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Ismét a vízórákról 

• Gondolkodó 

Falfirkák 

Az egyre riasztóbb bűnügyi 
statisztikák ismeretében mind 
gyakrabban fogalmazódik meg a 
közbiztonságra vágyó embernek 
a rendőrségbe vetett bizalma. 
De hogyan látja saját feladatait 
és lehetőségeit maga a rendőr
ség? Beszélgető partnereink dr. 
Ábrahám Béla, városi rendőrka
pitány és Bencsik Pál, a Bűnü
gyi Osztály vezetője, aki egyben 
a városi kapitányság vezetője is. 

- Országos helyzetképet meg
lehetős folyamatossággal kap
hatunk a sajtó jóvoltából, de mi
lyen a'91-esév bűnügyi mérlege 
itt, Békéscsabán? 

Bencsik Pál: - Míg az orszá
gos adatok szerint a bűncselek
mény-elkövetések száma 1991-
ben 24-26%-kal nőtt az 1990. 
évihez képest, addig városunk
ban ez az emelkedés 30%-os. A 
közvéleményt leginkább meg
döbbentő eset két emberölési kí
sérlet és két emberölés volt. En
nek ellenére azonban azt kell 
mondanom, hogy a rendőrség 
számára nem a személy elleni, 
hanem a vagyon elleni bűncse
lekmények számának emelke
dése jelenti a legnagyobb gon
dot Talán elegendő, ha elmon
dom, hogy az összes bűncselek
mények 70%-át a lopások, be
töréses lopások, rablások adják. 
A bűncselekmény-elkövetések 
mennyiségi növekedése mellett 
a bűnözés mikéntjének változá
sával is számolnunk kell. 

- Hallhatnánk-e erre is né
hánypéldát? 

B. P.: - Az újabban terjedő 
tendenciák közül kiemelném a 
bűnözői életmód kialakulását, a 
szervezetszerűséget és a soro
zat jellegű betöréseket, melyek 
során a nagy értékű bűncselek
mények elkövetése dominál Vé
gül fel kell hívnom a figyelmet a 
fiatal- és gyermekkornak,, vala
mint az ifjú felnőttek bűnözésére 
Aggasztó tény - s ez nemcsak 

I Közbiztonság 

Nem elég rendőrért kiáltanunk... 

városunkra jellemző, hanem az 
országos adatok is ugyanilyen 
arányokat mutatnak - , hogy az 
összes bűncselekmények 42%-
át a 25 évesnél fiatalabb korúak 
követik el. Ennek sajnos komoly 
következményei várhatók a jövő
ben, hiszen ók a bűnözés után
pótlásátjelentik. 

- Hogyan látják, mennyiben 
befolyásolták a rendőrség mun
káját az utóbbi 2-3 év változásai ? 

Ábrahám Béla: - Első helyen 
érdemelnek említést a jogszabá
lyi változások, hiszen a jogállami 
keretek között működő rendőr
ségnek csak nagyon egyértel
műen kidolgozott jogszabályi fel
tételek közt van igazából élette
re. S miután a törvények és jog
szabályok meghatározták a rend
őrség mint hatóság lehetőségeit, 
feladat- és jogkörét, ezekkel a 
jogosítványokkal a rendőri szer
veknek folyamatosan és követ
kezetesen élniük kell. Ez azon
ban csak akkor lesz egészen 
egyértelmű, ha a rendőrségi tör
vényt elfogadják. Ez biztosíthatja 
a szigorú és határozott rendőri 
munkát. Azt hiszem, a békéscsa

bai rendőrkapitányság szolgálati 
ágai által foganasított intézkedé
sek nagy többsége ennek meg
felelő. Ami a békéscsabai rend
őrkapitányság életében bekövet
kezett változásokat illeti, meg
említeném még, hogy Mezóbe-
rényben rendőrőrs alakult, ahol a 
rendőrségnél rendszeresített va
lamennyi szolgálati ág tevékeny
kedik, s talán e rendőrőrs létre
hozásával is sikerüli közelebb 
kerülnünk az állampolgárokhoz. 
Jelentős pozitív irányú változás 
indult meg technikai eszközeink 
mennyiségi és minőségi vonat
kozásában is. Megkezdtük pél
dául a számítógépes háttér kiépí
tését annak érdekében, hogy a 
korszerű bűnüldözéssel lépést 
tudjunk tartani. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak Békéscsa
ba közgyűlésének legutóbbi dön
téséért, melynek értelmében egy 
2 millió 900 ezer Ft-os közbizton
sági alap létrehozásával kívánják 
a békéscsabai rendörök munká
jának színvonalát emelni. 

