon
ta 50-60 hívás) indokoltnak tartjuk 
a TINt Lelkisegely szolgalat továb
bi fenntartását és bővítését. A 
szolgálat támogatásból tartja fann 
magát, igy az "S.O.S. TINI Telefo
nos Alapítvány" azzal a kéréssel 
fordul Önökhöz, hogyha céljaival 
egyetértenek, és arra lahatöségük 
nyílik, támogassanak minkat köz
érdekű felajánlás formájában, 
maly az adóalapból leírható. A 
közérdekű felajánlás formájában 
nyújtott segítséget az "S.O.S. TINI 
Telefonos Alapítvány" OTP Bank 
619-006417-0 számlaszámra lehet 
átutalni. 

• JÓ(GA) A Békés Megyei Jóga
egyesület tanfolyamot indít kezdők, 
középhaladók, haladók részére a 
Belvárosi Óvodában (Wlassich sé
tány 4 ) . Jelentkezés és megbeszé
lés október 8 án 18 órakor. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. Október 8., 20 
óra: Nosztalgia disco Belépődf: 20 Ft 

Október 9., péntek, 22 óra: Feles 
modell - Téridő. Belépődíj: 70 Ft. 

• NARANCS KLUB. Október 8 , 
csütörtök: Nosztalgia est. 

Október 9 , péntek: R A B B-
koncert. 

Október 10., szombat: Rock ro-
ulette. 

Október 13., kedd: Népi mester
ségek. Virágkötészet - Ujj Éva. 

Október 14., szerda: Olasz est. 

M A T R I K U L A 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

Kölcsey Szabolcs és Balázs 
tia Szabolcs, Pribojszki Gyí 
László és Kása Anikó leánya Angéla 
Vólent János és Balázs Ágnes 
Roland, Molnár Tamás és Botos 
nika fia Márk, Csatlós Tibor és Kv 
Kornélia lia Bence Tibor, Gedó 
ván és Boncsér Róza leánya Beáta 
Koszna Pál és Behán Etelka 
Barbara, Mochnács János és K 
dolt Anna Brigitta leánya Bogi 
Lizon András Gábor és Ratár 
zsanna fia Dániel, Török 
Árvay Andrea leánya Fruzsina 
rea, Sebők Vilmos és Barna 
leánya Lívia, Szabó Lajos és 
tyinszki Éva Ilona tia Zoltán 

HÁZASSÁG 

Budai Gyula és Herczeg Éva I 
ka, Varga Sándor és Szendrei K 
ka, Bátori József és Hermán 
zsanna, Szabó Imre Attila és K 
tyinszki Erika, Sáros Gábor Sá 
és Tóth Tünde 

HALÁL 

Kósa János, * Kovácsné Boh 
Krajó Mária, Fábián Martonné Cs 
varszki Judit, Bohus Úrban Já 
Petrovszki Jánosné Szász Má 
Farkas András, Csepregi Andrá 
Szlávik Zsólia, Szabó Sándor, Kub 
Pál, Laczó Mihályné Duna Má 
Varga Kálmán, Frankó György, Czi 
rovszki Györgyné Tóth Anna, Ma 
ger Sándor 

SZÜLETÉS 

Jánszky Ákos Tibor és Medgyesi 
Csilla lia Zsolt. Litavecz László és 
Hrabovszki Ágnes leánya Brigitta, 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, Pl 112 
Teleion: (66) 325-589, 326-366, 
telefax: 323-954, telex: 83-229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 



B T i s z te l t Olvasó! 
A Heti Mérleg 1992. szeptember 2-i számában je lentek meg az 

utcanév-vál toztatással kapcso la tos javaslatok. A Polgármesteri Hi
vatalhoz, a Városvédő és Városszépítő Egyesülethez számos javas
lat, vélemény, kritika érkezett az elmúlt napokban a javasolt utca
név-változtatásokkal kapcsolatban. Sokan szeretnék tudni, kik azok 
a történalmi személyiségek, melyek azok a hagyományok, akik és 
amelyek emlékének az új utcanevekkel adózunk. Néhányan kr i t ika i 
észrevétel lel él tek, miszer in t a javaslat elkészítésénél nem kérték a 
lakosság véleményét . Szeretnénk tá jékoztatn i Önöket , hogy 1990-
ben a Városvédő és Városszépi tö Egyesület az akkor i Városi Ta
nács megbízásából b izot tságot hozot t létre, melynek tagjai e l ismert 
tör ténészek, helytör ténészek, népra jzkutatók vol tak. A b izot tság 18 
pártot, szervezetet, egyesületet , há rom egyházat , va lamint a helyi 
saj tó út ján városunk egész lakosságát kérte az utcanév-vál toztatási 
javaslatok megtételére. Ez idő tájt a lakosságtó l és szervezetektől 
összesen 83 utcanév, i l letve közterület megvál toztatására érkezett 
javaslat. A fő szempontok az alábbiak vo l tak : 

- Történelmi utcanevek visszaál l í tása. 

- Olyan személyekrő l nevezzünk el utcákat, ak iknek nagyságát a 
történelem igazolta. 
Ezen rövid tájékoztató jellegű információval szeretnénk eligazo

dását segíteni az új utcanévváltozások megismeréséhez. 
A javasolt utcanevek a következők: 

Such János Békéscsaba köztiszteletben álló bírája volt a múlt szá
zad közepén. 1845-ben az ő bírósága idején jött létre az örökváltság 
1845 december 31 -én déli 12 órakor ünnepélyes harangzúgás és ágyú-
lövések között hirdette ki a főtéren tartott nagygyűlésen, hogy "testvére
im, szabadok vagyunk a földesúri terhektől örökre" 

V idovszky Ká lmán utca már volt Csabán 1949 ig Vidovszky Kálmán 
evangélikus lelkész, tanár volt Ö teremtette meg Békéscsabán a cser 
készmozgalmat. A mostani utcaelnevezés az egész Vidovszky család
nak állit emléket, a lelkésznek, festőnek és a többi köztiszteletben álló, 
a városért munkálkodó családtagnak. 

