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Emlékmű 
az áldozatoknak 

Október 31 én. szombaton ünne
pélyes keretek között leiavatták a 
Szabadság téren a II. világháború ál
dozatainak tiszteletére készített em
lékművet. Az emlékmű Széri-Varga 
Géza szobrászművész alkotása. 

A megjelenteket Molnár György 
alpolgármester, a Megérdemelt Nyu
galomén Alapítvány elnöke köszön
tötte Az avatóbeszédet dr. Boross 
Péter belügyminiszter mondta el Az 
emlékművet pártok és szervezetek 
képviselői, városi vezetők és önkor
mányzati képviselők, magánszemé
lyek koszorúzták meg. 

Főhajtás az áldozatok előtt! Ke 
gyelethely Békéscsaba szivében -
Békéscsaba szive az áldozatokért 
dobog... 
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KONDICIONÁLÓ 
TORNA 

minden kedden és csütörtökön 17 30-tól 
az lf|úsá«gi Házban 

Fáradékonysága megszűnhet, izületei 
u)ra hajlékonyak, a has . csípő- es com 
bízom/ala újra rugalmas lehet 

• KÖZGYŰLÉS 
Efíy épületben két gimnázium? 

Október 29-i ülésén a köz
gyűlés tudomásul vette a Csa
baszabadiban megtartott helyi 
népszavazás eredményét és ál
dását adta az új község kialakí
tásához. 

Hosszú vita tárgyát képezte 
az evangélikus egyházzal köten
dő, elsősorban a Rózsa Ferenc 
Gimnázium sorsát érintő megál
lapodás. A képviselő-testület vé
gül is csak tárgyalási alapnak fo
gadta el a megállapodásterve
zet szövegét. Az önkormányzat 
képviselői ezen a héten tárgyal
nak kormányzati tényezőkkel - a 
megállapodás csak akkor jöhet 
létre, ha a kárpótlásként meg
igényelt összeget a kormány 
biztosítja az önkormányzat szá
mára. 

Döntés született az 1993/94. 
évi beiskolázási keretszámokról, 
új szakok engedélyezéséről. Jö
vőre a Rózsában 4 osztály indul
hat; az evangélikus egyház, 
mely már 1993-tól megalapítja 
gimnáziumát, 3 osztályt szeret
ne indítani. 

A továbbiakban a közgyűlés 
elfogadta a városi címer és 
zászló alkotásáról és használa
tának rendjéről szóló rendelet
tervezetét. A tervezetet lapunk 
3. oldalán közöljük. Rendeletter
vezet készül "Békéscsaba sport
jáért" kitüntető díj alapításáról is. 

Megtárgyalásra került a 
Nagyrét rendezésére készített 
tervezési program, melynek az a 
célja, hogy elősegítse a terület 
önálló gazdálkodási övezetté 
történő fejlesztését. A terület 
adottságait tiszteletben tartva 
megteremtődhetnek a helyben 
lakás feltételei is. 

Önkormányzati vagyont érin
tő ügyekről, valamint közműve
lődéssel kapcsolatos előterjesz
tésekről is döntöttek. Megtörtónt 
a II. félévi közművelődési pályá
zatok elbírálása, az e célra elkü
lönített 2 230 000 forint kiosztá
sa (az első félévben 3 770 000 
forint került felhasználásra). Új 
intézményt alapított meg az ön
kormányzat, a Munkácsy Mihály 
Emlékházat, melynek feladata 
többek között a Munkácsy Mi
hály életművét bemutató komp
lex kiállítás létrehozása és mű
ködtetése, közgyűjteményi funk
ciók ellátása. 

A közgyűlés 500 000 forintot 
biztosít fűtési támogatásra - a 
szociális irodához eddig mintegy 
60 kórelem érkezett, melyben 
főleg idős emberek folyamodnak 
ilyenfajta segítségért. Ezenkívül 
4 millió forintot szavaztak meg 
az első lakáshoz jutók támoga
tására annak ellenére, hogy az 
ez évi 16 milliónyi keretet már 
korábban kiosztották. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

T A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

t C S g ^ j Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
^y p November 16., 16 óra 

Tel : 
326 474 

Temetőink 
he lyzete 

A békéscsabai temetők állapo
táról rendezett tanácskozást a 
múlt héten a városvédő és város
szépítő egyesület az evangélikus 
lelkészi hivatalban. A városban 
összesen 19 temető van 45 hektár 
területen, ebből 11 működő ós 8 
lezárt; 3 önkormányzati, a többi 
egyházi tulajdonban van. 

A tanácskozáson leimerült: 
szomorú és nyugtalanító jelen
ség a temetőkben elkövetett sír
gyalázások, értékpusztítás, sír
kövek, virágok, koszorúk lopása 
stb A temetőket tiszteletben kell 
tartani, ez erkölcsi kötelesség -
hangzott el 

A lezárt temetőkkel kapcsolat 
ban telvetödött a gondolat, hogy 
ezekből kegyeleti parkokat lehet
ne kialakítani Viszont ennek tete
mes költsége lenne, amire az egy
háznak nincs pénze Az evangéli 
kus egyháznak az is nehézséget 
jelent, hogy a temetőkben keletke 
zett szemét elszállításáért fizes
sen (tavalyi árakon ez 420 000 Ft 
ot jelentene), ezért mentességet 
kér az önkormányzattól A jelenlé 
vök temetői rendelet megalkotását 
is szorgalmazták Elhangzott még 
az is, hogy sokan szeretnék, ha a 
békéscsabai temetők visszakap
nák régi történelmi neveiket 

Sz I 

Reumatológia 
a „szökőkutas" térnél. 
Dr. Perjesi Zsuzsanna, 

Békéscsaba Lepény Pál u 1 sz 

MMttt 
héttő és szerda 16-17 öráig 



1 Szenzáció! 

LEG-ek könyve 
Legelőször a Heti Mérlegben olvashat róla: készül a legelső Békés 

megyei LEG-ek könyve! 

Legelsőkézből származó információink szerint jó ütemben haladnak 
Békéscsabán a legelső Békés megyei LEG-ek könyvének előkészítő 
munkálatai. A kötet nemcsak rekordok könyve lesz - bár az is - , hanem 
egyfajta helytörténeti mü is. sajátos dokumentumgyűjtemény, amit alig
hanem olvasmányos, érdekes "monográfia-eszenciának" nevezhetünk a 
legtalálóbban. Szerkesztője, Vitaszek Zoltán eddig már ötszáznál is több 
LEG-et gyűjtött össze, s rendezett nyomdakész állapotba a legkülönfé
lébb témakörökben. A tervek szerint megtalálható lesz a könyvben sok 
kuriózum napjainkból ós a múltból egyaránt, s a szerkesztő az átlagosan 
8-10 gépelt soros szócikkekből összeálló színes mozaikképet kíván adni 
a megyéről, annak történetéről egészen a jelenig. 