- Van-e már helye ennek az 
összegnek? 

s A R T 
AUTÓS 

MAGÁNISKOLA 

S T A R T 
a jogsiért 
a legkedvezőbb 
feltételekkel • • 
Tel.: 26-474 

Á. B.: - Két URH-szolgálatra 
alkalmas gépkocsi beszerzését, 
illetve ezek üzemeltetését fedezi 
majd ez a pénzösszeg. Ez a min
dennapi gyakorlatban annyit je
lent, hogy két gépkocsival több 
őrzi majd a város utcáinak, köz
területeinek biztonságát az éj
szakai órákban. 

B. P.: - Hadd tegyem hozzá, 
hogy a személyi feltételek alaku
lása is igen biztató. Lényegesen 
megfiatalodott személyi állomá
nyunk, s ez a folyamat tovább 
folytatódik. Igaz ugyan, hogy ifjú 
kollégáink nagy része ma még 
nem állítható szolgálatba, mivet 
jelenleg tanulmányaikat végzik, 
ám a jövőre gondolva épp ők jo
gosítanak arra a reményre, hogy 
Békéscsabán a rendőrkapitány
ság őrködni tud a közbiztonság 
felett. 

- Uraim! Beszélgetésünk vé
gén, az Önök által ismertetett té
nyek tükrében, mennyire ítélik 
hatékonynak saját munkájukat? 

B. P.: - Még kemény csatákat 
kell megvívnunk, de elmondha
tom , hogy Békéscsabán a felde
rítések aránya, tehát munkánk 
eredményessége 27-30% között 
mozog, s ez az arány a bűncse
lekmények megnövekedett szá
ma mellett nem rosszabb, mint 
1990-ben volt. Azonban a még 
nagyobb siker érdekében arra 
kérem a lakosságot: segítsenek 
nekünk. A jogsértést megfelelő 
módon és megfelelő eszközök
kel bizonyítani kell, azonban 
gyakran tapasztaljuk, hogy az 
emberek passzívak, elfordulnak, 
nem akarnak vallomást tenni 
Ennek is bizonyéra megvan a 
maga oka. de azt mindenkinek 
tudnia kell, hogy sokszor nem 
elég önmagában az, hogy rend
őrért kiáltunk Törvényes intéz
kedéseinkhez az állampolgárok 
segítségére is szükség van! 

Köszönöm a beszélgetést! 
(Sz. Sz.) 



A CSABA TV ÁLLANDÓ MŰSORAI: 

B e l v á r o s : 

Hétfő: (Páratlan héten) 
9.00 Vasárnapi plusz (ism.) 

11.00 Filmtéka (ism.) 
Kedd: 19.00 Szív tv 
Szerda: 20.00Hírturmix 

20.15 Filmtéka 
Csütörtök: 9.00 Hírturmix (ism.) 

9.15 Filmtéka (ism.) 
Szombat: (Páratlan héten) 

9.00 Csaba rádió - kábelhálózaton 
Vasárnap: (Páros héten) 

9.00 Vasárnapi plusz 
11.00 Filmtóka 

L e n c s é s i l akó te lep : 

Hétfő: (Páratlan héten) 
19.00 Vasárnapi plusz (ism.) 
(Minden héten) 
21.00 Filmtéka 

Péntek: 19.30 Hírturmix 

Az 01101 eltérő, rendkívüli műsorokat • napi sajtó közli. 