Boczkó Dániel 1789-ben született. Az 1848-as szabadságharc ide
jén Erdély kormánybiztosa. A bukás után elfogták, halálra ítélték, majd 
kegyelmet kap, de hét és fél évig Kutstein várában volt bezárva. A ki
egyezés után Csaba képviselője három cikluson keresztül. Az örökvált
sági terhek könnyítésében nagy szerepe volt, ezért a csabaiak tisztelték 
és szerették. 1870-ben halt meg. Háza a Szarvasi út és a Kazinczy utca 
sarkán volt 

Kner Imre utca. (Régi neve: Bene Mihály utca -1958.) Kner Imre 
(1890-1944). Kner Izidor fia, kiváló nyomdász, vezetése alatt vált világ
hírűvé a gyomai Kner nyomda Az új magyar könyvművészet egyik úttö
rője Különféle történelmi stílusok újraértékelésére, a népi barokk meg 
újítására tett kísérletek mellett főként a klasszicista tipográfia korszerű 
alkalmazását művelte. 1944 ben a fasiszták elhurcolták ós meggyilkol
ták Sok szép kiadványa volt. igy pl Kner Klasszikusok sorozata. M 
Tóthlalusi K Miklósnak Mentsége, a Magyar Bibliofil Társaság kiadvá
nyai. Saját tanulmányainak gyűjteménye: A könyv művészete. Egykori 
gyomai nyomdája ma is az ő hagyományát folytatja és változatlanul egyik 
központja könyvművészetünknek. 

Fábry utca a Felsőalmásról idekerült Fábry családról kapta a nevét 
Ennek a családnak tagjai közel kétszáz éven át szolgálták a várost és a 
megyét. 

Sz inovicz Lajos Békéscsaba első polgármestere volt. 1849-ben lett 
megválasztva Sajnos csak rövid ideig lehetett polgármester, mert a sza 
badságharc bukása után Békéscsabától is megvonták a városi rangot és 
neki is menekülni kellett 

Dr. Rell Lajos 1847 ben született Zoboron. evangélikus tanítói csa 
Iádból 1898 tói tanított a csabai gimnáziumban, magyar irodalmat és la 
tin nyelvet. 1916-tól a gimnázium igazgatója Az ő irányítása alatt élte a 
gimnázium fénykorát, kitünö tanárokat választott maga mellé 1935 ben 
vonult nyugdíjba Jelentős munkát végzett Békéscsaba közművelődésé 
nek érdekében Sokat dolgozott a múzeum megépítése érdekében Je 
lentös ősrégészeti ós néprajzi anyagot gyújtott 1952 ben halt meg Szek
szárdon 

Teleky László (1811-1861) A reformkori főrendi ellenzék leghatáro 
zottabb tagja, a Védegylet elnöke 1861 ben az ellenzéki Határozati Párt 
vezetője 

Gál ik János jómódú csabai gazda volt a múlt század második fel
ében. Szívén viselte az árva gyermekek keserű sorsát. Jelentős saját 
anyagi hozzájárulással árvaházat hozott létre. A hálás utókor utcát ne
vezett el róla. 

Dr. Franczisc i Dániel Békéscsaba köztiszteletben álló gyermekorvo
sa volt. 1898-ban született Békéscsabán. Jaminában a Zöldkeresztben 
és a Stefánia Szövetség keretében gyógyította a gyermekeket, lelkiisme
retesen és nagy alázattal. Ő volt az örökké mosolygó, vigasztaló jóságos 
doktor bácsi. A sok munka aláásta egészségét és korán, 57 éves korá
ban elhunyt. 

Cserepes utca. Az egykori cserép- és téglagyár közelsége inspirálta 
az utcaelnevezőket. 

Mázán László (1898-1948). Rajztanár és festőművész, csabai iparos 
család szülötte. Életét Békéscsabán élte le és az evangélikus reálgim
názium tanára volt haláláig. Karikatúraművészetével híven, de nem bán
tóan mutatta be Békéscsaba paraszt társadalmát, legyen az szegény, 
gazdag paraszt, vagy kispolgár. Ezen társadalmi rétegeknek máig is leg
hűségesebb ábrázolója a karikatúra nyelvén. 

Nógrád utca. Az idetelepülő szlovákok származási helyére utaló ut
caelnevezés. 

Csabagyöngye utca. Az egykori híres csabai szőlőnemesítő Stark 
Adolf egyik világhírűvé vált szőlőfajtájának emlékére javasolt utcanév. 

Bankó András 1919-től városi mérnök 30 éven át a város szolgála
tában. A város érdekében főleg az utcák kőburkolatának terén fejtett ki 
munkásságot. Részben vagy teljesen az ő müve az alábbi utcák kikove 
zése és járdáinak aszfaltos kiképzése: Andrássy űt, Szabadság tér, 
Szent István tér, József Attila utca, a Haán utca, a Kistabán utca. a Ma
dách utca, az Árpád fürdő kialakítása, és több más városképi objektum 
megalkotásában való részvétel. 

Har ruckern János György (1664-1742) és fia a töröktől visszafog
lalt Békés megye földesura volt Jelentős szerepe volt a békéscsabai 
szlovákság letelepítésében 1910-1962 között az utca már viselte nevét 

Gajdács Mátyás 1886. február 22 ón született Békéscsabán. Neves 
Afrika-kutató, aki élete nagy részét az afrikai állatvilág megfigyelésére, 
tanulmányozására fordította. Nagyon sok anyagot gyűjtött hazája szá
mára is Nagyszerű munkássága után elfeledve halt meg 1967. február 
3 án Budapesten 

Szent Imre utca. A lakosság kérésére 1930-ban Szent István fiának. 
Imre herceg halálának 900 éves évfordulóján neveztek el róla utcát. 

