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f Békéscsabáért kitüntetés 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 1/1992. (I. 9.) sz. önkormányzati ren
delete értelmében a Békéscsabáért kitüntetés adományozására ja

vaslatot tehetnek az önkormányzati képviselőkön és bizottságokon kívül 
a városban működő egyházak, pártok, a társadalmi szervezetek, önszer
veződések, egyesületek, közösségek. Ez évben szándékában áll a város 
közgyűlésének e kitüntetést adományozni az arra legérdemesebbnek. 
Ezért várjuk az egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, önszervező
dések, egyesületek, közösségek javaslatait olyan személyre, aki vélemé
nyük szerint Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevé
kenységet végzett. Kérjük, hogy javaslataikat - az ajánlott személy, vagy 
közösség pontos adatai, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység 
vagy alkotás részletes ismertetésével és méltatásával - Pap János pol
gármesterhez (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1994. január 31-ig eljut
tatni szíveskedjenek. 

HETI JEGYZET 

Meggyógyult a kórház 

A hírt már közöltük, ám még
is megismételjük, mert rendkí
vül tanulságos, a jelenség pe
dig példaértékű: a békéscsabai 
kórház, mely 160 000 ezer em-
bor kórháza, megszabadult 
iszonytató adósságától, s tiszta 
lappal kezdheti - kezdte - az 
1994. évet. 

Egy évvel ezelőtt a helyzet 
kilátástalannak tűnt, az igazga
tó segítségért kiáltott, sőt a be
zárás lehetőségét sem tartotta 
kizártnak. Persze ilyet az ember 
csak végső elkeseredésében 
mond, s aligha hiszi el, hogy a 
remény végleg elszállt. Elvégre 
egy kórház - Magyarországon 
- nem mehet csődbe, akkor 
sem, ha csődhelyzetben van, 
több mint százmillió forintos hi
ánnyal. 

Nos, ezt a hiányt sikerült tíz 
hónap alatt eltüntetni. Keletke

zésének okai még a rend
szerváltás előtti időkbe nyúlnak, 
a rossz finanszírozási rend
szerben és pénzfaló szerkezet
ben... ezzel most nem untatjuk 
az olvasót; azzal sem, hogy ho
gyan sikerült a válságot áthidal
ni. A kórház segítségére a tulaj
donos, az önkormányzat sietett, 
s megbízásából egy válságrne-
nedzselő cég vette kezelésbe a 
kórház gazdálkodási rendszerét 
s tartozásait. A kórházat sikerült 
talpra állítani anélkül, hogy a 
betegellátás és a szakmai mun
ka ennek kárát látta volna. A 
százmilliós hiány megszünteté
se érdekében az önkormányzat 
mintegy huszonhárom millió fo
rintot „veszített" - ezzel nyert a 
város és a megye... A Népjóléti 
Minisztérium követendő példá
nak tartja a csabai kórház ese
tét - és nemcsak nehéz hely
zetben lévő kórházak, hanem 
válságban szenvedő vállalkozá
sok, vállalatok számára is... 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

• Békéscsaba sportjáért 

Középiskolai körkép 

Hajrá, Csaba! 

• Csabai műsor 

Januári programok 

Könyvújdonság 

Békéscsaba anno... 

A Rózsa Ferenc Gimnázi
um sorsáról már többször szó 
esett a helyi sajtóban. A legú
jabb fejleményekről Csernus 
Istvánt, a pénzügyi iroda fej
lesztési csoportjának vezető
jét kérdeztem. 

Az előzmények ismertek. 
Az evangélikus egyház a tör
vény alapján visszaigényelte 
egykori tulajdonát. A Rózsa 
Ferenc Gimnázium elhelyezé
sére az önkormányzat először 
a Szabadság téri volt párthá
zat, aztán a volt Nagy Sándor 
laktanyát jelölte meg. Tavaly 
ősszel az önkormányzat tulaj
donába került a laktanya két
harmada (28 626 m 2), míg az 
egyház a gimnázium épületét, 
valamint az Eötvös u. 1. alatti 
ingatlant kapta meg. Kártalaní
tásul az önkormányzat 83 mil
lió forintot is kap az államtól 
több részletben (1993-ban 15 
millió, 1994-ben 45 millió, 
1995-ben 23,3 millió forintot). 
A közgyűlés még 1992 októ
berében 200 millió forintot ha
gyott jóvá a Rózsa Ferenc 
Gimnázium megfelelő elhelye
zésére. Az önkormányzat 
1996. szeptember 1-jéig köte
les az egyház birtokába és 
használatába adni a gimnázi
um épületét, addig az egyházi 
és az önkormányzati intéz
mény egy fedél alatt marad
nak. 

Az önkormányzat és az 
egyház megállapodásának 
jogerőre emelkedését követő
en versenytárgyalást írtak ki. 
1993. december 13-ig hat vál
lalkozó adott be ajánlatot, eb
ből öt a gimnázium vala
mennyi létesítményére. A be-

SZÉDÜLETES ÖSSZEGEK 

Ha én Rózsa 
volnék... 

érkező ajánlatok mindegyike 
azonban jelentősen megl a-
ladta a becsült 200 millió fonn-
tos költséget. 300 és 363 millió 
forint közötti összegbe kerülne 
a laktanya átalakítása, ehhez 
jönnek még a tervezési, lebo
nyolítási költségek (az építési 
költségek legalább 5 százalé
kát tennék ki), valamint az 
épületek berendezése, az ok
tatáshoz szükséges eszközök 
beszerzése; a becslések sze
rint ez további 50-100 millió 
forintot jelent, attól függően, 
hogy mit hozhat át az új épü
letbe az önkormányzati gim
názium - az ingóságokról kü
lön megállapodást kell kötni a 
későbbiekben az evangélikus 
egyházzal. 

A beérkező ajánlatokat egy 
pályázatbíráló team átvizsgál
ta, de a december 27-i ered
ményhirdetés elmaradt a költ
ségigény megváltozása miatt. 
A tényekhez tartozik, hogy a 
feltételezettnél sokkal rosz-
szabb állapotban vette át az 
önkormányzat a laktanyát -
leromlott állagú épületeket; 
ezért növekedtek meg ug
rásszerűen a költségek. 

A versenytárgyalás ered
ményhirdetésére csak az 
1994. évi önkormányzati költ
ségvetés elfogadását követő
en kerülhet sor. 

(Sz. Sz.) 