Kismamák, 
kisgyermekes 
anyák! Családsegítő 

S Z O L G A L A T 

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGALAT és a TIT BÉKÉSCSABAI EGYE
SÜLETE szervezésében előadássorozat indul 

"Káros szenvedélyek hatása a magzati életre; 
a gyermek személyiségfejlődése" 

címmel. 

Előadó: DR. FARKASFALVY KLÁRA főorvos 

Ezen belül szó lesz még: 

aj csecsemő a családban, 
b/ a család szerepe a gyermek személyiségfejlődésében, 
cl apa, anya, gyermek: család, 

valamint arról, ami a résztvevőket érdekli. 

VÁRJUK mindazokat, akik EGÉSZSÉGES gyermeket akarnak világ
ra hozni, akiknek FONTOS, milyen lesz gyermekük SZEMÉLYISÉGE. 

IDŐPONTOK: 
1992. február 21. 
1992. február 28. 
1992. március 6. 

Minden héten pénteken 14 órától. 
HELYE: Békéscsaba, Szent István tér 8. (emelet, előadóterem) 

Minden alkalommal az előadást követően vásárlással egybekötött 
termékbemutatót tartunk. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

2 1 TIT Békéscsabai Egyesület* CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

• FOGADÓNAPOK. Febr. 21 -én, 
pénteken Domokos László alpol
gármester, febr. 28-án dr. Simon 
Mihály jegyző, márc. 6-án Pap Já
nos polgármester tart fogadónapot 
a Városházán 8 és 12 óra között. 
A polgármester fogadónapjára elő
re kell bejelentkezni telefonon 
(26-366/170), vagy személyesen a 
titkárságon. 

• Tímár Imre, önkormányzati kép
viselő 1992. február 21-én, 18 órai 
kezdettel képviselői beszámolót 
tart Mezómegyeren, az Arany Já
nos Művelődési Ház nagytermé
ben. A beszámoló napirendi pont
jai: 

1. Közrend, közbiztonság 
2. 1991. évi beszámoló 
3. Az 1992. évi tervelőirányza

tok 
4. Gáztársulási elszámolás 
• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba Me

gyei Jogú Város Közgyűlése soron 
következő ülését 1992. február 19-
én, délelőtt 9 órai kezdettel tartja a 
Városháza Dísztermében. Napi
rend: 

1. Nyilatkozat a megyei közüze
mi vállalatokról 

2. Tájékoztató a kárpótlási fóru
mokról 

3. Kommunális hulladékgazdál
kodás-koncepció megtárgyalása 

4. A köztisztaság fenntartáséról 
szóló 1/1988. (IV.20.) tanácsi ren
delet felülvizsgálata 

5. Közmútámogatási szabály
zat 

6. Szociális otthonok térítési dí 
Í«i 

7. Különböző szervezetek tá
mogatása 

8. Az ÁÉV-tól megvásárolt tan
műhely működtetésének feltételei 

9. ÁRT ütemezése 
10. Építési tilalmak áttekintése 
11. Telekgazdálkodás 
12. Várostörténeti kiállítás kér

dése 
13. A felügyelő bizottság (FEB) 

jelentése 
14. Peremterületi és képviselő 

alap szabályozása 
15. Jelentés lejárt határozatok

ról 
16. Bejelentések 
Az ülés nyilvános, mindenkit 

szeretettel várunk! 
• Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum 

alakuló ülése febr. 19-én, 15 óra
kor a Városháza Dísztermében. 

• Oktatási fórum a Városháza 
Dísztermében febr. 25-én 16 órá
tól. Téma: az oktatási törvény kon
cepciója. 

• 1992. február 20-án a Magyar 
írószövetség klubjában kerül sor 
a Tevan Kiadó új munkájának, 
Charles Baudelaire: A Rossz virá
gai című könyvének bemutatójára. 
Az est vendége lesz Tornai József, 
József Attila-díjas költő, a kötet 
műfordítója, valamint Fehér Ildikó 
színművésznő. 