Bud inszky György római katolikus plébános, aki megszervezte a 
csabai egyházközösséget. Az ő idejében épült Csabán az újratelepülés 
után az első katolikus templom Híveinek lelki atyja volt, nagy részben 
neki köszönhető, hogy Csabán nem volt vallási türelmetlenség. 1792-
ben halt meg, 38 évig munkálkodott a csabai katolikus hívek között. 

Varságh Béla (1840-1925) gyógyszerész 1867-ben szerzett diplo
mát. 1891 -ben felépítette a "SAS" mai központi gyógyszertárat, de 1894 
ben átadta Róthy Bélának Mozgalmas szerepet játszott a város közéle
tében, számos kulturális és oktatási egyesület, bizottság tagja. A Békés
csabai Takarékpénztárnak alakulásától kezdve 53 évig volt igazgatója 
Az utca 1929-1949-ben már viselte nevét. 

Bornemissza Péter (1535-1584). Balassi Bálint nevelője, a reformá
ció legnagyobb írója Ötkötetes prédikációs gyűjteménye a magyar próza 
kiemelkedő alkotása. Németországban tanult, nagy műveltségű prédiká
tor és evangélikus püspök. 

Dr. Tarján Tibor ügyvéd, született 1879. november 10-én Békóscsa 
bán. elhunyt 1945. február 8-án Budapesten bombasérülés következté
ben. Tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte, az előbbi he
lyen ismerkedett meg Vönöczky Schenk Jakabbal és így a madárvilág 
rajongója lett A Békéscsabai Múzeum Természetrajzi Osztályát ő alapí
totta meg Egész életén át Békéscsaba és környéke madárvilágát tanul 
mányozta. melyről könyvben és sok értékes dolgozatában számolt be 

4-es Honvéd utca. Az elnevezés onnan ered, hogy a békéscsabai 
101 es ezred mellett ebben a nagyváradi ezredben szolgált a legtöbb 
békéscsabai katona az első világháború idején 

Köröspar t i lakótelep. Nevét a mellette elfolyó, a csabaiak által "Ko 
rösnek" nevezett Élővíz-csatornáról kapja 

Szeberényi tér. A Szeberényi családról lett elnevezve Ez a család 
jelentős hatást gyakorolt Békéscsaba közéletére, a csabai evangélikus 
egyházra és az országos evangélikus egyházra is. Ez a család adott két 
püspököt, espereseket, tanárt, gyógyszerészt, orvost (akit Csabán a sze 
gények orvosának neveztek) Volt köztük képviselő és felső-
házi tag Ez a család megérdemli, hogy a tér újra a Szebe fátűk 
rónyi nevet viselje A|TT?!T\ 
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Folytatás az elozo oldalról 

Rózsa utca. 94 aláírással 1992 júliusában beérkezett javaslat. 

Kis-Tabáni utca: Békéscsabának az egykori Tabán nevű városré
szének kisebbik utcája. A legrégebbi utcaelnevezések egyike. 

Szabó Dezső utca. (Régi neve: Pokol utca - 1 8 5 1 , Prónay utca -
1910, Sallai utca -1949.) Szabó Dezső (1879-1945). Iró, publicista. A 
kolozsvári református kollégiumban, az Eötvös-kollégiumban, majd Pá
rizsban tanult. Tanulmányaival már egyetemista korában felhívta a figyel
met. 1908-ban Nagyváradon Juhász Gyula tanártársaként részt vett a 
haladó tanári mozgalmakban. Főként a Nyugat és Huszadik Század ha
sábjain jelentek meg írásai. "Az elsodort falu" c. családregénye a kor bo
nyolult problémáit mutatja be (1919). 1922-23-tói a német befolyás ellen 
fordult, publicisztikai Írásaiban és szépirodalmi műveiben — "Segítség" 
(1925). "Feltámadás Makucskán" (1932), "Az egész látóhatár" (1939). 
Támadta a Horthy-rendszer politikáját és hivatalos kultúráját, majd a 30 
as évektől a nyilasokat Ellentmondásos munkássága erősen hatott az 
értelmiségi fiatalságra, a fiatal írónemzedék tagjaira, köztük a népi írók 
egy részére is. 
(Az új utcanevet nem a városvédők javasolták.) 

Zsíros utca: Nevét az utcában egykor élő, köztiszteletben álló Zsíros 
családról kapta Az utca elnevezése igen régi, az öreg csabaiak még 
most is ezen a néven isménk Az eredeti utcanevek közül a legtovább 
maradt fenn, csak 1962-ben változtatták meg. 

Tildy Zoltán (1889-1961) Lelkész, kisgazdapárti politikus, köztár
sasági elnök. 1916-1921-ig Somogy megyében lelkészkedett, majd 
1929-ig Tahitótfaluban: az 1930 októberében Békésen megalakult FGKP 
ügyvezető elnökévé választották. 1932-ben a református egyház Szeg
halomba választja meg lelkésznek és 1946-ig az is marad. 1935-ben a 
szeghalmi választókerületben képviselőjelölt, majd 1936-tól kisgazdapár
ti programmal képviselő. 1942-ben részt vett a Magyar Történelmi Em
lékbizottságban. 1944-ben illegalitásba vonult. 1945-től miniszterelnök, 
majd 1946 februárjától köztársasági elnök. 1948 augusztusától 1956 má
jusáig házi őrizetben tartották 1956 október 28-tól államminiszter Nagy 
Imre kormányában. A forradalom leverése után pár hónappal letartóztat
ták, a bíróság 6 évre ítélte 1959 áprilisában szabadlábra helyezték, majd 
1961 augusztus 3-án elhunyt. 