• FOGADÓNAPOK. Január 14-
én, pénteken Domokos László alpol
gármester, január 21-én Pap János 
polgármester, január 28-án dr. Simon 
Mihály jegyző tart fogadónapot a vá
rosházán 8 és 12 óra között. A pol
gármester fogadónapjára előre kell 
bejelentkezni telefonon (452-252), 
vagy személyesen a titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Közgyűlése soron 
következő ülését január 20-án, csü
törtökön 13 órai kezdettel tartja a vá
rosháza dísztermében. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Futaki Géza 
országgyűlési képviselő (SZDSZ) ja
nuár 14-én, pénteken 10-12 óráig a 
városháza 2. számú tárgyalójában, 
dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
(SZDSZ) országgyűlési képviselő ja
nuár 13-án, csütörtökön 14-16 óráig 
a Lencsési Közösségi Házban (Féja 
Géza tér 1.) tart fogadóórát. 

• MEGHÍVÓ. Tótkomlós barátai
nak köre békéscsabai csoportja ta
lálkozóra hívja tagságát, az érdeklő
dőket és a Tótkomlósról elszárma
zottakat január 14-én, pénteken 16 
órától a Szlovák Gimnázium, Általá
nos Iskola és Kollégium épületébe 
(Békéscsaba, Jilemnicky u. 1.). 

• TITKÁRKÉPZÉS. Titkárképző 
tanfolyam indul február 1-jétől a 
Gépíró és Gyorsíró Szakiskolában 
(Bartók Béla út 24., tel.: 325-221). 

• ALAPÍTVÁNY. A Bölcsődés 
Gyermekekért Alapítvány köszöni tá
mogatóinak az eddigi segítséget és 
várja a további tárgyi adakozókat a 
Wlassich sétány 4. szám alatt, pénz
beli támogatást pedig a következő 
számlaszámon: Budapest Bank Rt. 
261-12046. 

• MIVA BÓLCSI. 1993. július 1. 
óta a MIVA Egészségügyi Szolgálta
tó Betéti Társaság üzemelteti a Szik
lai Sándor utcai bölcsődét. A bölcső
de dolgozói dr. Fórján Mihályné ve
zetésével boldog új esztendőt kíván
nak minden jaminai gyermekes csa
ládnak, és továbbra is állnak rendel
kezésükre. 

• PÁRTHÍR. A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt Békéscsabai 
Szervezete 1993. december 29-én 
rendkívüli taggyűlést tartott. So-
tyánszki György elnök előterjeszté
sére a szervezet politikai nyilatkoza
tot fogadott el. A nyilatkozat lényege: 
az 1994-es választásokon a második 
fordulóban koalíciós partnerként el
sősorban a Fidesz, a Köztársaság 
Párt és a Zöldpárt jöhet számításba. 
A Kisgazdapárttal való politikai kap
csolat fenntartásáról olyan döntés 
született, hogy a párt tagjaival jó kap
csolatot kell fenntartani, de az FKgP 
egyes szélsőséges vezetői (megyei) 
miatt a pártközi kapcsolatokat szü
neteltetni kell. A többi párttal, a Mun
káspárt és a MIÉP kivételével, a 
pártközi kapcsolatokat továbbra is 
fenn kívánják tartani. Határozatot 
hoztak a békéscsabai „rejtőzködő 

szociáldemokrata szer
vezetek" ügyében. Mivel 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

ezen szervezkedések tagjai - mond
ják - zömmel volt párttitkárok és 
munkásőrök voltak, jelenleg is igen 
gazdag emberek, akik tévesen értel
mezik a demokráciát, a szociálde
mokráciát is. Ezért ezen szerveződé
seket nem ismerik el, és a szociálde
mokrata eszmék kerékkötőiként tart
ják őket számon. 

• „KARÁCSONYI AJÁNDÉKKAL" 
lepte meg a körzet képviselője, dr. 
Goldman György (SZDSZ) a Tinódi 
utcai garázssor tulajdonosait és a 
környék lakóit: képviselői alapját fel
használva, mintegy 150 ezer forint 
értékben négy kandelábert állíttatott 
az eddig sötét garázsok közé. A pél
da követendő, hogy ne csak unoká
ink láthassanak! 

• M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Balogh Péter és Kurucz Márta le
ánya Viktória, Bíró János és Tóth 
Edit Krisztina fia Márkó, Sütő Attila 
ós Michnay Zsuzsanna fia Roland, 
Bíró Mihály és Kovács Ilona Márta le
ánya Réka, Lipták Tamás és Bielek 
Erzsébet leánya Tímea, Benkő Zol
tán és Hrabovszki Valéria Edit fia 
Dániel Barnabás, Buza Lajos és Bal-
langó Mária fia Norbert, Török Vince 
és Lánczi Jusztina fia Vince, Manuel 
Caligyan és Zelenyánszki Ágnes le
ánya Beatrix, Varga Zsolt és Kovács 
Emese fia Máté, Kurecskó József ós 
Karkus Éva fia József, Tóth Gábor 
és Tóth Éva fia Gábor, Záhorszki Já
nos és Nagy Mária leánya Renáta 
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Iskolánk, a Rózsa Ferenc Gimnázium 44 éve működik ezen a nevcn. 
Több mint négy évtizede ennek az iskolatípusnak városunkban első szá
mú, hosszú ideig egyedüli képviselője. Ezen évtizedek alatt olyan jelen
tős szellemi tőkét halmozott fel, amely országosan is elismert iskolává 
tette. Milyen iskolát szeretne továbbra is a Rózsa? Olyat, amely a tehet
séges tanulók számára magas szintű képzést tud nyújtani. Olyat, ahol 
a tanárok és a diákok egyéni képességeiket ki tudják bontakoztatni, 
jó ötleteiket meg tudják valósítani. Olyat, ahol a munka példamutatóan, 
fegyelmezetten folyik! Olyat, ahol a fegyelem nem akadályozza, hanem 
segíti a szellemi szabadság, alkotókészség kibontakozását. Olyat, ahol 
a legteljesebb eszmei sokszínűség a jellemző. Olyat, ahol a figyelem 
középpontjában az áll, aki az iskolában a legfontosabb: a diák! 

Mindezek érdekében gimnáziumunk a következő lehetőségeket biz
tosítja diákjai számára: 
1. Minden végzős tanítványunk megszerezheti az általános műveltséget 

kifejező gimnáziumi érettségi bizonyítványt. 
2. Tanulóink 75-80%-a tovább szeretne tanulni, és a gimnázium elvég

zése után többségük legkésőbb 2-3 éven belül valamelyik egyete
men vagy főiskolán folytatja tanulmányait. Mi felkészítjük őket erre. 
Diákjaink többsége leendő orvos, közgazdász, jogász, pedagógus, 
bölcsész, tudományos kutató, mérnök, gyógyszerész, nyelvtudással 
rendelkező üzletember, esetleg agrárszakember vagy katonatiszt. E 
célok elérése érdekében a következő tanulócsoportokat indítjuk: 
a) speciális angol, 
b) emelt szintű biológia, 
c) emelt szintű matematika, 
d) két általános tantervű fakultatív rendszerű osztály. 