• S.O.S. Lelkisegély Szolgá
lat 28-800, hívható este 7 órától 
reggel 7 óráig, a hivás ingyenes. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 

ahol élünk 

• NARANCS KLUB. II. 21., pén
tek: Nihil (Békéscsaba). Belépő
díj: 70 Ft (tagságival: 50 Ft) 

II. 22., szombat: Kulturális 
Szemle (Orosháza). Belépődíj: 
70 Ft (tagságival: 50 Ft) 

• IFJÚSÁGI HÁZ: II. 21. péntek, 
21 óra: Blues kocsma: S. MO
DELL. Belépődíj: 80 Ft. 

II. 22., szombat, 21 óra: Blues 
kocsma: Ripof Raskolnikov oszt
rák bluesgitáros és a Palermo Boo-
gie Gang. Belépődíj: 80 Ft. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉSEK 

Nagy Ervin és Nagy Anikó le
ánya Evelin Kármen, Kitka Pál és 
Pusztai Gizella leánya Gizella, Ba
lázs János és Lipták Zsófia leánya 
Boglárka, Kiss Ferenc és Gajdács 
Erzsébet Éva fia Tibor, Belanka 
Mihály es Forrás Ilona leánya Or
solya Judit, Bencsó-Zsilák Mihály 
és Sipiczki Judit fia Mihály, Maczák 
György és Miksó Gabriella leánya 
Gabriella, Hugyecz Zoltán Attila ét 
Felegyl Tünde Mária leánya Betti
na Lilla 

Csarnai Sámuelné Czingei Ju
lianna, Hadnagy István, Kiss Imré-
né Szabó Julianna, Ozsgyán 
György, Mázán János, Krizsán Ist
ván 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, Pf.: 112. 

Telefon: (66) 25-589, 26-366, 
telefax: 23 954; telex 83 229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

23 000 példányban 



• HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG M 

B é k é s c s a b a M e g y e i J o g ú V á r o s 
P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 

eladásra felajánlja az alábbi gépjárműveket: 

1 db LADA 1500 cm 3-es személygépkocsi 
2 db személygépkocsi-utánfutó 
1 db Wartburg kisteherautó 

A gépjárműveket az önkormányzat 
versenytárgyaláson értékesít i . 

Érdeklődni és jelentkezni 
a Polgármesteri Hivatalban Belanka Pál ügyintézőnél lehet 
a 26-366/122 telefonszámon. 

Az igénybejelentéseket 

1992. március 16-ig 

lehet a fenti címen benyújtani. 

• A U T O G É N TRÉNING 
A VILÁG LEGSIKERESEBB RELAXÁCIÓS MÓDSZERE 

Tájékoztató beszélgetés február 20-án csütörtökön, 
17 órától a MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. Tel: 66722-698. 

I S M E R D M E G 

Ö N M A G A D 

Önismereti személyiségfej
lesztő csoport indul felnőttek 
részére. Tájékoztató beszélge
tés február 21 -én, pénteken 17 
órától a MEGYEI KÖNYV
TÁRBAN. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

• AUSZTRIÁBAN AKAR DOLGOZNI? 175 foglalkozásból választhat. Ügyin
tézés időpont-egyeztetéssel Kérjük, csak komoly érdeklődök jelentkez
zenek! POLIGON INFO service Képviselet, Békéscsaba Tel.: 66/25-769 

• Rheumatológia-magánrendelée a Lepény P. u. 1 szám alatt. Dr. Perjési 
Zsuzsanna. Rendel: hétfőn és szerdán 16 17 óráig. 

• Sürgősen eladó 4550 m 2 szántó Békéscsaba határában főút mellett 
Érdeklődni: minden nap 18 óra után. Békéscsaba. Lencsési út 81.1. e. 3. 

A V Á L L A L K O Z Ó I S Z F É R A E S T É L Y E * 

1992 

Keressen új üzleti lehetőségeket 
egy előkelő estélyen! 

Házigazda: 
Palotás János, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke 

és Pap János, Békéscsaba polgármestere. 

Az estély során: 
- Kádár Béla, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztere 

tájékoztatja Önt az ország 1992-es kilátásairól; 
- számítógépes adatbank segíti Önt 

újabb üzleti kapcsolatok kialakításában; 
- miközben Ön a szakmai információkat hallgatja, 

kísérője divatbemutatón vehet részt; 
- a programot állófogadás, gálaműsor 

és bál teszi teljessé. 