Szemian Sámuel (1827-1891). Szemian Benjámin békéscsabai ta
nító fia. 1850-től több mint 40 évig volt a község hivatalnoka, előbb jegy
ző, majd főjegyző. Háza a Körös soron volt. a későbbi Urszinyi ház, a 
mai Megyei Könyvtár helyén, ezért nevezték el róla az utcát 1910-ben, 
amely jelenleg Derkovits sor 

Sztraka Ernő békéscsabai városi mérnök volt, a múlt század máso
dik leiében ezt a tisztséget 32 éven át töltötte be A nevéhez fűződik a 
városrendezés nagy tervének elkészítése és végrehajtása. Több nagy 
békéscsabai objektum tervezője, pl a Városháza épületének első fázisát 
is ő tervezte. 

Balassi Bálintt (1554-1594). A magyar reneszánsz legnagyobb köl
tője 

Corvin János. Mátyás király fia (1473-1504). aki, mint a Hunyadi 
birtok örököse. Békés megye nagy részének is földesura volt. 

Droppa Gyula 1848-ban született, tanító volt. Ö volt a jaminai embe
rek áldott emlékű tanító bácsija A városnak ebben a legszegényebb ré
szében tanított egész életében 1905-ben nyugdíjba ment, de utána sem 
hagyta cserben a jaminaiakat, haláláig postamester volt Az utca nevét 
többször megváltoztatták, de a hálás utókor mindig ragaszkodott az egy
kori tanítóhoz. 

Apácai utca: Csanádapáca felé vezető útról kapta nevét, melyet a 
néphagyomány csak Apácai útnak nevez. 

Gyöngyösi János dr. Rokycán született 1893-ban Az első világhá
ború után jelentős munkát vállalt Békéscsaba közéletében, a Békés Me
gyei Közlöny főszerkesztője volt, 1921-től a Kereskedelmi Csarnok főtit
kára 1921-ben könyv- és zenemű-kereskedést nyitott. 1945-ben Ma 
gyarország külügyminisztere lett 

Kazinczy lakótelep. A lakótelepet átszelő Kazinczy utcáról kapta ne
vét. Kazinczy Ferenc (1759-1831) haladó szellemű, író, költő, a korabeli 
magyar irodalom neves egyénisége 

rjtcrlegi 

Városvédő és Városszépítő 
Egyasülst 

1 Rendhagyó beszélgeté 

„Elmúlt az, 
s egy díszpolgárral 

ami emlékké vált' 
- Jó elfelejteni olyan dolgokat, 

amik vannak, például amit egy szoba 
elrejt, meg lehet találni - pedig nem 
látszik. Szándékosan tüntetek el tár
gyakat és újra felfedezem Bejártam 
Európa szinte minden táját: éltem 
Párizsban és Svédországban, ám a 
kalandozó magyarokhoz hasonlóan 
mindig hazatértem. 

- Ez a kiruccanás hivatalos útle
véllel és saját költségére tőrtént még 
az ezerkilencszázhatvanas évek má
sodik telében. A fővárosban él, az év 
több mint egyharmadát Békéscsa
bán tölti, hogy lett Medgyesegyháza 
díszpolgára? 

- Idestova hetven éve tart a kö
tődésem e településhez, mióta ott 
születtem. Bejáró diák voltam Csa
bára, a Rudolf Evangélikus Főgim
náziumba, nyolc évig. Hihetetlen, de 
nem volt diszkrimináció az osztály
unkban a sokléle nemzetiségű és 
vallású gyerek között. Állítom, hogy 
1945 előtt sokkal kevesebb volt a tár
sadalmi különbség, mint manapság 
Az anyagi javak hiánya tehette, vagy 
neveltetésünk emelkedettsége -
nem tudom. Arra azonban máig 
visszaemlékszem, hogy évekig azt 
álmodtam, aranyórát kaptam aján
dékba - sajnos mindig felébredtem 

Szóval az egymás mellett élés 
harmóniája, amit mindig megcsodá
lok Medgyesen. Hál' Istennek, gaz
dag gyermekkorom volt, sokfélekép
pen játszottunk, éltünk - leifedezve 
tiltott kerteket A gyerekek mai világa 
egysikúbb, pedig a televízió számta
lan információt közöl velük. Éppen 
ez a helyhez szögezés az egyik 
probléma, hiszen a megtapasztalt 
valóságnál nincs mélyebb élmény, a 
másik, hogy a tévé műsora nagyon 
rossz. 

- Milyen elgondolásai vannak a 
felnövekvő nemzedék kulturális ne
velésére? , 

- A Békési úti Meseház már 
olyan intézmény, ami a vizuális ne
velés és a személyiség kibontásá
nak új szellemű lehetőségét kínálja 
Most folynak az utómunkálatai an
nak a filmnek, amelyik életutamat 
öleli fel. Garabonciásként újra járom 
azokat a színhelyeket, amelyek fon
tosak számomra. Az említeti, szín
hely és Medgyesegyháza a leghang
súlyosabb emléktöredékekkel szere
pel a filmben. Igazi reveláció volt a 
tetvételek során a gyerekekkel való 
együttjátszás A velencei karneválok 
alakoskodó hevülete éppúgy megél
hető volt velük, mint a bárányokkal, 
szamarakkal való természetes 
együttlét. A gyerekek fantáziája leiül
múlt minden szürreális festményt. 

- Mi lehet a folytatása az elkez
dett akciónak? 

- Létrejött a Meseházi Alapít
vány, melyhez sokan csatlakoztak. 
Egy nemzetközi gyermekszínjátszó 
fesztivált szeretnék rendezni a me
gyeszékhelyen. Ideális lenne a kü-

aaaaaaaaaBaaBaaaaaaaal 
FOTÓ: VÁFÚVDI ZOLTÁN 
lónböző nemzetek gyermekeinek a 
művészeti találkozója. Kiváltképp 
azért, mert sokléle nemzetiség él üt, 
szinte fatvan ként más-más. El kel 
hinteni az ember-ember általi szere
tet magját: kifejleszteni a humánus 
érzékeket, megvilágítani az ilyen ér
tékeket. Igy tudunk csak élni a szel
lem szabadságával. 