3. Gondolunk azokra is, akik nem kívánnak továbbtanulni. Ők választ
hatnak gyakorlati fakultációs tantágyakat, ők is megszerezhetik a kö
zépfokú nyelvvizsgát. Tervezzük számukra ötödéves képzés meg
szervezését is. 

Külön kihangsúlyozzuk a nyelvoktatás jelentőseget. Minden ginin.i 
ziumi tanulónk két idegen nyelvet tanul. Ezen belül a speciális angol 
nyelvi osztályba járók heti 6-8 órában tanulják a nyelvet, a haladó an
golos és a haladó németes csoportokban heti 5 órában. A speciális és 
haladó csoportokba járók már harmadikban, de negyedikben minden
képpen sikerrel próbálkozhatnak a közép-, illetve felsőfokú nyelvvizs
ga letételével. Emellett eljuthatnak ide azok is, akik valamelyik idegen 
nyelvet fakultatív tantárgyként választják harmadik osztálytól kezdve. 
Idegen nyelvi oktatásunkat minden tanévben külföldi vendégtanárok se
gítik. 

Az iskola Bükkszentkereszten levő üdülője lehetővé teszi hangulatos 
osztálykirándulások és szakmailag nagyon hasznos és érdekes tanul
mányi kirándulások szervezését az ország legmagasabb és egyik leg
szebb hegységében és környékén. Érdeklődő diákjaink iskolai szerve
zésű külföldi sítáborozásokon vehetnek részt. 

A Rózsában nagyon élénk diákélet folyik: a Rózsa-fesztiválok ren
dezvényei, énekkarunk karácsonyi hangversenyei, negyedikeseink sza
lagavató műsorai, az idegen nyelvi délutánok mind-mind jelzik tanulóink 
sokirányú érdeklődését, alkotókészségét, szellemi nyitottságát. 

A rózsás diákok számára mindezek együtt életre szóló élménnyé 
teszik az itt eltöltött éveket! 

Az iskolánk iránt érdeklődőket szeretettel várjuk a január 15-én 
8 és 12 óra közötti nyílt napon, illetve bármely munkanapon! 



Történjék bármi is tavasszal, az elmúlt 
évet még sokáig emlegetni fogják azok, akik 
még szeretik a békéscsabai labdarúgást. 
Pásztor József fiai egy évvel ezelőtt kezdték 
meg szenzációs menetelésüket az NB l-ben 
és a Magyar Kupában. A bajnokságban tavasszal a Kispest ellen kezdtek 
márciusban, és a mindössze egygólos vereség akkor nagyon biztatónak 
tűnt. Ezt követte az a tizenhárom mérkőzésből álló sorozat, amikor Szen-
tiéket egyszerűen nem lehetett legyőzni. Sem otthon, sem idegenben. 

A tavasz végén már az UEFA Kupa-szereplés is elérhető közelségbe 
került. Az utolsó bajnokin ugyan kikapott a társaság Csepelen, de az ötö
dik helyet így is sikerült kiharcolni. A Magyar Kupában pedig ismét döntőt 
játszhattak volna a fiúk, de az akkor még másodosztályú Haladás meg
állította a társaságot. 

Ettől függetlenül mindenki elégedett volt a focisták szereplésével. Hét 
győzelem, hat döntetlen és mindössze két vereség, pozitív gólkülönbség, 
hazai veretlenség - ez több volt, mint amire a legoptimistábbak is szá
míthattak. 

Pedig akkor még hátravolt a diadalmas őszi hadjárat. Igaz, a hazai 
veretlenség azonnal megszakadt, hiszen a Debrecen 0-1 -ről is fordítani 
tudott, és nyert 2-1-re a Kórház utcában. Később Verebes József Rába 
ETO-ja is győzelemmel távozhatott, de mindezt elhomályosította az a 
négy egymás utáni, idegenben kivívott győzelem, amely sorrendben így 
következett: 2-1 Siófokon, 4-0 a Szőnyi úton, 2-0 Szombathelyen és 3-2 
Sopronban. S bár ez a sorozat éppen a Fáy utcában szakadt meg, sokáig 

E l ő r e , c s a b a i f u t b a l l k l u b ! 

kellene visszalapozni az évkönyvekben, 
hogy hasonló szériára leljen a krónikás. 

Közben a csapat állandósította helyét az 
élmezőnyben, de ezen már senki sem cso
dálkozott. A Vasas elleni vereség után a 

Csepel elleni 6-1 új sorozatot nyitott: az idény végéig csak győzelem ju
tott Pásztoroknak (Csepel 6 -1 , MTK 3-0, Ferencváros 1-0, Videoton 5-0 
és Kispest 2-0), s mint az eredményekből is látható, utoljára október vé
gén kapott gólt békéscsabai kapuvédő. Az utolsó öt meccs mérlege: öt 
győzelem, 17-1-es gólkülönbség! 

A Vácot már nem lehetett megelőzni, de mindenki mást igen. A gól
lövőlistán Kulcsár Sándor előtt csak Sándor Tamás, Wukovics és Hor
váth Ferenc áll, de Árgyelán és Szarvas is csak kettővel kevesebb - hat 
- gólt szerzett. A Békéscsaba tízszer nyert, harminchét gólt rúgott, mind
össze tizenkettőt kapott, s ezeket a mutatókat senki nem tudta felülmúlni. 

És még mindig nincs vége a diadalhullámnak. A Luxemburg elleni 
vb-selejtezőn Mracskó Mihály a kezdőcsapat tagja volt, s akár góllal is 
debütálhatott volna. Árgyelán János pedig a kispadon ült. Utóbbit „mel
lesleg" az év labdarúgójává választották! 

Ami pedig az 1993-as esztendőt illeti, az összesítésben az Előre FC 
lett a legjobb. A 30 meccsnek több mint a felét (17) megnyerte, nyolc 
döntetlen és öt vereség mellett. Ennél jobb teljesítményt senki sem tudott 
felmutatni. Sem a Fradi, sem a Kispest, sem a Vác, de más sem. 

Most tehát a második helyen várja a társaság a tavaszt, de Pász
tor József mindenkit óva int attól, hogy a fe l legekben járjon. 

Ott még nincs semmi keresnivalónk! 
SZILASI MIHÁLY 

NTES UTAN 

BÉKÉSCSABA MEGYEI J0GU VAROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/1993. (XII. 22.) SZ. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
BÉKÉSCSABA SPORTJÁÉRT KITÜNTETÉS 

ALAPÍTÁSÁRÓL 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se a helyi önkormányza tokró l szó ló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet a lkot ja: 

1. § 
(1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé

se Békéscsaba sportjáért kitüntetést alapít. 