Számos olvasónk is bizonyára hozzá tudna járulni a kötet teljesebbé 
tóteléhez Ezt kérik is: ha bárkinek olyan, eddig kevésbé közismert, új, 
vagy éppen már-már elfeledett, könyvtárban kevésbé fellelhető "leg" van 
a birtokában, amelyet szeretne viszontlátni nyomtatásban, Írjon róla le
vélben a Békéscsaba, Pf. 35 címre, a borítékon feltüntetve: "LEG-ek 
könyve"! 

Hajnalodik. Az éjszakai vir
rasztás fáradtsága tükröződik az 
arcokon, és kialvatlan szemek 
mosolyognak vissza rám. Nagy
városok nevei zsongnak a fe jem
ben: London, Párizs, Brüsszel . 
Még felfogni sem tudom, hogy 
mit je lentenek. Csak az tudom, 
hogy hosszú út vár még ránk. 

Ostendee-ben reggel hatkor 
már mindenki talpon van. Ahogy 
fölgördülünk a kompra, valami 
furcsa érzés fog el. . . Mi lyen lesz 
elhagyni a Kontinenst? Milyen 
lesz az a másik vi lág? Mit hoz a 
Sziget? 

A felkelő nap fényeitől szikrá
zik a tenger. Ostendee fényeit 
már régen magunk után hagytuk. 
Nyakig burkolózunk hálózsá
kunkba a szél elől. Talán most 
kezdem megérteni , hova is me
gyünk, most, amikor megpi l lan
tom a Dover fehér szikláit... És 
íme, Angl ia! A rövid londoni cso
dálkozás után már indulunk is 
ta lá lkozóhelyünkre: Shipley-be. 
Az angolok, mint mindig, most is 
szívélyesen fogadnak. Egy-két 
megoldható probléma után ki-ki 
el indul, hogy elfoglalja egyhetes 
lakhelyét. 

Aztán repülnek a napok. 
Hogy merre járunk? A csodála
tos York-ban, amely még ma is 
megőrizte hamisítat lan középko
riságát; a tengerpar ton; csodál
juk a rózsakertet; a fejünket kap-

Hello, 
Nagy-Britannia! 

kódjuk a f i lmmúzeumban; megil
letődve ülünk a bradfordi polgár
mester fogadásán. . . 

De végül mégiscsak elérkezik 
az a bizonyos est. Az utolsó. 
Senki sem várta, hiszen ki szeret 
búcsúzkodni?! Barátoktól kell el
válnunk. De az idő rohan, s mire 
észbekapok, már Victor Hugó 
Pár izsában járunk, e lhagyva a 
Szigetet. Vajon visszatérünk-e 
még? 

Magyar ember, magyar pusz
ta, magyar vér. Megérkeztünk. 
Türelmet len és kíváncsi szülök 
várnak ránk. Taxik jönnek és 
mennek. Ahogy kipakolunk, egy 
tehertaxi recsegő rádiójának 
hangjai szűrödnek hozzám: 
"Angliából megérkezett a busz a 
Lázár u. 1. alá." 

Igen, itthon vagyunk, vissza
jöttünk. 

Vissza a Viktória-korabeli há
zak méltóságtel jes hatalmából a 
lassan kiépülő Göncz Árpád-ko
rabeli házak mindennapjaiba. 
Vissza az á lomból a valóságba. 

DIDÓ 

• 20 órás gyermekagy kontroli-tanfolyam az Ifjúsági Házban. 

Beiratkozás november 10-én kedden 15-18-ig az i f iházban. 

• Az egy éve alakult B é k é s c s a b a i IQ Egyesü le t no
vember 10-én 10 órától tartja évnyitó összejövetelét 
a Megyei Könyvtárban. 

Japán küldöttség 

Japán Fukuoka területének ok
tatási prefektusa 24 tagú oktatási 
delegációt szervezett általános 
és középiskolai tanárokból, akik 
október 21-22-én városunkban is 
jártak. Céljuk az volt, hogy egy 
másik ország oktatási rend
szerével megismerkedjenek, ta
nulmányozzák az iskolák felépíté
sét, a tanítás menetét, a továbbta
nulók arányát stb. Az első napon 
a 2. sz. iskolában nyelv- és ének
órát, közlekedésre nevelést és 
néptáncot néztek; a Jókai úti álta
lános iskolában szakkörön, a Me
seházban pedig gyermekfoglalko 
záson vettek részt. A második 
napon a Tevanban néztek órá
kat, tanulmányozták a nyom
dászszakképzést, és jártak a mú
zeumban is. Ezt követően Molnár 
György alpolgármesterrel, a kultu
rális bizottság tagjaival és az okta
tási iroda dolgozóival foglalták 
rendszerbe a két nap tapasz
talatait. 

Óvodaavatás 

Október 27-én tartotta avató 
ünnepélyét a Fövenyes Úti Óvo
da. A kicsinyek tulajdonképpen 
már szeptembertől birtokba vették 
új otthonukat, amely valóságos 
palota a régi Lakásóvodához ké 
pest, ahonnan a kiköltözés történt 
Az óvoda dolgozói a szülők segít 
ségével rekordidő, mindössze há 
rom nap alatt költöztek át, és fá 
radságot nem kímélve dolgoztak 
azért, hogy mielőbb egész 
ségesebb, szebb környezetbe ke 
rüljenek a Lencsési lakótelep cse 
metél Az aranyos kis műsor és a 
mosolygó gyermekarcok tolmá 
csolták a köszönetet az óvoda ki 
alakításában részt vevő minden 
kedves közreműködőnek. 

Állagmegóvás 

A mészköszobrokat telente az 
állagmegóvás miatt rendszerint 

M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 
Hajdúk Károly és Bagyinka 

Katalin lia Ádám. Machlik Pál Ti
bor és Benkó Edit leánya Anita, 
Varga-Orvos Ferenc és Pénzes 
Ildikó leánya Gréta Olga, Ko
vács Pál György és Uhrin Csilla 
leánya Enikő, Nagy Zoltán és 
Kluck Katalin fia Gergő, Kölcsey 
Ferenc Sándor és Fazekas Enr 
kő leánya Emese, Solticz Kál 
mán György és Szabó Gyöngy 
leánya Adél, Budás Imre és Kor 
mos Zsuzsanna tia Gergő, Si 
piczki Kolarovszki György és 
llrotkó Magdolna fia Máté 
György 

H A L Á L 

Molnár Mihályné Fajó Judit, 
Nagy Pál Tamás, Sipiczki Pálné 
Makszm Zsófia, Urbán Pálné 
Cemann Judit 

beburkolják. Ez történt az idén is 
három szobor kivételével, amelye
ken speciális impregnáló anyagot 
próbál ki a városüzemeltetési iro
da. Ez az anyag a felületek utóla
gos vízállóvá tótelére szolgál, így 
a védett felület ós anyag tartósan 
időjárásálló és esztétikus marad 
A három szobor a Széchenyi utcá
ban Stark Adolf emlékműve, a 
Mokry utcában és a Szobor-sétá
nyon Áchim L. András szobra, il
letve szoboralapja. 