- Befejezésül arra kérek választ, 
Schéner Mihály Munkácsy-díjas ki
váló és érdemes művésztől, a Ma
gyar Művészeti Akadémia tagjától -
hiszen őróla van szó -, miben fogal
mazná meg az alkotóművész mai 
feladatait? 

- Fontosnak tartom a jó szándé
kot, a művészet igenis adjon olyan 
lehetőségeket, amelyek értékeket 
mutatnak lel: az alkotó küldetése az 
építés, nem a de moralizálás Az 
arány, a szépség azok az alapelvek, 
amelyek legfontosabb elemei az em
beri létformának Meggyőződésem, 
ha az ember hisz abban, hogy vek* 
csak jó dolgok történhetnek, akkor 
sok adakozó lesz hozzá. Az elmúlt 
negyven évvel nem kell túl sokat fog
lalkozni ami elmúlt, az emlékké vá
lik. Most a magyar kultúra arculatá
nak kialakítása a cél. Meg kell taníta
ni az embereket arra, hogyan válja
nak egyéniséggé, különbözővé és 
ezt becsüljék a másik embertársuk
ban. 

- Legközelebb m*or láthatjuk 
műveit? 

- Januárban a Munkácsy Múze
umban lesz tárlatom Békéscsabán. 

CS.TÓTH JÁNOS 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

K Ö N Y V V I Z S G Á L A T 
és pénzügyi, számviteli, adótanácsadói szolgáltatás 

Telefon: 66/322-430 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

J O Z S A B E L A 
okleveles 

könyvvizsgáló 

BÉKÉSCSABA, 
Petőfi u. 2. 11/15. 
Tiszteljen meg 

megrendelésével! 

Gyorsított 

konzultációs: 

Október 12-én 17 óra 

Helye Békéscsaba. Főiskola 

Előadások hétfő 

DIÁKOKNAK 500 Ft 

KEDVEZMÉNY! 
SZÁMOLJON! NINCS OLCSÓBB! 

Autóbusz-, 
nehézpótkocsi-, 

személygépkocsi-
vezetői tanfolyam. 

INGYFNES 
elméleti felkészítés 

Részletfizetési 
lehetőség! 

Pótórák 25% 
kedvezménnyel! 

Érdeklődni a helyszínen, 
vagy a Thermál Taxi 

telefonján: 323-439, vagy 
minden Thermál Taxiban 

lehet 

Gyermekmegőrzés, 
-felügyelet, 
-étkezés 
biztosítása } 

a Nyitott Bölcsődében 
reggel 6 órától este 6 óráig. 

Szigligeti u. 1. 
Telefon: 328-414 

A LAKOSSÁG SZOLGALATÁBAN 

Tisztelt | 
Olvasó • 

E szelvény kitöltésével ingyen hirdethet a HETI MÉRLEG-
ben. A hirdetés 10 szó terjedelemig ingyenes, ezen felül a 
hirdetési díj 20 Ft/szó. A kitöltött szelvényeket a következő 
postacímre küldheti: 5601 Békéscsaba, Pf. 112, Heti Mérleg. 

Szöveg: 

Megjelenés időpontja: 
Név: 
Clm: 

Jeligés hirdetéseket 
nem veszünk feli HIRDESSEN A HETI MÉRLEGBEN! 

> Négyórás takarítónőt keresek a 
Penza lakótelepi óvodába. Érd.: 
Penza Itp. 19. (délelőtt). 

i Kenés ház eladó. Minden meg
oldás érdekel. Érd.: Bcs., Szegfű 
u.23. 

' Kétkerekű gyermekkerékpár el
adó. Érd.: Bcs., Penza Itp. 4. IV/5. 
(este). 

• Négyszobás családi ház eladó, 
vagy kisebbre cserélhető. Érd.: 
Bcs., Illyés Gyula u. 20. (volt Ma
jakovszkij), szombat-vasárnap 
10-17óráig. 

i 870 m 2 közvetlen vízparti hor
gásztelek eladó Oanzug-külső 
holtágon. Érd.: Bcs.. Illyés Gyula 
u. 20.. szombat-vasárnap 10-17 
óráig. 

• Matematika tanár korrepetálást 
vállal. Érd.: Lepény Pál u. 3.1/4. 

• Kis ház nagy telekkel eladó Bé
késcsaba. Tompa u. 3. szám alatt. 
Érd : Bcs.. Illyés Gyula u. 99. 

• Szabolcs utcai garázs (vasútnál) 
eladó. Érd: őr u. 11.111/10. 

> 57 m2-es kétszobás lakás eladó. 
Tel.: 327-711 (este) 

i Csorvási úton 800 m2-es zártken 
termő gyümölcsfákkal eladó áron 
alul. Érd.: 339-715. 

• Kétszobás konvektoros lakás ga
rázzsal eladó. Érd.: Bcs.. And
rássy u. 79-81. IV/36. 

i Spániell Győztes szülők szuper 
kölykei eladók. Érd.: Bcs., Lajta u. 
18. (17 órától) 

' Zártkert termő gyümölcsfákkal. 
kúttal, építménnyel eladó. Érd.: 
Lencsési u. 33.1/3 

• Csabaszabadiban közművesített 
telekeladó. Érd Madách u. 17/1. 

• 250 E T Z eladó Érd : Bcs . Áchim 
Itp. 31. 

• Békéscsaba-Fényes Vészei u. 
31. szam alatt közművesített, be
építhető kert eladó Tel.: 322-299. 

• Kétrészes üzlethelyiség irodá
nak, vagy műhelynek kiadó. 
Tel.: 328-915. 

• Vennék másfél- vagy kétszobás 
egyedigázos lakást, második 
emeletig. Ajánlatokat levélben ké
rek Bcs.. Pf. 142 

• Lencsési B-terUletén garázs el
adó Tel: 323-468 

i 4Ű m 2 Izoht eladó. Érd : Bcs.. Rad
nóti u 21. 