(2) A kitüntetés egy 9 cm átmérőjű bronzpla
kett. 
Előlapján sportolóleány-alak szalaggal, Bé
késcsaba sportjáért felirat. Az érem alsó 
harmadában a díjazott nevének bevésésé
re szolgáló hely található. 
Hátlapján Békéscsaba Megyei Jogú Város 
címere található. 

w I. 13-án 18-tól: Ring-magazin, 
az MS TV műsora. 

Mlu' l i t l i Sloiulnld 19-től: a TV 4 1. műsora. 
1.14-én 18-tól: a TV 4 2. műsora. 

22-től: Kabala-produkció. 
01-tői: ATV-show. 

1.15-én 8-tól: ATV-víkend. 
12-től: ATV-víkend fiataloknak. 
18-tól: Happy end. 

I. 18-án 18-tól: az Alföldi Stúdió műsora. 
19-től: a TV 4 hétfői adása. 

1.19-én 18-tól: Szív TV 1. műsora. 
22-től: Szív TV 2. műsora. 

(3) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek 
összege egyéneknél: a polgármester 1 havi 
fizetésének 50%-a, kollektíváknál: a polgár
mester 1 havi fizetése. 

(4) A kitüntetés évente egy alkalommal osztha
tó ki 2 magánszemély és egy kollektíva ré
szére. 

2. § 
A Békéscsaba sportjáért k i tün te tés 

e lnyerésének fe l té te le i 

Békéscsaba sportjáért kitüntetés adományoz
ható: 
a) Békéscsaba városban dolgozó, a testneve

léssel és sporttal foglalkozó társadalmi szer
vezetekben tevékenykedő, a testnevelés és 
sport érdekében hosszabb időn át kiemelke
dő munkát végző személyeknek és kollektí
váknak. 

b) Adományozható kiemelkedő hazai vagy 
nemzetközi sportteljesítmény, vagy sporto
lói pályafutás elismeréseként. 

c) Adományozható az ifjúság testedzésének és 
a diáksportnak szervezésében hosszú időn 
keresztül kifejtett eredményes tevékenység 
értékeléseként. 

d) Adományozható kiemelkedő sportedzői te
vékenység elismeréseként. 

3- § 
A k i tün te tés adományozásának 

szabá lya i 

(1) Békéscsaba sportjáért kitüntetés 
adományozására javaslatot tehet
nek: 
a) Békéscsaba város önkormányza

ti képviselői. 
b) Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének sportbizottsága. 
c) A városban működő: 

- sportegyesületek, 
- oktatási intézmények. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) az ajánlott személy vagy kollek

tíva pontos adatait, 

b) az adományozás alapjául szolgáló tevé
kenység, sporteredmény(ek) pontos és 
részletes ismertetését. 

(3) A javaslattétel lehetőségére felhívást kell 
közzétenni a helyben szokásos módon. A 
javaslatot minden év december 1-jéig kell 
megküldeni a polgármesteri hivatal oktatá
si, közművelődési és sportirodája részére. 

(4) A javaslatokat értékelni kell. Az értékelést a 
sportbizottság végzi. 

(5) A kitüntetést évenként március 15-én, ün
nepélyes keretek között a polgármester ad
ja át. 

(6) Az adományozásról okiratot kell készíteni, 
amit a kitüntetetteknek a díszdobozos pla
kettel, a pénzjutalommal együtt kell átadni. 
Az adományozásról szóló okiratot a polgár
mester írja alá. 

4. § 
A k i tün te tés v i sszavonása 

(1) A kitüntetést meg kell vonni attól, aki arra 
érdemtelenné válik. 

(2) A kitüntetést az adományozó vonja vissza. 
A visszavonást és annak okát a nyilvántar
tásban fel kell tüntetni. 

5. § 
Vegyes és záró rende lkezések 

(1) A kitüntetéssel járó pénzjutalom, valamint a 
plakett és tartozékai előállításával kapcso
latos költségek fedezetét a közgyűlés és a 
polgármesteri hivatal éves költségvetésé
ben biztosítja. 

(2) A javaslatok összegyűjtésével, értékelésé
vel, az adományozással és visszavonással, 
továbbá a kitüntetettek nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyviteli munka ellátásáról a 
polgármesteri hivatal gondoskodik. 

6- § 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Békéscsaba. 1993 december 22. 
PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



CSABAI/ 

H E T I M O Z I M Ű S O R 
1 9 9 4 . j a n u á r 1 3 - 1 9 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
I. 13-19.19 és 21 óra: Bruce Willis: ÁRRAL SZEMBEN (amerikai akciókrími) 
1.14-16. 15 óra: SZAFFI 
1.17-19.17 óra: WAYNE VILÁGA (magyarul beszélő zenés amerikai bohózat) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
1.13-16.18.30 óra: INDOKÍNA (franda film) 
1.17-18.18.30 óra: John Cassavetes: NEW YORK ÁRNYAIN (Stíadows, 1960) 

Világhírű amerikai film 
1.17-18. 20.30 óra: A SKORPIÓ MEGESZI AZ IKREKET REGGELIRE 

(nagy sikerű színes magyar film) 
1.19.18.30 óra: Jeles András: ÁLOMBRIGÁD (1983) 

20.30 óra: Chariie Lane: MESÉK A JÁRDÁN (amerikai film) 

HETI FILMAJÁNLAT 

Bruce Willis: ÁRRAL SZEMBEN (STRIKING DISTANCE) 
Színes, amerikai akciókrimi 

Valamit visz a víz... Mi mást vinne az ár... Ha nem egy rakás hullát... Természetesen fiatal szép 
lányok az áldozatok. És aki a tettest keresi, ezúttal se nem simlis, se nem szende, hanem 
kőkemény zsaru a javából... 

Chaterine Deneuve: INDOKÍNA 
Színes, Oscar-díjas francia filmeposz. Rendezte: RÉGIS WARGNIER. 

Egy korszak tündöklése és nyomorúsága... A romantikus és érzelmes (randa filmdráma az utóbbi 
évtized egyik legnagyobb szabású és legköltségesebb európai művészeti vállalkozása volt. A 
remek produció nemcsak a mozinézők millióit, de a '93-as év szinte valamennyi nagy szakmai 
kitüntetését ell ódította. 
A '30-as évek lülledt távol-keleti hangulatában játszódó szerelmi történet igazi csemege minden 
mozinézó számára. 

MEGYEI KÖNYVTAR 

j anuár i p rogramok 

17-én Az érzékelő és intuitív ellentétes típusok együttműködtetése 
a csoportmunkában... címmel Ranschburg Ágnes 
pszichológus előadása 15 órai kezdettel. 

27- én Sokszínű hagyományaink... - Békés megyei néptánc, nép
viselet - Kolarovszki Mária népviselet-készítő és Mlinár Pál 
koreográfus rendhagyó órája 7. osztályosok részére 
9 és 10 órai kezdettel. 