Vasárnapi plusz 

A Csaba TV a belvárosban, 
november 8-án 19 órától bemuta
tásra kerülő "Vasárnapi plusz" c. 
műsorának tartalmából: 

A finnországi Mikkeliben járt 
városunk küldöttsége; bemutatko
zik Békéscsaba finn testvérváro
sa Fiatalokat érintő problémákról 
- szexualitás, drog, társadalmi be
illeszkedés - szólnak a szakem
berek Megismerkedünk a Rőzse
láng cigányfolklór együttessel Az 
OTP lakossági szolgáltatásai Te
lefonos játék, gyermekeknek me
sefilm, felnőtteknek izgalmas já
tékfilm! 

Ismétlés: november 9 én 17 
órától a belvárosban, és 19 órától 
a Lencsésin. 

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 
Telefon (66) 325 589, 326 366, 
telelax: 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 
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CSABAI 

müAOX 
A Z IFJÚSÁGI HAZ E S A HETI MÉRLEG HAVI PROGRAMFÜZETE 

Szerkeszti: Baranyai János Felelős kiadó: Szenté Béla 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a II. Miss Universe Hungary 
békéscsabai elődöntőjének megrendezését anyagilag támogatták, valamint 

munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Sí 

A RÉSZTVEVŐK FELKÉSZÜLÉSÉT 
SEGÍTETTÉK: 

GERGELY LÁSZLÓ, 
a Jókai Színház rendezője 

TŐKÉS TÍMEA, 
a T.T. Divatstúdió vezetője 

LENKEFINÉ FEJES ADÉL, 
kozmetikus 

SUCH SÁNDOR, 
fodrász 

A DÍJAKAT FELAJÁNLOTTÁK: 
I. díj: vásárlási utalvány 

BÉNO Illatszer, Bcs., Andrássy út 8. 
II. díj: vásárlási utalvány 

SIKK Butik, Bcs., Kinizsi u. 4. 
III. díj: ajándékkosár 

ÉLÉSKER 100-as ABC 
Ajándékcsomagok: 

TEVAN Kiadó, Bcs., Luther u. 12. 
Univerzál Kereskedelmi és Rt. Illatszerbolt, 
Bcs., Szent István tér 10. 

Szponzoraink voltak: 
Békés Megyei Hírlap, Martfűi Sörgyár, RITA SZOFT, Endrödi Takarékszövetkezet, Prizma Elektronika, 
Barnevál, KISPÉ Kft.. Színfolt Gmk., Elektroház, Zsíros virágtermelö és -értékesítő Gmk , Vozár István 
kertész, Závogyán Magdolna virágkereskedő, Hevesi Hangszerkereskedés, FIUME Hotel, Interax Bt., 
Liget Söröző, Univerzál Kereskedelmi Rt. - Faárubolt, Kőváry Galéria, Gutta Bt., Vonal Műhely. 



J Ó K A I S Z Í N H Á Z 
NOVEMBERI 
P R O G R A M J A 

19 óra 
10 óra 
15 óra, 
10 óra 
15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
22 óra 

19 óra 

19 óra 

19 óra 

19 óra 

19 óra 

19 óra 

19 óra 

15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 

19 óra 

15 óra, 19 óra 

15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 

19 óra 

Piroska és a farkas (Lepke bérlet) 
A padlás (az egri Gárdonyi Színház vendégjátéka) 
Piroska és a farkas (Kenguru bérlet) 
Antigoné (bérleten kívül) 
Imádok férjhez menni (bérleten kívül) 
Antigoné (bérleten kívül) 
Imádok férjhez menni (bérleten kívül) 
Légy jó mindhalálig (bérletszünet) 
Légy jó mindhalálig (bérletszünet) 
Piroska és a farkas (Hamupipőke bérlet) 
Imádok férjhez menni (bóríetszünet) 
Imádok férjhez menni (bérletszünet) 

Imádok férjhez menni (bérleten kívül) 

Imádok férjhez menni (bérleten kívül) 

Imádok férjhez menni (bérleten kívül) 

A vágy villamosa (szakmai bemutató) 

A vágy villamosa (Jókai bérlet) 

A vágy villamosa (Somlay bérlet) 

A vágy villamosa (Csortos bérlet) 

Antigoné (bérleten kívül) 
A vágy villamosa (Móricz bérlet) 
Antigoné (bérleten kívül) 
A vágy villamosa (Katona bérlet) 
Antigoné (bérleten kívül) 
Antigoné (bérleten kívül) 

A vágy villamosa (Sarkadi bérlet) 

Mohács - (a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulat 
vendégjátéka (magyar nyelvű előadás) 
Piroska és a farkas (Vízipók bérlet) 
A vágy villamosa (Bajor G. bérlet) 
Piroska és a farkas (Hófehérke bérlet) 
A vágy villamosa (Pécsi S. bérlet) 
Piroska és a farkas (Mazsola bérlet) 
A vágy villamosa (Madách bérlet) 
Piroska ós a farkas (Ludas M. bérlet) 
A vágy villamosa (Mikszáth bérlet) 

A vágy villamosa (Petőfi bérlet) 

RAJZSTUDIO 
(felnőttek és 

középiskolások részére) 

Képzőművészeti Főiskola. 3 
előkészítő jelleggel. 

Vezeti: 
UDVARDI ANIKÓ 

1992. november 5. 
(csütörtök) 17 órától. 
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Az általános iskolák 
8. osztályosai számára 

felvételi előkészítő 
jelleggel. 

Vezeti: 
VARGA GÉZA 

szobrászművész 

Első foglalkozás 
(felvételi): 

1992. november 7 
(szombat) 9 óra. 

Részletes felvilágosítás: 
325 211/25 

G Y E R M E K -
S Z Í N H Á Z 

November 16-17. 10 és 14 óra 

A budapesti 

F A B U L A B Á B S Z Í N H Á Z 

C I T R O M K A 

clmú zenés bábjátéka 

Belépőjegy: 50 Ft/tö 

MESE 
November 8. (vasárnap) 10 óra 

A Napsugár bábegyüttes műsora: 

Kacor király-
Mackó Mukik 
kirándulnak 

Vitéz László 
csodaládája 
Belépőjegy: 40 Ft/fő 

VASÁRNAP 



6. péntek 
19 óra 

7. szombat 
14.30 

17 óra 

14. szombat 
17 óra 

21. szombat 
13 óra 

15 óra 

27. péntek 
18 óra 
28. szombat 
18 óra 

29. vasárnap 
16 óra 

VÁROSI SPORTCSARNOK 

N O V E M B E R HAVI 
PROGRAMJAI 

Vincze Lilla másfél órás élő koncertje 
Közreműködnek: Czigi és az O.K. együttes. 
Jegyek kaphatók Békéscsabán: Hetes Kft., 
Békés TOURIST. IBUSZ Utazási Iroda, 
sportcsarnok 
Gyulán: "Kubicza bazár" Béke sugárút 6. 