' Zártkert gyümölcsössel eladó 
Érd.: Bcs . Ihász u. 1. 

i Bőrkabátok készítése, javítása. 
Zippzarszakadás soron kívül. 
Bcs, Szerdahelyi u. 5.9-18 óráig. 

i Új 26 programos villanyvarró
gép kedvező áron eladó. Tel.: 
339-288. 

i 21 m2-es tetőteres garázs eladó a 
Vécsey utcában. Tel.: 324-473 

' MZ 125 TS elcserélhető bármire. 
Érd.: Bcs . Madách u. 17/1. 

> Lencsésin futott garázs kiadó. 
Érd: Bcs. Landler u. 62. 

• Kárpótlás sürgősségi eljárásban. 
Hiánypóllásra okiratok beszerzé
se. Filipinyi Józsefnódr Bcs.. Kő-
míves K. sor 35. Tel : 339-711. 

i Összkomfortos ház eladó, vagy 
elcserélhető. Érd.: Bcs., Szegfű 
u.2. 

• 200 négyszögöles gyümölcsös a 
Malomasszonykertben eladó. 
Érd.: Bcs., Gagarin u. 9. 

• COMMODORE-16 tartozékokkal 
és játékprogramokkal olcsón el
adó. Érd.: Bcs., Sziklai u. 20. 

i Kétszobás, egyedigázos, földszinti 
lakás eladó. Irányár: 950 000 Ft. 
Érd.: Áchim Itp. fv1/18. fszl 1. 

• Építkezési telket, megkezdett 
építkezést, vagy félkész házat 
vennék. Tel : 323-441. 

> Játékjavltás! Vasutak, transzfor
mátorok, váltók, rádióirányítású 
játékok, joystickjavltás. Bcs.. 
Nagyváradi u. 29. Tel.: 323-244. 

> Ormay soron zártkert vízzel, vil
lannyal eladó. Érd.: Bcs., Pová-
zsai u. 12. 

i Nagyméretű szobanövények, 
labhajtós Singer varrógép ol
csón eladók. Érd.: 321-129. 

i Gondozott, fürdőszobás tanya 
egy hold földdel eladó. Érd.: Nagy
rét 1637. 

i Kétszobás udvari házrész eladó, 
elcserélhető. Megtekinthető du. 
5-6 óráig. Bcs., Partizán u. 32. 

i Utánfutó, péptörö ventilláló kion 
tokád eladó. Érd.: Bcs.. Vaskapu 
u. 4. 

i A KONTAKT szerkesztőségi ta
gokat keres! Minden szakközép
iskolából várunk jelentkezőket. 
Békéscsaba, Pf. 323 

i A belvárosban fűthető garázst bé
relnék, lehetőleg az Irányi u. kör
nyékén. Érd.: Kőhalmi Endre, 
323-023. Napi Délkelet Szerkesz
tősége. 

• Keresd a Kontaktot! Kontakt ifjú
sági kiadvány. Minden középisko
lában megtalálható! 

i Angol szabású, vajszínű, 48-as 
méretű menyasszonyi ruha kü
lönleges fejdísszel, kiegészítők
kel kölcsönözhető. Érd.: Bcs.. 
Fiumei u. 26. 

• Kémiából, biológiából korrepetá
lást, egyetemi előkészítést válla
lok. Tel: 328-927 (este). 

i Marógéphez. esztergapadhoz 
egyaránt használható 40 dara
bos patronkészlet eladó. Irányár: 
25 000 Ft. Érd.: Kulich u. 15. 

i Tömőgép. bukóüst olcsón eladó 
Érd.: Fényes 1360. 

i Villanytűzhely olcsón eladó, vagy 
gáztűzhelyre cserélhető. Érd.: Fé
nyes 1360. 

i Vennék Békéscsabán, vagy Gyu
lán kétszobás egyedigázos la
kást második emeletig, kész
pénz -fhavi 20 000 Ft törlesztés
sel. Bcs.. Pf. 142 

i VW Golf 1100-as jó állapotban, 
és alkatrészek eladók. Érd : Szé> 
kelyu.63. 

i Trabant Limuzin 
ponyvát vennék 
Tel 321-111 
(reggel és este) 



Képviselői fórum 

A liberalizmus 
nem szitokszó 

Dr. Goldman György régész 
és német-történelem szakos ta 
nár. Az SZDSZ tagja, a Kulich la 
kótelep városi képviselője. Néme 
tet tanít a Tevan Andor Gimnázi 
umban, dolgozik Munkácsy Mi 
hály emlékházának létrehozásán 
is Lánya 18. fia 15 éves, 24 éve 
él házasságban 

- A Kulich lakótelep képvise
lője vagyok, ez egy meglehetősen 
régen, rossz minőségben felépí
tett lakótelep Elöregedőben van, 
sok a nyugdíjas, nagyon sok a 
kispénzű szegényember, akiknek 
ellátásáról és komfortérzetük le
hetséges fenntartásáról a város
nak is gondoskodnia kell. A Mille-
neumon pedig sok a fiatal, sok a 
gyerek. így kj kell tűzni az iskola 
egyre jobb ellátását, az óvodában 
pedig az udvar rendebehozatala 
az, amire remélhetőleg sor kerül 
Súlyos gond a Kék Macska sar
kánál a jelzőlámparendszer kiala
kítása, itt egy nagyobb beruhá
zásra van szükség, mert a Szar
vasi út. Bartók Béla út, Jókai út 
egész rendszerét egységben kell 
megcsinálni Vannak panaszok a 
Fehér Galambra, a Zöld Békára 
és a Kék Macskára is (az egész 
színes állatvilág) A kocsmával, 
ha becsukjuk, az a baj, ha kinyit
juk, az Minden kocsma környé
kén lakónak jogos igénye a pihe 
nés; akik randalíroznak, azokat le 
kellene fülelni, de a kocsmákat 
bezárni - hangsúlyozom, sajnos 
- nincs jogunk 