28- án A téli ünnepkör évzáró szokásai... címmel dr. Grin Igor 
rendhagyó órája 4. osztályosok részére 10 és 11.30 órai 
kezdettel. 

A 27-i és 28-i rendhagyó órákra az osztályok jelentkezését január 20-án 
a délelőtti órákban a 454-354/101-es telefonszámon várjuk. 

I. 29. 9 óra: Gépi hímzőtanfolyam a földszinti oktatóteremben. 
I. 29-30. 9 óra: „C" kategóriás szövő alapképzés a nagyteremben. 

„C" kategóriás fafaragó alapképzés a famühelyben. 
Középfokú hímzőtanfolyam az elméleti oktatóteremben. 

I C S A B A I ^ —m fihaZ 
Január 24-én 15 órától az ifjúsági ház vendége Fekete 
György, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
helyettes államtitkára, aki előadást tart kulturális életünk 
jelen helyzetéről és a közeljövő perspektíváiról. 
A városi Szíves klub és Hipertóniaklub január 18-án, 
kedden 17 órától tartja következő közös foglalkozását a 
Megyei Könyvtárban. 

40 órás Silva-féle agykontrolltanfolyam lesz az ifjúsági 
házban április 16-17-én és 23-24-én, mindennap 
9-től 19 óráig. Jegyek elővételben 6400 Ft-ért az ifiház 
pénztárában munkaidőben válthatók. Házastársak egyik 
tagja 500 Ft, nyugdijasok és diákok 1000 Ft 
kedvezményt vehetnek igénybe. 
A békéscsabai Rejtvényklub február 3-án, csütörtökön 
17.30-tól tartja újabb foglalkozását az ifiházban. 
Újra indul a SMINKISKOLA az ifiházban. A 3x2 órás 
tanfolyamra február 5-ig lehet jelentkezni. 
TANULÁSMÓDSZERTAN-tréning - a tanulni tudás 
fejlesztése a sikeres felkészülés érdekében. A 20 órás 
tanfolyamot középiskolába, egyetemre, főiskolára ké
szülőknek ajánljuk. 
Érdeklődni, jelentkezni február 10-ig lehet. 

K O N C E R T A J Á N L A T 

IFJÚSÁGI HÁZ, CASINO 
Január 28., péntek 22 óra: Dobókocka-klub-Cleanhead 

Jach Howard and the Tumblin' Swingers 
Február 3., csütörtök 19 óra: Rock Gyermekei Klub 

Fellép az IVANHOE (Makó) együttes. 

S Z E L L E M T U D O M Á N Y I S Z A B A D E G Y E T E M 

T A G U L O V I L Á G K É P 
Ribár János evangélikus lelkész előadás-sorozata 

Január 24., 17.30 óra: Isten elfelejtett nyelve - Az 
álomprobléma 
Paranormális jelenségek 
Thanatológiai vázlat - A 
halálkutatás 
A hit mint életalkotás 

Február 7., 17.30 óra: 
Február 21., 17.30 óra: 

Március 7., 17.30 óra: 
Belépődíj: 50 Ft. 

M Ű H E L Y 

(Magyarországi videoműhelyek, alkotók) 
Az ifjúsági ház Műhely sorozatának január 13-i vendége a 
MEDIAWAVE NEMZETKÖZI VIZUÁLIS MŰVÉSZETI ALA
PÍTVÁNY és a MEDIAWAVE NEMZETKÖZI VIZUÁLIS MŰ
VÉSZETI FESZTIVÁL (Győr) szervezői. Az est folyamán az 
eddigi fesztiválok legérdekesebb, legjobb filmjeit is bemu
tatják. Várunk minden videoművészet iránt érdeklődőt január 
13-án 19 órakor az ifiház I. emeleti bemutatótermében! 

!G AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA 

LENCSÉSI RCZCSSEGI UAZ 
(Féja Géza tér 1., telefon: 456-177) 

K0NDITORNA - minden héten kedden és csütörtökön 
17.30-tól 18.30-ig, és 18.30-tól 19.30-ig. 

DÍJMENTES JOGI TANÁCSADÁS - hétfői napokon 16-tól 
18 óráig. Tanácsadó: dr. Pethő Attila. 

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ - január 29-én, szombaton 9-től 
12 óráig. Ismerkedés a farsangi népszokásokkal, 
álarcok készítése. 

KÉPZÉSEK 
SZÜLÉSFELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 

A nyolc foglalkozásból álló képzés résztvevői szakemberek 
segítségével behatóbban ismerkedhetnek meg a terhesség
gel, a szüléssel és az újszülött fogadásának tudnivalóival. 
Alakuló összejövetel: január 24-én, hétfőn 18 órai kezdet
tel. A tanfolyam szervezője: a Városi Védőnői Egyesület. 

VIRÁGKÖTÉSZETI ALAPISMERETI TANFOLYAM 
A 18 órás képzés keretében a jelentkezők a virágkötészettel 
kapcsolatos alapvető technikai fogásokat, formai 
módszereket sajátíthatják el. Foglalkozások: szerdai 
napokon 18-tól 21 óráig. Jelentkezési határidő: január 28. 

KLUBOK RENDEZVÉNYEI 
LENCSÉSI NYUGDÍJASKLUB 

Összejövetelek hétfői napokon 14-től 18 óráig. 
Január 17-én 16 órától Horváth László úti élmény
beszámolója Marokkóról a „Bazárok világa" címmel. 

LENCSÉSI BABA- MAMA KLUB 
Összejövetelek szerdai napokon 15.30-tól 17.30-ig. 
Január 19-én 16 órától a klub vendége dr. Kellerman 
Márton ortopéd szakorvos. 

LENCSÉSI TINI KLUB 
Összejövetelek szombati napokon 16-tól 20 óráig. 
Január 21-én 16 órától TINI KASZINÓ. 

A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 
JANUÁRBAN LÁTOGATHATÓ KIÁLLÍTÁSAI 

Állandó kiállítás - Békéscsabai Szlovák Tájház (Garai u.). 
Látogatható: hétfö-kedd kivételével naponta 10-12 óráig. 

Munkácsy Mihály Múzeum (Széchenyi u. 9.) 
1. Néprajzi csoportok Békésben a XVIII—XX. században 
2. Munkácsy Emlékszoba 
3. Pillantás a természetbe 

klószaki kiállítás - I. Békéscsaba a polgárosodás útján 
(1844-1944) (várostörténeti kiállítás) 

A Munkácsy Mihály Múzeum kiállításai hétfö-kedd 
kivételével naponta 10-16 óráig látogathatók. 