BÁG SE - Nagykálló 
NB II-es bajnoki kosárlabda-mérkőzés 
Újkigyós - TAURUS 
NB I. B. bajnoki kézilabda-mérkőzés 

Jótékonysági előadás olimpiai bajnokok 
részvételével. 
Közreműködik a Manhattan együttes. 

Előre - Elektromos 
Férfi ifjúsági kézilabda-mérkőzés. 
BÁG SE - Békés 
NB II. bajnoki kosárlabda-mérkőzés. 

Előre - Rába ETO 
NB I. bajnoki kézilabda mérkőzés 

KUNG-FU töréstechnikai bemutató 15 kínai 
mester közreműködésével 3 órán keresztül 
a küzdősportok szerelmeseinek. 

Előre - Rába ETO 
Férfi ifjúsági bajnoki kézilabda-mérkőzés. 

BÉKÉSI ÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZAK PROGRAMJAI: 
4-23-ig OmGAMI luáBitás a Józsel Attila iskolában 
16-án Színházbusz a tóvárosi Operett Színházba Marica grófnő 
18-19-20. Erzsébet napi virágvásár 
27-én BLÖFFDEHBY 

- Gyetmektoma (sz«da 1716 óráig) 
- Agyagmúves kór (hé«o 16-18 óráig) 
- A&oto gyermekek műhelye 

(rranden másod* héto IS-17 óráig) 
- BabkészitS szakká (kedd 16-17 óráig) 
- Ongami (papf harlogalas) 

(szadi 14-16 óláig) 

SZAKKÖREINK: 
- Gyérnek díszítőművész (szerda 14-16 óráig) 
- Akvarista klub 
- Kak»nzgyű|lok kjub>l 
- Bábkévrtó szakkor (kedd 16-17 óráig) 
- AEROBIC (szerda 18-19 oaig) 
- Jazzbetett 

(héU6 16 17. csutMt* 16 17 orátg) 

Gyefmekfoglalkozások előzetes megbeszélés alapián: 
agyagozás, terménybabkeszités, ongami. csuhébaba-készilés 

Ásandó kiállításaink: 
Schener Mihály Minkacsy díjas érdemes művész kiállítása 
Napsugár Bábegyutles kiállítása 
Ványai János fazekas mester kiálktasa. Munkácsy Mihály Múzeummal közösen 

DIAKTANYA 
N O V E M B E R I P R O G R A M O K 

Ingyenes tanácsadások: Kedden 17 órától: jogi 
Szerdán 15 órától: pszichiátriai 
Csütörtökön 17órától: életvezetési 

Gyarmakfoglalkozások: Minden pénteken 17 órától 
6 : gömbi figurák, gyóngylúzés 

13.: terménybábkészllés. szalmázás 
20.: nemezelés, bőrözés 
27.: gyöngyfűzés 

Minden csütörtökön 17 órától Origami klub 
21-én: 15 órától játszófoglalkozás: 

virágkötészet, kalácssütés, gömbi figurák, gyóngyszövés. 
14-15.: 10-tól 18 óráig gyékényezés 350 Ft részvételi díjjal 
10-11.: 9-től 17 óráig HÓDI KÖT termékek vására 

(olcsó. ízléses, divatos kötöttáruk) 
Minden csütörtökön, pénteken, szombaton főiskolás klub. 
Foglalkozások: 

November 5., 20 órától: Mi mozog Zenés pajzán népi históriák 
(Paraszt dekameron) Kalmár Zsolt és B Nagy Péter műsora 
November 18.: Óvónők részére foglalkozást tanunk 14 órától: 

gyertyázás 

MEGYEI KÖNYVTAR 
novemberi programok 

4-én "Európai Utas" - szerkesztőségi beszélgetés 
18 órai kezdettel. 

11-én Kürti Papp László előadóművész rendhagyó órái: 
"Dalaim..." címmel Petőfi Sándor müveiből 
5. osztályosoknak 10.45 órai kezdettel, és 
"A magyar Ugaron..." címmel Ady Endre költészetéről 
7. osztályosok részére 12 órai kezdettel. 
Közreműködik: Tornai Péter gitárművész 
Mindkét órára az osztályok jelentkezését 
november 3-6. között 8-12 óráig a 328-655 101-es 
telefonszámon kérjük ós várjuk. 

11-én "Ha akkor tudtam volna..." Tordai Teri és Szilágyi Tibor 
zenés szórakoztató estje 17.30 órai kezdettel. 
Közreműködik: Szentirmai Ákos 
Belépődíj: 100 Ft. Jegyek november 9 tói 
a könyvtár előcsarnokában válthatók! 

16-án "Miért okosabb mindenki a másikná l ' " 
(Személyiségtípusok ós tanulási motivációk különbségei) 
Ranschburg Ágnes pszichológus előadása 
15 órai kezdettel. 

19-én "Amire nincs magyarázat..." 
Találkozó Nemere István íróval 15 órai kezdettel. 

24-én "Törzsi művészet - modern művészet. ." 
Nagy Imre művészettörténész rendhagyó órájának 
II. része 10.45 órai kezdettel. 
Az észak-amerikai indiánok festészete 

SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 
INDUL AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 1992. NOVEMBER 5-TÓL 

Az első félév tematikája: „A VlZÖNTŐ JEGYÉBEN" 
1. Az asztrológiai világkép; 

a horoszkópja mint archaikus szintézis" 
ea: KALÓ JENŐ asztrológus 

2. .Bérlet a III. évezredhez" 
ea: SZŐKE LAJOS természetgyógyász 

3. .Vízöntő kimerülésig I. - Válság és új utak a tudományban' 
- a szentkönyvek kapcsolata a mai fizikával; az antropozófia 
alapjai; új ismeretek a tér, az energia és a lélek működéséről; 
a transzcendentális meditáció. 

ea: KISFALUDY GYÖRGY időfizikus 

4. .Vízöntő kimerülésig II. - Paratechnikák és tréningek" 
en KISFALUDY GYÖRGY 

5. A kártyajóslás szimbolikája, elmélete és módszerei" 
ea: ZSÓTÉR ODETT AJNA 

6. .Hamvas Béla" 
ea: DÚL ANTAL kultúrszociológus 

Az előadásokhoz folyamatosan induló tanfolyamok is 
kapcsolódnak a közeljövőben. 

Érdeklődni az Ifjúsági Ház portáján (Békéscsaba. Derkovits sor 2 ) . 
vagy a 325-211-es telefonszámon lehet. 