- Ön a kulturális bizottság el
nöke. Kérem, beszéljen munká
jukról' 

- Feladatunk az oktatás, köz
művelődés, a város kulturális éle
tének szervezése a közigazgatás 
és az önkormányzat módszerei
vel és területein Az oktatásra és 
közművelődésre szánt, rendelke 
zésre álló pénzeket nekünk kell 
kiosztani, lehetőleg úgy, hogy a 
kultúra finanszírozásában ez le
gyen az utolsó szavunk, nem sza 
bad a továbbiakban beleszól 
nunk Nagy terület a közoktatás 
Ami az oktatással az óvodától az 
érettségiig összefügg, avval kap
csolatban kell fontos városi kér 
déseket eldönteni, például hogy 
hol. milyen iskola legyen, milyen 
speciális oktatási területre van le
hetőség így számos alkalommal 

tárgyaltunk a Rózsa 
Ferenc Gimnáziumról, 
hosszú ideig ütköztet 
tuk a véleményeket. 

míg végre kialakult az a bizottsági 
álláspont, amit végül a közgyűlés 
is elfogadott. 

- Képviselő úr az SZDSZ aktív 
tagja. Mit jelent önnek ez a tag
ság? 

- Számomra az SZDSZ az el
ső olyan politikai párt, amibe úgy 
gondoltam, hogy érdemes belép
nem Korábban persze nem volt 
túl nagy választék, de valóban ez 
az első, amely úgy viszonyul a vi
lághoz, olyan kérdéseket tesz fel, 
és a kérdésekre olyan válaszokat 
ad, amit magamhoz igen közel ál
lónak érzek Vonz az SZDSZ li
beralizmusa. Nem szitokszó, egy
szerűen az, hogy az embert an
nak jogaival ós kötelességeivel 
állítja a középpontba, ami 
amennyire szerencsés, annyira 
meg is köti néha a kezünket, pél
dául az SZDSZ-frakció kérdései
ben Egy valóban liberális ember 
- mindaddig, míg észre nem ve
szi azt, hogy szabad elveiben is 
csak a közös fellépés az, amivel 
előbbre viheti a dolgait - , nehe 
zen tűn meg akár azt az egészen 
kicsinyke trakciófegyelmet, amit a 
város érdeke megkövetelne tő
lünk. 

- Városunkban is rendkívül ki
csi az aktivan politizálok száma... 

- A választások után 150 volt, 
ma csak 50-60 körül van a rend
szeresen aktívan politizáló 
SZDSZ-tagok száma Úgy ve
szem észre, hogy Magyarorszá
gon a legtöbb pártnál az aktívan 
politizáló tagság általában radika-
lizálódik. sokkal inkább, mint a la
kosság Ahogy a kisgazdák alól 
kifutott a pártjuk, könnyen lehet, 
hogy az MDF alól is elszalad 
jobbra a párt. ós sajnos az 
SZDSZ ben is tapasztalhatók 
ilyen tendenciák Féltem a párto 
kat attól, hogy a radikalizálódott 
pártaktivtsták elviszik jobbra a 
pártokat, a választópolgár pedig 
itt marad tanácstalanul, apátia 
ban, vagy olyan pártokra szavaz 
na, akik még .tiszták", még nem 
politizáltak a valóságban, akiknek 
még könnyű volt ígérni bármit is, 
mert ismeretlenek. 

- Köszönöm a beszélgetést. 

MIKÓCZY ERIKA 

1 Gondolkodó 

Az idegen 

Borongós elmédben leszáll az éj. Jéghideg ujjak kotorásznak 
gondolataid közt, mérges tüszúrások érzéstelenítik az agyad, a 
megformált szavak ott hevernek kimondatlanul a szemétdom
bon. Valaki szüntelenül füledbe csámcsog... El innen, te idegen! 

El innen! Nem bánod már. Hervadó világ ez, te megmondtad 
nekik, s ezért most meglakolsz. A próféták igazmondását, a 
jövendőmondást itt rossz néven veszik. Kegyetlen és őszinta 
voltál - most kegyetlenek és őszinték veled... letörtek téged. 

A jövőd? Most visszamész oda, ahol nem vagy idegen, és 
szép mesékkel fogod áltatni csodákra éhes társaidat. Mindig 
azt fogod mondani, amit hallani szeretnének. S ha véletlenül 
odatévedne hozzátok egy idegen, otthonodba fogadnád s meg
tartanád másik énednek. Éjjelenként pedig a határtalanságról 
fogtok álmodni... 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

KAVEHAZ PROGRAM 

"A fájdalom ára" - Bakay Beatrix irodalmi összeállítása 
" P r a i s e in English" (dicsérő énekek angolul) 
Előadók: Roy Whittingham (szintetizátor), 

Lynsy Hewitt (ének) 

"Korunk szellemi körképe" 
- Ribár János evangélikus lelkész vitaindító előadása 
A rendezvény halya: 
a Békéscsabai Evangélikus Egyház nagyterme. Luther u. 1. 
Ideje: 1992. október 10., 16 óra 
Szentettel várunk! SZIVÁRVÁNY ALKOTÓKÓR 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
1 Spanyol nyelvtanítás. Érd.: Vécsey 
u. 20. 11/6. (hétlón este). 

i Wartburg OTT üzemképesen el
adó. Sztanek Pál, Bcs., Nagyrét 
1504. 

i Kétszintes kertes családi ház el
adó. Osszekoltözók vagy kft. ré
szére is alkalmas. Érd.: Bcs , Liszt 
F u. 8. (16 óra után). 

i Utcai házrész beköltözhetően el
adó, a hozzá tartozó kerttel (Bcs.. 
József u. 9 ) . Érd.: Liszt F. u. 8. 
(16 óra után). 

i 4. emeleti, 2 szobás lakás eladó a 
Lencsésin. Érd.: 326-366, Balda 
Krisztina. 

i 50 m világos bútorszóvet eladó. 
Érd.: 322-048 (18 óra után). 

i 800 négyszögöles kert a Kétegy
házi kóvesútnál eladó. Érd.: Klap
ka u. 22., Futaki Angéla. 

i Rotring nullkörzőkószlet. csúcsok 
eladók Kulich Itp 12/A. 1/3.. Beny-
he Attila. 

i Garázst bérelnék a Oózsa György 
út közelében. Tel.: 325-846 (este) 

' Szakképzett élelmiszer-eladót ke
resünk. Jelentkezni lehet: Bcs., 
Békési út 28. 