B é k é s M e g y e i J ó k a i S z í n h á z 
Műsornaptár 
1994. január 

13 csütörtök Bohóc az egész család 
... meg a postás is 

Manócska bérlet 15 óra 

Szidike lakodalma Katona bérlet 19 óra 
14. péntek Szidike lakodalma Egressy bérlet 15 óra 

Szidike lakodalma Bérlétszünet 19 óra 
15. szombat Szidike lakodalma Bérletszünet 19 óra 
18. kedd Szidike lakodalma Déryné bérlet 15 óra 
19. szerda Szidike lakodalma Justh Gy. bérlet 15 óra 
20. csütörtök Szidike lakodalma Németh L. bérlet 15 óra 
21. péntek Bohóc az egész család 

... meg a postás is 
János v. bérlet 15 óra 

Szidike lakodalma Bérletszünet 19 óra 
25. kedd Szidike lakodalma Csokonai bérlet 15 óra 

Szidike lakodalma Bérletszünet 19 óra 
26. szerda Szidike lakodalma Arany J. bérlet 15 óra 
27. csütörtök Bohóc az egész család 

... meg a postás is 
Mazsola bérlet 15 óra 

28. péntek Bohóc az egész család 
... meg a postás is 

Nyilas M. bérlet 15 óra 

szombat Róza néni Bérletszünet 19 óra 

A VÁROSI SPORTCSARNOK 

J A N U Á R HAVI 
P R O G R A M J A 

15-én (szombat) 17.30 óra 
Csaba Előre KC - Komló 

28-án (péntek) 18.00 óra 
Csaba Előre KC - Pemi 

Magyar Kupa kézilabda-mérkőzés 

NB I. bajnoki kézilabda-mérkőzés 

30-án (vasárnap) 18.00 óra 

Békéscsaba Női KC - KÖVAC NB I. bajnoki kézilabda-mérkőzés 

Előtte 16.45-kor ifjúsági mérkőzés lesz. 

D I A K T A N Y A - P R O G R A M O K 

JANUÁR 
Pályaválasztási tanácsadás: minden szerdán 

15 órától, tanácsadó: Liska Sándor. 
Kamaszpanasz: 12-én és 26-án 15.30-tól, beszélgetésre dr. Marsai György 

várja az érdeklődőket. 
Kézműves foglalkozások: 

Január 15-én 9 órától csuhézás, szalmafonás és foltmozaik-készítés. 
Gyermekfoglalkozások: minden pénteken 17 órától 

14-én gyöngyszövés, virágkötészet, szövés 
21-én gyöngyszövés, bőrözés, szövés 
28-án gyöngyszövés, álarckészítés, szövés 

Angol nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam indul február 1-jétől anyanyelvi 
tanárral, heti 2x2 órában. Részletes felvilágosítás a Diáktanyán 
kérhető. 

Az információs iroda minden munkanapon 10-17 óráig tart nyitva. Továbbra is 
kulturális információk nyújtásával, jegyvásárlással, terembérleti lehetőséggel 
állunk rendelkezésetekre. Segítséget nyújtunk programok, rendezvények szer
vezésében. A büfé csütörtök, péntek, szombati napokon tart nyitva 19 órától. 

V A S U T A S 
M Ű V E L Ő D É S I H Á Z 

14-15-én 9 ó r á t ó l : GYERMEKAGYKONTROLL, 
vezeti: BAKOS KORNÉL. 

2 9 - 3 0 - á n : REIKI II. TANFOLYAM, 
vezeti: TOKÁR FERENCNÉ. J 



BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

B E F E K T E T Ő PARTNERT K E R E S 
Békéscsaba város üzemelő PIACÁNAK BŐVÍTÉSÉRE és az 
ehhez kapcsolódó közterületi parkolók megépítéséhez. 
A belektető egyben beruházó és kivitelező is! 
Az önkormányzat a kibővített piacot - a vásárokról és piacokról 
szóló rendeletnek megfelelő - üzemeltetésre a befektetőnek 
meghatározott időre kiadja. 
A befektető a '•égi piacrész üzemeltetéséért bérleti díjat fizet 
az önkormányzatnak, az új piacrész üzemeltetési hasznából a 
befektetett tőkéjének megtérülése várható. 

A beruházás tartalma: 
I. A piac területbővítése - 11 000 m 2 (közművek, térburkolat, 

pavilonsorok, elárusítóasztalok). 
II. Közterületi parkolók kialakítása - 11 000 m 2 (vízelvezetés, 

térburkolat). 
III. Engedélyes kiviteli tervek elkészítése. 
Az önkormányzat a bővítéshez biztosítja az üres területet, és a 
közművek telekhatáron kívüli rácsatlakoztatási lehetőségét. 
Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban az alábbi címre kérjük: 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 
Békéscsaba, Szent I. tér 7. 

Az ajánlatok beérkezési határideje: 1994. január 31. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
53/1993. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
32/1993. (V. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

1 § 
A rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke
zés lép: 
„Ez a reni lelet 1993. augusztus 1-jén lép hatályba, és 1994. 
április 1-jén hatályát veszti." 

2 . § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha ályba. 

Békéscsaba, 1993. december 22. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

K_ c _l ._ A Csaba Tv műsora 1994. január 16-án, vasár-
^ ^ y H H J U n a p a belvárosban, a Kazinczy és a Lencsési la-
^^^^^^P kótelepen: 9.00-tóT Vasárnapi plusz, benne: Újévi 
^ ^ j ^ ^ V érdekességek; Beszélgetés önkormányzati képvi-

selőkkel; Városépítészet: Rendőrségi hírpercek; 
Telefonos játék; Mesefilm gyerekeknek. 12.00-től Tv-plusz, ben
ne: Superman (amerikai rajzfilm); Worldnet: Kambodzsai művé
szet; Mozaikmagazin: Üveggolyó-világbajnokság; Útifilm: Arab 
tájakon; Família Kft.-show; Péter Gun (kalandfilm). 16.00-tól 
Sportdélután, benne: Békéscsaba-Dunafer női kézilabda-mér
kőzés közvetítése felvételről; Békéscsaba-Komló férfi kézilab

da-mérkőzés közvetítése felvételről. 20.00-tól HTV'30 
Filmtéka, benne: rajzfilm; Edouard lányai (francia soro
zat): Nem örökkön örökké (olasz dráma). 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni a következő 
ipari és szolgáltatótevékenységre alkalmas telkét. 

Békéscsaba, 4640 hrsz., 1594 m 2 . 