IFJÚSÁGI Bélyeggyűjtő szakkör 

M U N K Á J Á R Ó L 
Valószínűleg csak kevesen tudják, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, de új 
teltételek mellett az idén is működik az Ifjúsági Ház égisze alatt az itfü bé
lyeggyűjtők köre. Zsilinszky Ádámné ós Zsilinszky Ádám nyugdíjas pedagógu
sok már évtizedek óta szervezik és vezetik az ifjú gyűjtőket Az átlagon leüli 
tanalmi munkát leginkább az igazolja, hogy ez év tavaszán Esztergomban az 
Országos Ifjúsági Bélyegkiállltáson a hat kiállítási anyagból egy első. egy má
sodik és 4 harmadik díj koronázta a fáradságos, de igényes munkát. A szakkör 
havonta két ízben, a hó második és negyedik szombatjának délelőttién tarifa 
foglalkozásait Az érdeklődők ingyenes tanácsadásbari részesülnek 



c I F I 

asin 
N O V E M B E R I P R O G R A M 

o 
6. péntek 21 óra Hard Rock Club 

INOSENCE KILLER (Bp.) 
(Deep Purple, Uriah Heep) 
Belépő: 70 Ft. 

7. szombat 21 óra HARFLEY DAVIDSON-koncert 
Belépő: 80 Ft. 

13. pántak 21 óra Blues kocsma 
S. MODELL 
Belépő: 80 Ft. 

14. szombat 21 óra AUGUST FÖRSTER 
RESERVATION-koncert 
Belépő: 80 Ft. 

20. péntek 19 óra Folk Fogadó 
LOS ANDINOS 
Belépő: 100 Ft. 

21. szombat 21 óra Közkívánatra 
CODA 
Belépő: 80 Ft. 

27. péntek 21 óra Jazz klub 
AQUARELL 
Belépő: 60 Ft. 

28. szombat 21 óra fr-skót táncház 
Játszikba M É Z együttes 
Belépő: 80 Ft. 

Decemberi előzetes: 
Dire Straits-müsor, Deák .Bili" Blues Band, In Line Group, 
Hendrix-emlókmüsor 
A novemberi programokra bértetek válthatók az Ifjúsági Ház portáján. 
A bérlet ára: 400 Ft. diákok részére: 300 Ft. 
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre! 

9. 20 óra Szulkm: Ga-ga, avagy 
dicsőség a hősöknek 
(lengyel) 

10. 20 óra Makavejev: Sweet movie 
(kanadai-francia) 

16 20 óra Andráss Ferenc: A nagy 
generáció (magyar) 

17. 20 óra Passer: Intim meg
világításban (1965) 

23. 20 óra Lopusanszkij: A halott 
emberek levelei (szovjet) 

24. 20 óra Makavejev: Szerelmi ugy. 
avagy a postáskisasszony 
tragédiája (jugoszláv) 

30. 20 óra Szabó István: Hanussen 

Az egyes előadásokra szóló jegyek ára 40 Ft. 

AZ IFIHAZBAN 

A B A L K Á N T Á N C E G Y Ü T T E S 
(elvételt hirdet 15-24 éves fiúk és lányok részére. 
Jelentkezés az együttes próbáin keddenként 
17-19 óra között az Ifjúsági Házban, vagy 
a 325-211-es telefonszámon Born Gergely 
művészeti vezetőnél. 

4 foglalkozásból álló főzőtanfolyam 
az Ifjúsági Házban. Töltött és rakott 
ételek, fasírtok, pörköltek és saláták 
készítése. 
Jelentkezési határidő: 

november 12. 

KFT.-K, VÁLLALKOZÓK, 
F I G Y E L E M ! 

1. Az Ifjúsági Ház 1993. január 1 -jétől bérbe adja az intézmény 
épületében található, de külön bejáratú 64 m2-es helyiségét. 

2. Az Ifjúsági Ház 1992. december 1 -jétől bérbe adja a busz
pályaudvaron található Ifjúsági Várót (jelenleg Kisáruház)! 

3. Az Ifjúsági Ház bérbe adja a Napközis Táborban található 
szabad raktárhelyiségeit. 

4. Az Ifjúsági Ház 1992 decemberében ünnepi vásárt rendez. 
Kérjük azon kereskedők és termelők jelentkezését, akik 
részt kivannak venni a vásáron, részvételüket a 325-211/15 
számon jelezzék! 

Részletes felvilágosítás az Ifjúsági Ház gazdaságvezetöjétől 
kérhető személyesen, vagy a 325-211-es telefonon. 

I S M E R J E M E G A G R A F O L Ó G I Á T , 
Az írásértelmezés alapjait sajátíthatja el, 
ha jelentkezik a november 11-ón, 17 órától induló 
grafológiai tanfolyamra. 
Jelentkezési határidő: november 9. 

I S M E R J E M E G Ö N M A G Á T ! 

p KLUB 
alakul november 5-ón, 
csütörtökön 17 órától az ifiházban. 

Mindenkit - időst és fiatalt -, aki szeret játszani, 
szeretettel várunk' 

MEGNYÍLT 
EURÓPA EGYIK LEGOLCSÓBB, 

A MEGYE LEGNAGYOBB HANGSZERÜZLETE 
A BELVÁROSBAN ANDRÁSSY ÚT 6. SZÁM ALATT. 

AZ UDVARBAN! 

Gitárok, keyboardok, erősítők, mixerek, 
hangfalak, állványok, dobok, gitárhúrok, effectek, 

tartozékok, alkatrészek nagy választékban. 
Megrendelés katalógusainkból, 

szállítás 3 héten belül. 
Bizományos értékesítést is vállalunk 

Isko lák , közületek, f i gye lem! 

Nagy tételben vásárlás esetén 
kedvezményt biztosítunk. 

Furulyák, hegedűk, tokok megrendelhetők 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 

de. 9.30-12, du. 14-18 

Szójával 
olcsón 

egészségesen 



DONTES ELŐTT DONTES ELŐTT 

TISZTELT OLVASÓ! Békéscsaba Megyai Jogú Város Közgyűlésé 1892. ok
tóber 29-1 ülésén kialakította randalattarvazatét a halyi elmar és zászló 

alkotásáról i s használatinak rendejóröl. A közgyűlés határozatának magfe
lelően a rendelettervezetét az alibbiakban közzétésszük. Kérjük az észrevé
teleket 1092. november 30-ig eljuttatni a Polgármesteri Hivatal titkárságához. 
Az észrevételeket a közgyűlés Illetékes bizottságai megtárgyalják, a azt kö
vetőén terjesztik a rendelettervezettel kapcsolatos javaslatukat ismitaltan a 
közgyűlés élé. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1992. ( ) se. önkormányzati rendelettervezete 

a helyi címer és zászló alkotásáról 
és használatának rendejéröl 

Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a városi elmer és zászló alkotását, hasz
nálatának rendejével kapcsolatos kérdéseket a következőképpen szabályozza 