1 Jövedelmező, otthon végezhető 
konnyú munkát ajánlok. Válaszbo 
rltékért ismertetőt kuldok Németh 
Tiborné. Budapest 1223. Rózsa
kert u. 23. 

• 650 m2 dupla fóliaváz tel|es beren
dezéssel eladó. Bcs., Fő u. 56. 

»2 szobás gázfűtéses lakást ven
nék II emeletig. Máthó Tibor. Bcs.. 
Szabó Pál tér 7 

adó. 

i Egyetértés u.-ban garázs eladó. 
Érd.: Bcs.. Kastély u. 4/1. 17 óra 
után. 

i Békéscsaba, Bartók Béla úti 2 
szobás IV. emeleti lakás el; 
Érd.: Újkígyós. Ady u. 150 

> Rövidárubolt a Kun u.-ban (a kis 
TÜZÉP-pel szemben). Jöjjön hoz
zám vásárolni! Megéri! 

' Veszélyen zártkert sürgősen el
adó. Bcs., Kun u. 50. 

• Zártkert a Lencsési mögött el, 
Érd.: Bcs., Reviczky u. 53. 

i Társasházi lakás eladó. Ti 
323-591. 

• Zártkert a Lencsési mögött eladó. 
Érd.: 339-957. 

• Telefonos, kertes lakást bérelni 
Tel.: 339-991. 

i Elad* nagy ház 1535 m2 ti 
Érd.: Bcs., Temető sor 2. (vasár
nap). 

• 2 személyes, ágyneműtartós, na
rancs-piros színű pillangó heverő 
eladó. Tel.: 339-277. 

• Jó állapotban lévó Wartburg eladó, 
kedvező áron. Érd.: Bcs., Reviczky 
u. 53/1. 

• Lada 1200 Zsiguli eladó, érdeklőd
ni bármikor: Papp Zoltán, Bartók 
B. út 67-69. IV. em. 15. ajtó A. lép
csőház. 

• ETZ 150 eladó 20 000 Ft-ért. Bcs.. 
Nagy Sándor u. 62. 

• 11 éves MZ 150 motorkefék
pár lejárt műszakival eladó. 
Tel : 339-877. 

• Simson Swalle motoros kisgép ko
csivá!, rotakapával eladó. Gerla. 
Jázmin u 16 



Official preliminary to 
the MISS UNIVERSE Pageant. 

MISS UNIVERSE HUNGARY independently 
produced by Ádám Fási 

B É K É S C S A B A I E L Ő D Ö N T Ő 

HELYSZÍN: IFJÚSÁGI HÁZ • BÉKÉSCSABA, Derkovits s o r 2. • Tel.: 66/325-211 

1992. október 10. (szombat) 19 0 0 

Jegyek 500 Ft-os egységáron október 1-jétöl - csak elővételben! - kaphatók 
az Ifjúsági Ház portáján. 

FELLÉPŐ MŰVÉSZEK: 

Békéscsabai BIG BAND 
LERCH FERENC 

| BACH SZILVIA 
MANHATTAN zenekar 

V ) 



A CSABAI GARABONCIÁS NAPOK VERSENYPROGRAMJA 
Október 13. 
14.00 Graffiti festőverseny a belvárosban 
14.00 Köztériszobor-építőverseny a Petőfi Ligetben 
14.00 Versmondó verseny - Megyei Könyvtár 
16.00 Szólóhangszer-verseny - Zeneiskola 
16.00 Könnyűzenei verseny - Ifjúsági Ház 

Október 14. 
14.00 Belvárosi tájékozódási futóverseny 
14.00 Prózamondó-verseny - Megyei Könyvtár 
14.00 Szólóének-verseny - Zeneiskola 
16.00 Énekkar, kamarakórus-verseny - Zeneiskola 
15.00 Moderntánc-verseny - Ifjúsági Ház 
16.00 Néptáncverseny - Ifjúsági Ház 
17.00 Irodalmi színpadok versenye - Ifjúsági Ház 
19.00 Egyéb kategóriák versenye - Ifjúsági Ház 

VERSENYZŐK, SZURKOLÓK! 
A részletes versenybeosztást keressétek 
az iskolai hirdetőtáblákon október 5. után. 

mm csabai 
G A R A B O N C I Á S N A P O K 

1992. október 12 -16 . 

A CSABAI GARABONCIÁS NAPOK RENDEZVÉNYEI 
Október 12 • 20 0 0 Hivatalos megnyitó és 

LGT-est a Jazz Mine-nal 

13 • 19 3 0 SHOW-műsor 
Közreműködik: 
Hevesi Nővérek 

20 3 0 Holló Színház: 
Az ember, akinek magnó van az orrában 

14 • 20 3 0 FILMVETÍTÉS 
Terry Jones: Erik a viking 

15 • 16 0 0 Versenyek eredményhirdetései 
GÁLAMŰSOR 
Diákpolgármester-választás 
Városkulcsátadás 
DISCO 

16 • 20 0 0 A GARABONCIÁS NAPOK zárása 
Palermo Boogie Gang-koncert 

Az összes rendezvény az Ifjúsági Házban lesz megtartva. 
A belépés középiskolások számára - diákigazolvány felmutatása 
mellett - díjtalan! 