A telek adottságai: volt nádas feltöltve építési törmelékkel, az 
alapozás nem hagyományos rendszerű! 
Közművek: víz, elektromos energia. 
Kikiáltási ár: 797 000 Ft. 
Az árverés időpontja: 1994. január 20., 10.30 óra. 
Helye: Városháza, Békéscsaba, Szent István tér 7., 

1. sz. tárgyaló. 
Az árverésen részt venni kívánóknak az árverés kezdetéig az 
alapár 10%-át be kell fizetni, ez a pénz beszámít a vételárba. 
Aki nem nyer, az árverést követően a pénzt visszakapja, de ha 
nem köt szerződést, akkor bánatpénzként működik a befizetett 
összeg. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 
jelentkezést követő árverésen kívánja értékesíteni 

a következő telkeit: 

Békéscsaba, Dózsa Gy. út 2086/1 hrsz.-ú, 460 m 2 

2087 hrsz.-ú, 281 m 2 

Összesen: 741 m 2 

A terület jellemzői: a tulajdonosoknak a be- és kiközlekedés 
végett szolgalmi jogot kell biztosítani a tömbgarázsok tulajdono
sai számára, ez szerződéskötési feltétel. 
Közművek: a közművezetékek a Dózsa Gy. úton találhatók, a 
bekötővezetékek megépítése a vevőket terheli. A terület teljes 
közművel ellátott. 
Az ajánlott funkciók: irodák, üzletek, gépkocsimosó. 
Az árverésen csak azok vehetnek részt, akik a jelentkezési ha
táridőig jelentkezésüket leadják személyesen vagy írásban. 
Jelentkezési határidő: 1994. január 20., 12 óra. 
Az alapár: 8000 Ft/m 2. 
Az árverés időpontja: 1994. január 31., 10.30 óra, 
Helye: Városháza, 1. sz. tárgyaló, Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Az árverésen részt vevőknek az árverés megkezdéséig a kiki
áltási ár 10%-át a pénztárban be kell fizetni. 
A befizetett összeg beszámít az árverés vételárába. 
A szerződéskötés elmulasztása esetén a befizetett összeg bá
natpénzként működik. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
lakásépítés céljára kívánja árverésen értékesíteni 

a következő építési telket. 

Békéscsaba, Rákóczi u. 36. szám 3474 hrsz.-ú, 666 m 2 . 

Közműellátás: víz, gáz. elektromos energia, út, szennyvízcsa
torna. A telek előtt szennyvízátemelő akna helyezkedik el. 
Kikiáltási ár: 999 000 Ft. 
A telken a bejárás végett szolgalmi joga van a 3473 hrsz.-ú tel
ken épült társasház tulajdonosainak. 
Az árverés időpontja: 1994. január 21., 10 óra. 
Helye: Városháza, 1. számú tárgyaló. 
Az árverésen az vehet részt, aki a kikiáltási ár 10%-át az árverés 
napján a pénztárban letétbe helyezi. 
Információért a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodájához 
lehet fordulni. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az önkormányzati tulajdonú (volt tanácsi, 
IKV-) bérlakások azon visszaadóinak, akik el
helyezési igény nélkül a lakásukat 30 napon 
belül kiürítve, rendeltetésszerű állapotban le
adják, a lakás-használatbavételi díj ötszörö
sének megfelelő térítési dijat fizet. A leadás
sal kapcsolatban jelentkezni a polgármesteri 
hivatal közigazgatási irodájánál (fszt. 9. szo
ba) 1994. január 31-ig lehet. 

I 
Reumatológia 

Dr. Perjési Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 
magánrendelése: Lepény Pál u. 1. (voll Kun Béla u.). 

Hétfő és szerda 16-17 óráig. • Telefon: 441-084. I 
KÖLCSÖNÖZHETŐ 

UNIVERZÁLIS T I SZT Í TÓGÉP 
Alkalmas padló, csempe, szőnyeg, kárpit tisztítására. 

1000 W-os motor, igen nagy szívóhatás, 

samponos-vizes tisztítás, 
4 I tisztítóoldat, 17 l-es szívótartály, 
gördülőkerekek. 

• házhoz szállítás 

• betanítás 

7kumúL T A X I 444-fW 
A<é? Dr. Perei Erzsébet 

& házi gyermekorvos 

rendelési ideje 1994. január 3-tól az alábbiak szerint változik: 
Munkanapokon délelőtt 9.30-tól 12.00-ig kedd kivételével, 

délután 15.00-től 16.00-ig. 
Tanácsadás kedden 12.30-tól 16.00-ig. 

A rendelés helye változatlan (Békéscsaba, Lencsési út 13.). 

I S M E R J E M E G AZ 1994. EVI 

A D Ó J O G S Z A B Á L Y - V Á L T O Z Á S O K A T ! 

1994. január 19-én (szerdán) 
a KISOSZ Békés Megyei Szervezete csoportgyűlést tart 

Békéscsabán a városháza nagytermében 17 órai kezdettel. 

Minden érdeklődőt várunk! 

VERSENYTÁRGYALÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának városüzemeltetési irodája az Andrássy 

úti közterületen kialakított árusítóhelyek bérleti jogá

nak megállapítására versenytárgyalást tart. 

A licitálás 1994. január 24-én fél ki lenctől kerül 

megrendezésre a városháza dísztermében. 

A részvételi feltételekről Nóvák Erika ad 

felvilágosítást a városüzemeltetési irodán vagy a 

452-252/175-ös telefonszámon. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

Or topéd, spor t - és mozgásszerv i betegségek, 

sérülések kezelését, gyógyítását végzi 

prof. dr. Nemes György kórházi orvos. 

Rendelés: minden kedden 15-18 óráig, Széchenyi u. 5. III. em. 8. (lift van). 
Bejelentkezés telefonon is lehetséges a 453-456-os számon. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
• 2 szobás, egyedi gázos, telefonos 

házrész kiadó a Ságvári utcában. 
Telefon: 441-078. 

• Békéscsabán két kenderföld a 
Koszecz-dúlóben, kettő a Lajta 
utca végén kiadó. Érdeklődni: Bem 
u. 18/1. 

• Földszinti, vagy I. emeleti egyszo
bás lakást, vagy házrészt keresek 
megvételre a Bánszky utca környé
kén. Telefon: 323-721. 

• 2 lakásos, központi fűtéses kertes 
ház eladó Békéscsabán, a Berényi 
út 42. szám alatt. Érdeklődni: Beré
nyi út 40/A. 

• 40 ak. szántó kiadó Csabaszabadi
ban, 5.5 ha; Újkígyósnál 7 ha, Me-
zömegyemél lucerna 12 ha. Érdek
lődni: munkanapokon délelőtt a 
321- 408 számon. 

• A Kazincy (volt Kulich) lakótelepen 
a sportpálya melleit garázs, va
lamint a Veszély-kerteknél a csa
torna mellett 738 m'-es zártkert 
gyümölcsfákkal eladó. Telefon: 
322- 851, vagy 06-87-312-593 az 
esti órákban. 