A VÁROS CÍMERÉNEK LEÍRÁSA 
1.1 

Világosbarna, domború, keretes ovál pajzsot a pajzsderékon lehér (ezüst) hullámos 
pólya osztja kél szimmetrikus mezőre A pajzslS leié eső mező égszínkék, a hullámos 
pólyán ágaskodó kétlarkú sárgásbarna oroszlán, jobb mancsában három búzakalásszal 
latható A pajzstalpban a pajzslap leié fokozatosan sötétedő tónusú zold színű, benne a 
pajzstalp leié fokozatosan sötétedő égsz ínkékben árnyékolt hal látható 

A elmerpajzs folon pántos sisak (a sisak sz íne acélkék, a belseje mélybarna, a pántok 
világosbarnák) A nyakrészen koléllonalú aranyláncon bíbor ékköves medál 

A sisak letett otlombú (-levelű) sisakkorona fehér és égszínkék gyöngyökkel díszítve 
A sisakdísz a sisakkoronából k iemelkedő barna szőlőkaróra telkotozott három szőlő

fürttel terheli leveles szőlővessző 
Az akantuszltívelet ábrázoló sisaktartó baloldalt ékszinkékből vi lágosszurkébe á tmenő 

tónusú, jobboldalt bíborból világosbarnába 
A pajzstanóként a pajzs mellett jobbről-balra elhelyezeti zold pálmaág szerepel, ame

lyet bíborszínű csokorra kolotl széles s z a l a g log Ossza 

A VÁROSI CÍMER HASZNÁLATÁNAK KŐRE 
2 S 

(1) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni A város c ímere 
halósági eljárás során nem alkalmazható 

(2) A város címere használható 
a ) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványon 
b) a városra utaló emléktárgyakon és a jándéktárgyakon. 
c ) képviselő-testületi ülés meghivóm. 
d) a képviselő-testület és bizottságai leihívásain, programjain, tervem. 
e ) a képviselő-testület által alapított, kunion díszokleveleken emléklapokon, kituntetö-

vagy emlékérmeken . 

f) a képviselő-testület ünnepségein, rendezvényein. 
g) a képviselő testület bizottságai, továbbá a tisztségviselők állal a képviselő-testület 

megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron. 
h) önkormányzati vállalatoknak, intézményeknek emblémájaként . 
I) az előzőekben (elsorollak értelemszerű alkalmazásával - kulon engedély alapján 

- más városi szervek által s 
j) különböző városi szervekke l kotort megál lapodásokon és szerződéseken 

(3) Az állami és helyi címer együttes használata ese tén az állami c ímernek - különösen 
elhelyezésével , a címer meretével stb - elsőbbséget kell biztosítani 

A VÁROSI CÍMER HASZNÁLATÁNAK MÓDJAI 
3-5 

(1) A város címerét - mint díszítő és utaló jelképet - kizárólag hiteles a lakban a z ábra 
.••>'•••. húségének, a méretarányok és színek betartása mellett s z a b a d alkalmazni 

(2) E g y e s ese tekben megengedhető hogy a városi címer kizárólag a tárgy anyagának 
színében ( lém. bőr. la . stb ) készul|on 

(3) A városi címert c s a k olyan mértékig s z a b a d kicsinyíteni, hogy a z ne sértse a hiteles 
ábrázolást 

(4) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók 

A VÁROSI CfMER HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 
« § 

(1) A város c ímere díszítő és utaló jelképként a 2 § (2) bekezdésében megállapított e s e 
tekben kulon engedély nélkül a lkalmazható 
- a város zászla ján. 

- a képviselő testület dísztermeiben. 
- a képviselő testulet által kiadott helytörténeti kiadványokon. 
- a képviselő testület által adományozót! kitüntetéseken plaketteken díszoklevele

ken, emléklapokon. 

- a város protokolláris rendezvényein az állami címer jeleni ősegének k isebb íése 
nélkül 

- a városra ulakS ajándéktárgyakon ha annak készíttetője a Polgármesteri Hivatal 
(2) Az alkalmazás módját a polgármester hatá iozza m e g 

5-S 
(1) A város c ímere díszítő és utaló jelképként h u z a m o s időre adott engedéllyel a lkalmaz 

haló a 2 § ( ? ) bekezdésében megállapított alábbi ese tekben 
- plakátokon. 
- a város intézményei által kiadott a várossal és az intézménnyel kapcsolatos törté 

nett. ismeretterjesztő kiadványokon. 

- a város kulturális és sportmlézményei álatl kiadott é rmeken okleveleken, emlékla 
pókon 

- a várossal kapcsolatos idegiMilorgalmi propagandakiadványokon 

(2) Az engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik Az engedély érvényessége 
meghatározott időpontig, vagy visszavonásig szólhat Erről a kiadott engedélyben kell 
határozni 

(3) A városi elmer h u z a m o s a b b időn át történő használatára vonatkozó engedély kiadá
sának feltétele, hogy az érdekelt s z e r v e k kiadványai kereskedelmi célt ne szolgálja
nak Amennyiben a kiadvány kereskedelmi célt szolgál, úgy erre vonatkozóan eseti 
engedélyt kell beszerezn i Az eseti engedély kiadása a polgármester hatáskörébe 
tartozik 

6 § 
(1) A város c ímere díszítő és utaló jelképként esetenként adott engedéllyel felhasználható 

a 2 § (2) bekezdésében megállapított alábbi e s e t e k b e n 
- a várossal összefüggő kiállításokon 
- cserezászlókon. 
- a városra utaló emlék- és ajándéktárgyakon, 
- jelvényként 

(2) Az eseti engedélyben - amennyiben a címer a lka lmazásával a leihasználó szerv pénz
bevételre tesz szert - a polgármester engedélydí j belizetését is előírhatja Ennek mér
tékét meghatározón összegben vagy száza lékosan kell kialakítani 

7-1 
(1) A városi elmer használatára vonatkozó engedélykérelmeket a polgármesterhez k a s 

ban kell benyújtani A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia 
- a kérelmező s z e r v vagy személy megnevezését és elmét. 
- a elmer le ihasználásának, illetve előáll í tásának célját. 
- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget 
- a terjesztés, illetőleg forgalombahozatal módját; 
- kereskedelmi forgalom esetén az egységárat . 
- a elmer használatának időtartamát 
- a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét és beosztását 
A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy tervezett mintáját. vagy a n n a k e g y 

tényképmásolatát 
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell 

- a z engedélyért folyamodó szerv megnevezését és elmét. 
- a z engedélyezett felhasználási cél megjelölését. 
- a leihasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének határidejét 
- a terjesztés, illetőleg a forgalombahozalal módjával kapcsolatos eset leges kikö

téseket . 
- a felhasználással kapcsolatos e s e t l e g e s egyéb előírásokat 
- a kereskedelmi torgalombahozatal esetén a z engedélydíj mértékét 