A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA ESTÉLYE® 1992 
Békéscsabán 1992. február 29-én, szombaton lesz, 

melyre Békés, valamint Csongrád megyéből 
hívjuk a vállalkozókat! 

Bővebbet 
a rendező Szféra Kulturális Szolgáltató Kft.-nél tudhat meg 

a 06-1 -1803-562-es telefonon. 

Belépésre jogosító meghívókat 
a részvétel feltételeivel írásban igényelhet 

a Szféra Kft. címén: Budapest 23., Pf. 71. , 1277 

A VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
(Békéscsaba. Andrássy u 79-81.) 

Természetgyógyász Klubjában 
február 26-án 17 órakor 

„A TEST ÉS A LÉLEK 
HARMÓNIÁJA" 
címmel 

GREZSA ERZSÉBET 
tart előadást 

-tói 

PANASONIC TERMÉKEKET 

A i z á m 
P R # C 

Központok, 
telefonok, telefaxok 

A termékek megvásárolhatók, 
megrendelhetők: 

SZÁMPROG Kft. 
Békéscsaba. 

Bartók Béla út 21-23. 
T e l : 66/27-441. 66/25 824 

Nyugdíjasok 
számára 

KONDÍCIÓJAVÍTÓ 
TORNA 
INDUL 

minden hétfőn és csütörtö
kön 10 órai kezdettel. Tájé
koztató megbeszélés feb
ruár 24-en 10 órától. 

Helye: 
Békéscsaba, 
Jókai u. 6. II. 8. 
Tel : 22-698 



Tisztelt Olvasó! 

ígéretünkhöz híven, la
punk II. évf. 6. számában kö
zölt olvasói levélben megfo
galmazott kérdésekkel felke
restük Hosszú Szilárdot, a 
Víz- és Csatornamű Vállalat 
igazgatóját, aki a következő 
információkkal szolgál érdek
lődő olvasóinknak: 

1. A Víz- és Csatornamű 
Vállalat az előzetes enge
déllyel felszerelt vízmérőket 
tulajdonba vette. A lakásban 
és a tőle 1 méter távolságra 

lévó vízvezetékek azonban 
továbbra is a lakóházkezelő 
tulajdonában maradtak. (Ha 
nem IKV-házról van szó, ak
kor a lakók tulajdonában.) 

Ebből következően az e 
területen történt hiba javítása 
és az ebből származó elfolyt 
víz költsége is a házkezelót 
terheli. 

2. Főmérőre továbbra is 
szükség van, még abban az 
esetben is, ha az épület min
den lakása, üzlete, műhelye, 
stb. el van látva vízmérővel 
(almérö), melyek leolvasását 
a Vízművek végzi. Meghibá
sodás miatt előfordulhat 
ugyanis, hogy a kismérökön 
leolvasott vízmennyiség ösz-
szege kevesebb, mint amit a 
főmérő mutat. 

A műszaki hibából adódó 
vízelfolyást közös költségből 
kell megtéríteni. 

3. A vízmérőket a jelenlegi 
jogszabályok szerint négy
évenként kell hitelesíteni. 

Família" 

CSALÁUÍEGITŐ 
KERESKEDÉS 

N Y Í L I K 
BÉKÉSCSABÁN 

(JAMINÁBAN) 

NYITÁS: 1992. febr. 19. 