- a nyilvántartáshoz csatolandó mintaiárgyak vagv fényképek benyújtásának ha
táridejét 

6.5 
(1) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal titkársága nyilvántartást vezet A nyil

vántartásnak tartalmaznia kell 
- a z engedély sorszámát és iktatószámát. 
- a z engedélyért folyamodó s z e r v vagy személy nevel és elmét. 
- a z engedélyért lolyamodó s z e r v részéről a leihasználásért felelős személy nevét. 
- az engedély érvényességének határidejét, 
- az előállítás esetén az engedélyezett darabszámot . 
- a mintadarabok megjelölését és nyilvántartási számát 
- jegyzelrovatot 

(2) H a a polgármester a kiadott engedélyt v isszavonta , a körülményt a jegyzetrovatban 
lel kell tüntetni, továbbá azt is. hogy az engedélyezett felhasználással kapcsolatban 
folyt e szabálysértési el|árás 

(3) Tilos az engedély kiadása a városi címer használatára vagy előáll ítására ha a hasz 
nálat. illetve torgalombahozatal módja vagy körülményei a varos jó hírnevét vagy a 
város lakosságának érzületeit sértik 

A VÁROS ZÁSZLAJÁNAK LEÍRÁSA 
» § 

A város zászlaja téglalap alakú halványkék színű középen a város címerével díszítve 
A címer alatt vízszintesen aranyszínű betűkkel ritkított szóközökkel B É K É S C S A B A lel 
Irás helyezkedik el A zászló rögzített részével s z e m b e n i oldal aranyozott színű három
szögekkel díszített 

10. § 
A városi zászló használható 

a ) a képviselő-testület ülésein é s a város é letében más események alkalmával. 
b) a z állami zászló - a jelen rendelet 2 $ (3) bekezdésében foglallak értelemszerű 

a lka lmazása szerint - e lsőbbsége mellett az önkormányzati s z e r v e k vállalatok in
tézmények ünnepségein rendezvényein, 

c ) megkülönböztetésül a tobb település részvételével tartort rendezvényeken 
d) a város bel és kulloldi kapcsolata iban 
e ) cserezászlóként - a juttatás jel legének a zászlón való (eltüntetésével elismerésként 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 
11- i 

(1) Szabálysértési követ el és a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott 
pénzbírsággal sújtható az . aki a jelen rendelet rendelkezéseit kijátssza, vagy meg
szeg i illetőleg a város címeréi és zászlaját lorgalombahozatal céljából engedély nél 
kul előállítja 

(2) A szabálysértési el|árás lelolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik 

12. J 
J c l i ' i rendelet kihirdetése napján lep hatályba egyidejűleg hatályát veszti a 3/1990 

(V 30 ) s z tanácsrendelet 

Békéscsaba, 1992 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

Ftíltvleol 
• - ü l -
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• A P R Ó H I R D E T É S • 

. • • FELHÍVÁS • • • 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

vételre meghirdeti az önkormányzati tulajdonban lévő. Szarvasi út 66. sz. 
alatti (hrsz.: 3133/1.) földingatlanát, melynek irányára: 21,5 millió Ft. 
A közgyűlés ajánlatokat vár, melyeknek tartalmazniuk kell: 

1. az árra, 
2. a funkcióra. 
3. a foglalkoztatásra. 
4. a terulethasznosltás beindítására vonatkozó elképzeléseket. 

A fizetési konstrukciókat az ajánlattevő megadhatja. 
Az ajánlatok beérkezési határideje: 1992. november 18., 12 óra. 
Az ajánlatokat a gazdasági-vállalkozási bizottság véleményezi, döntésre a 
közgyűlés elé kerül 1992. november 19-én. 
További felvilágosításiad. Mészáros László. (66) 327056. 

rjtcricgl 

A J Á N L A T K É R É S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megvételre /elajánlja a 
Gyulai út-Ifjúsági Tábori bekötőút kereszteződésénél lévő 1506/5. hrsz-ú 
belterületi ingatlan egy részét. 
A területre az alábbi témákban várunk ajánlatokat: 
1 Benzinkút létesítése a hozzátartozó kiszolgáló létesítményekkel együtt. 

A rendelkezésre álló terület 4000 m 2. Irányára: 4000 Ft mJ. 
2. Kamionterminál a kiszolgáló létesítményekkel együtt. A rendelekezésre 

álló terület: 4000 m 2. Irányára: 2000 Ft/m2. 
A tulajdoni lapot, a térképmásolatot, valamint a közműcsatlakozás! pontokat 
az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk A létesítmény megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése a beruházó leiadata. 
Az ajánlattevőktől az alábbiakat kérjük: 
1. Képviseleti megállapodás és meghatalmazás, amennyiben nem olajtár

saság a jelentkező. 
2 Az igényelt terület rrr'-ben. 
3. Az igényelt területért felajánlott vételár Ft/m2. 
4. Fizetési feltételek és garanciák. 
5 Megfelelő garanciák a beruházás megkezdésére és befejezésére. 
6 A beruházás műszaki tartalmának leírása. 
7 A környezetvédelmi megoldások ismertetése. 

8 Az önkormányzattól megvásárolandó területen Kh/uli ingatlanok rendezése 
9 A vételáron felül a városnak nyújtandó kedvezmények, támogatások. 
Az ajánlattétel mellékleteit képezzék az alábbiak: 
1 A területen húzódó közművek áthelyezése, szükség esetén kiváltása a 

vevőt terheli. 
2 A közúti kapcsolat megteremtése teljeskorüen a vevőt terheli 
3 A területet megtekintett állapotban adja birtokba az eladó, a vételár meg 

fizetése után 
Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az önkormányzat, amennyiben a vá
ros érdeke úgy kívánja, az általános versenyfeltételektől eltérő szabályok 
szerint is értékesíthet önkormányzati tulajdonú ingatlant 
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlato
kat, illetve a kiirt pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az ajánlattételek beküldési határideje 1992. november 27. 
Cím: 5600 Békéscsaba. Szent István tér 7 , 

Polgmesten Hivatal vállalkozási irodáia 
Témafelelős Szikszai Csaba 

I N G A T L A N 

I Kenderfóldeken zártkert eladó kis ház
zal Érd Fiume, u 102 

1 Dobozi úton kert kiadó hosszabb időre 
Tel 322-615 

' Haán Lajos téren I emeleti 60 nV-es 
egyedi gázos lakás eladó Tel 324-975 

I 2.5 szobás lakás eladó Érd Lencsési 
út 24 I/3 

• Kertes házat jérelnek Békéscsabán 
Tel 339-224 

• 804mí-eszártkertépil5anya9galeladó 
Érd Lencsési út 61 1/1 

I Zártkert eladó a KISZ-tábor mogott 
Érd Lencsési út 33 1/3 

i Vennék 2 szobás egyedi fütésü lakást 
Békéscsabán. II emeletig 900 000 Ft 
készpénz . 20 000 Ft havi törlesztessél 
Érd Szabóné, Bcs . Pl 142 