A szociális munka során szerzett tapasztalataim, 
és az Orosházán már közel egy éve jól működő 
kereskedés alapján nyitok üzletet Békéscsabán. 
Meggyőződésem, hogy az embereknek konkrét 
segítségre van szükségük, s ehhez szeretnék 
valamelyest hozzájarulni olyan formában, hogy a 
lehető legolcsóbb áron, a legpraktikusabb ruhá
zati felszereléseket uj állapotban beszerzem. s 
azt a lakosság számára is kedvező áron értéke 
sítem. Az üzlet heti egy napi nykvatartással tud 
üzemelni, mivel az áruk beszerzése nem korlát
lan. Bízom abban, hogy Békéscsabán is megsze
retik ezt a fajta tevékenységet 
Jelenlegi árukésztat: 
pl: fonal (csillám) 400-420 Ft/kg 

női kosztümök 700-1600 Ft-ig 
bakfis farmerruhák 450-500 Ft-ig 
női-férfi pulóverek 250-850 Ft-ig 
kamasz-férfi szövet dzsekik 800 Ft 
férfi dzsekik 1900 2750 Ft-ig 

és még sok egyéb konlekciós tennék 

Nyitvatartás minden szerdán 8-18-ig 

H I R D E T M E N 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nép
jóléti Bizottsága értesíti a város lakosságát, hogy a 
házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának 
megszerzéséhez vissza nem térítendő pénzügyi támo
gatást nyújt. 

A támogatás részletesebb feltételeiről a Polgármesteri 
Hivatal ad tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Város
háza 55. számú szobájában. 

A bejelentett igények első elbírálása 
1992. március 15. után történik. 

Dr. Kerekes Attila 
a Népjóléti Bizottság elnöke 

1 
Gondolkodó 

Falfirkák 

A falakat azért találták ki, hogy lehessen hol firkálni, meghoz 
lehetőleg olyasmivel, ami kitörölhetetlen nyomokat hagy mag 
után. Különösen csábító a frissen festett fal, igazi élvezet rajta 
változatos formában kibontakozni. Itt-ott horogkeresztet is látn 
meg sokat sejtető lábnyomokat; rúzzsal kikent fallal is találkozni.. 
Az értelmetlen rontás művészete vonzó, a rombolással szemt 
pedig leggyakrabban a tehetetlenség érzete áll: a hívatásos fa 
kedvelők ellen védekezni szinte lehetetlen - kifogyhatatlanok ők. 

Annál nehezebb csizmás kezektől-lábaktól, szemet vakító fe 
keteségtől, mocskos szájakból csöpögő máztói, torzszülött ösz
tönöktől-génektől megóvni a lélek fehérségét, tisztaságát. Az éle 
művészete: kitárt kézzel vízen járni a partok között - hullámc 
hátán, emelkedő, omladozó falak között, falfehér lélekkel, kitörő 
hetetlen nyomokat hagyva magunk után. 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLAV 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Vállalkozási Irodája 

értékesítésre meghirdeti 

A Z A L Á B B I L A K A S O K A T : 

Békéscsaba, Kulich Itp. 11.B. I.3. sz. alatti 
2 szobás, 53 m 2 alapterületű, egyedi gázos lakást, 
kikiáltási ára 750.000 Ft. 

Békéscsaba, Kulich Itp. 16 B 1.3. sz. alatti 
2 szobás, 53 m 2 alapterületű, egyedi gázos lakást, 
kikiáltási ára 830.000 Ft. 

Békéscsaba, Kulich Itp. 20.C. III.2. sz. alatti 
1 szoba étkezős, 41 m 2 alapterületű, egye... gázos 
lakást, kikiáltási ára 600.000 Ft. 

Békéscsaba, Kiszik u. 2.A. fsz. 1. sz. alatti, 
1 szobás, 40 m 2 alapterületű, egyedi gázos lakást, 
kikiáltási ára 470.000 Ft. 

Az értékesítés versenytárgyaláson történik. 

A versenytárgyalás helyéről ós idejéről 
a jelentkezőket írásban tájékoztatjuk. 
Jelentkezési határidő: 1992. március 9. 

További Információkért hívják fel 
Szikszai Csabát a 27-056-os telefonszámon. 

Fiataloknak érdemes 
hozzánk benézni! 

Termet kínálunk érettségi bulira, 
szülinapi zsúrra! 

Kiránduláshoz olcsó szálláshelyet biztosítunk! 
Aki alkalmi munkát keres, forduljon hozzánk! 
A gyerekeknek Lutraklubot ajánlunk! 

DIÁKTANYA, Békéscsaba, Kinizsi u. 20., tel.: 26-053 