• Belvárosi 3 szobás tehermentes lakás 
eladó, vagy kis kertes, gázosra cserél
hető megegyezéssel Tel 326-136 
(16-1 Bóráig) 

1 Műhelynek vagy raktárnak helyisegek 
kiadók Ipari áram, műút van Érd Fé
nyes 1359 

I Keleti kertek mellen kert eladó Érd Jó
kai út 20 Kaucsics 

• Belvárosban, a Jókai úton garázs él-
adó Érd Jókai út 8 Hegyesi 

I Békéscsabán a Báthoriu folytatásában 
1800 rrr'-es lelek eladó Tel 326-187 

> IV emeled egyedi gázos lakás eladó a 
Lencsésin Tel 326 366 (8 16- ig Bal 
da Krisztina) 

• Lencsési B-terulelén garázs eladó 
Érd Lencsési út 1 I/3 

• Nagyréten 700 négyszögöl zártkert el
adó Ontozöcsatorna. villany van Tel 
322-069 

1 Lencsési mogott beépített gyü
mölcsöskor! eladó. víz. villany, pince 
van Érd Kaszáló koz 18 

> 5 szobás társasház eladó a Rigó utcán 
Tel 324-170 

1 1,5 szobás lakásomat a Lencsésin II 
emeletig nagyobbra cserélném Érd 
hétfő csütörtök 17-18 óráig Lencsési út 
59 11/11 

1 Kertes ház eladó, vagy kisebbre cserél
hető Minden megoldás érdekel Érd 
Szegfű u 23 

I Pádlásteres. kertes ház garázzsal el
adó Érd Pongrácz u 45 

I Békéscsabán a paróczay utcában 52 
m'-es, tehermentes I emeleti lakás sür
gősen eladó Tel (06)-(1) 1402 717 
(este) 

> 2 szobás IV emeleti egyedi gázos, 
vizórás, erkélyes lakás a Lencsésin el
adó, vagy nagyobbra cserélhető Tel 
321-291 

> Békekert. Jázmin u 15 303/9 hrsz epi 
tési telek eladó Tel 321 320 

> Ház eladó a Mokry utcában. 57 sz 
alatt Érd Lencsési út 55-57 VIII/48 
(estéj 

1 Ház eladó, vagy elcserélhető Tel 
328-245 munkaidőben 

1 2 szobás, ebédtös. téglablokkos, kon 
vektoros redőnyös lakás eladó Érd 
Szabó Pál tér 3 IV/12 

> Olcsó kert Veszélyen termő gyu-
molcslákkal kúttal sürgősen eladó 
Érd Kunu 50 

I 900 rrr es zártkertek a Lencsési mogott 
és Kétsopronyban eladók Tel 321-291 

1 1*2 félszobás lakás szociálpolitikai 
kedvezménnyel eladó Érd Lencsési 
út 18 VIII/46 

• 3 szobás belvárosi lakás eladó, vagy el 
cserélhető Tel 325-430 

> Kulich Itp 2/2 111/32 alatti lakás! cserei
nek kis kertes házért 

I Ház nagy telekkel eladó a Balassa i 
10 alatt Érd Schwe.del u 1 

J Á R M Ű 

Audi 100-as eladó Érd : Kazinczy u 
3/D 111/12 
6 éves Trabant kombi reális áron eladó 
Tel 321-705 
Simson Swalbe sürgősen eladó. Inss 
műszakival Érd Békés. Keserű u 12 
S-l00Skoda-alkatreszek kiságy.gyer
mekkomp eladók Érd Stromfeld u 4 
Belvárosi garázs eladó Tel 322-872 

S Z O L G Á L T A T Á S 

Otthoni munka másodállásban Válasz
borítékért tájékoztatom Polonka Ger
gely. Lencsési út 59 
Szeretettel várom vendégeimet a Cent
rum Áruház melletti fodrászuzletben 
Siklósi Krisztina 
Házhoz Járó női fodrászt keresek Tel 
321-748 (délután) 
Francia nyelvoktatást, középfokú 
nyelvvizsgára leikészítést vállalok 
Tel 339-577 (17 óra után) 
Matematika korrepetálást vállalok álta
lános iskolások részére Tel 322-470 
Berf uslolest vállalok Érd Fő u 56 
Szőrme sapkák, bőrkabátok kedvező 
áron a készítőtől Érd Szerdahelyi u 5 
Nyitva 9-18-ig szombaton 9-12-tg 

E G Y É B 

Diáklánynak aberlet olcsón kiadó Tel.: 
328-911 
3/4-as irhabunda olcsón eladó Érd 
Szilágyi Dezső u 21 
Esméralda eskuvöiruha kölcsönző ere
deti spanyol ruhákkal Pongrácz u 52 
összecsukható sport babakocsi olcsón 
eladó Érd Pongrácz u 52 
Olcsó albérletet keres egy egygyerme
kes családanya Érd Bcs .Kerek930 . 
Lipták Lukácsikné 
Olcsó rövidárubolt a Kun utcában, az 
50 sz alatt 
Régi intarziás 3 részes ebédlőbútor (2 
tálaló. 1 vitrin) eladó Érd Urszmyi De
zsóné u 5 
Középméretű NSZK menyasszonyi ru
ha tartozékokkal együtt 10 000 Ft ért el
adó Tel 324-817 
OLijkályha 200 literes fémhordóval. 2 
villanyborotva és 2 funkciós mély és 
sportkocsiként ts használható babako
csi eladó Érd Csokonai u 12 
Alig használt gáztűzhely eladó Érd 
Bartók Béla út 20 
Szolárium - hat fénycsöves - 6000 Ft 
ért eladó Érd Fövenyes 38 1/5 
Tarkabab eladó Érd Nagy Sándor 
u 87 
Vennék használt, motoros, háti perme
tezőt Érd Máriássy u 47. 
60 literes hűtőszekrény eladó Gaxanci 
ális Tel 324-683 
Angol szabású, vajszínű. 48-as méretű 
menyasszonyi ruha különleges fej-
disszeleladó Érd Fiume*u 26 
Kisméretű fekete teher 4 hónapos ku 
tyámnak gazdát keresek Érd Nagy 
Sándor u 67 
Mellekkereseti lehetőséget ajánlok Va 
I asz borítékért tájékoztatom Fazekas 
Erika. Pongrácz u 45 
50 W os gitárerösítő sürgősen eladó 
Tel 328 351 
4 db 120O 50 es DUFA ablak eladó 
Érd Holdu 16 
Japán képcsöves, (ó képminőségű tévé 
olcsón eladó Tel 339-484 