JARMU 
l Nyugati autók féltengely-, henger
fej-felújítása. Gömbfej, szilentblokk 
minden típushoz. Cím: Bankó A. u. 
31. (volt Kulich u.). 

SZOLGÁLTATÁS 
• Színes televíziók javítása hétvégén 

is garanciával! Domokos Tamás, 
telefon: 323-721. 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés 
vidékre is. Autórádió és -magnó, 
HIFI, videó javítása. Boda Béla, 
Békéscsaba, Csíki u. 38. Telefon: 
326-931 (üzenetrögzítő). 

• Lapostetők, magastelők javítása, 
készítése, bádogozás, építőmeste
ri és szerelőipari munkák, talajvíz 
elleni szigetelés vállalása garanci
ával! Telefon: 447-247/127, 9-12 
óráig. 

• Padlószőnyeg, PVC minta utáni ér
tékesítése! Cím: Lencsési út 122. 

• Dr, Kerekes Attila fogszakorvos 
rendel: hétfő-szerda-péntek 
16-18 óráig, kedd-csütörtök 
9-10 óráig. Békéscsaba VI., Ur-
szinyi Dezsőné u. 5. 

• Színes és fekete-fehér televíziók 
javítása, antennaszerelés. Hasz
nált tévék kaphatók 1000-5000 
Ft-ig. Cím: Bankó A. utca 31. (volt 
Kulich u.), telefon: 325-122. 

• Használt műszaki cikkek garanciá
val! Ha Ön eladni akar, készülékét 
átvizsgálva, garanciával bocsájtjuk 
eladásra. Ha nálunk vásárol, min
dent garanciával kap meg, majd
nem úgy, mintha újat venne. Elekt-
roszerviz, Hargita u. 5. Nyitva: hét
köznap 9-12 óráig és 14—17-ig. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizs
gálata. Cím: Könyves u. 45., teleio
nügyelet: 456-537, 9-12 óráig. 

• Olcsó és jó minőségű bálás ruhát 
és lábbelit szeretne? Jöjjön el 
Jaminába, a Ráció kereskedésbe! 
Cím: Orosházi út-Madách. u. sa
rok. Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-17.30-ig. 

• Automata mosógépek javítása a 
helyszínen is. Karbantartás; hétvé
gi javítás; garancia - Elektron! 
Tel.: 325-948. Ct: Fodor István. 

EGYÉB 
• Relaxáljon autogéntréning mód

szerrel! Tanfolyam indul január 17-
én 17 órakor. Cím: Gábor Áron u. 
15. X/41., telefon: 443-378. 

• Hízók hasítva eladók. Telefon: 
459-337. 

• Nemrégiben indult MLM-rend-
szerhez munkatársakat keresek. 
Telefon: 459-826. 

• 5 darabos barna színű konyhabú
tor mosogatóval eladó. Telefon: 
323-852, 9-15 óráig. 

• Munkalehetőséget kínálok 
ha hajlandó dolgozni. 
Telefon: 452-152/22. 
9-12 óráig. 



B é K é s c s A B A A-OPO... w w i m wÉm m mm 

Patinás sarki épület készült el 1886-
ban á csabai'főutcán: a Nádor szálló. Egy 
aradi polgár, Murányi Mihály építette -
Szlavicsek és Kondorossy aradi építé
szek segítségével. A kor minden nagyvá
rosi kényelmével berendezett szálló föld
szintjén tágas, elegáns étterem és kávé
ház, emeletén központi fűtésű olcsó szo
bák álltak a vendégek rendelkezésére. 

A Nádor a város kedvelt, népszerű 
szórakozóhelye volt hosszú évtizedekig. 

Az egykori Nádor 108 éves épüle
te szilárdan áll napjainkban is. 
Láthatóan nem őrizte meg eredeti 
funkcióját, sem külső arculatát. Az 
épület földszinti ablakainak erő
szakos kirakattá alakításával el
vesztette építészeti harmóniáját. 

Meglehet, egyszer visszakapja 
eredeti külsejét, és mint műemlék \ 
ékes épületévé válik a csabai sé-1 
tálóutcának. 

GÉCS 8. 

A T E V A N K I A D Ó Ú J D O N S Á G A I 

DÉR ENDRE 
Veszélyzóna 

Az állampártiság végső hónapjai... 
Gyöngyarcú, tüneményes szép ruha
gyári lányt kell sürgősen kórházba 
szállítani: özön Sevenalt nyelt le. -
Magától-é, vagy beletuszkolták?! Ké
sőbb ugyanőt - Lórit - kővel verik 
fejbe egy tömegverekedésen... Ki te
hette? * 1953 őszén költöztem Sze
gedre. Csendes, félalélt diákvároska 
volt új tanyám. Ma kavargó, harsány, 
spekulánsokkal, ember- és drogcsem
pészekkel, kerítőkkel és prostikkal, 
újsütetű kisvállalkozókkal, butikosok
kal, könyörtelen szélhámosokkal, 
„szívdöglesztő" szépfiúkkal s becsüle
tesen helytállni szándékozó kulturális 
munkásokkal elegy, határ menti VE
SZÉLYZÓNA. Különös kaleidoszkóp, 

melyet az élőbeszéd kere-
setlenségével szeretnék 
jellemezni. D E 

FEJA GÉZA 
A léleklátó kutya 

Kiadatlan novellák 
Féja Géza novelláiban az elsüllyedt 

régmúlt elevenedik meg. A puszták, a 
tanyák világa, ahol pattogó venyige
lángnál szalonnát pirítanak a megfá
radt napszámosok, s komondorok 
szaglásznak a veranda körül. A kúriák 
mögött azonban ott lüktet az a fajta 
jobbágysors, amely szenvedésbe zárt, 
reménytelen. A kegyetlen urak, po
roszlók kikezdhetetlen hatalmát a gé
nekben hordott tűrés és megfélemlí-
tettség szavatolja. De a vágyak s az 
értelem utat törnek a kudarcok között 
is; boldogságnak mindenütt lennie kell. 
Az író mindig megpillantja az elesett-
ségbe oltott örökérvényűt, s ezzel te
szi elviselhetővé, befogadhatóvá ezt a 
fájdalmas-szenvedélyes világot. 

KÁNTOR ZSOLT 

GONDOLKODÓ 

Holnap történt 
Z. /. harmincnyolc éves középiskolai tanár, négy

gyermekes családapa, hirtelen gazdag lett. Először 
nem hitte el a dolgot, aztán elájult, a következő hetek
ben pedig, mint holdkóros, úgy kóválygott a városban, 
és csak akkor nyugodott meg, amikor már a bank
számláján tudta a hihetetlen nagy összeget. 

A sorsfordító eseményt titokban tartották, így aztán 
az irigység sárga hullámai nem érték el Z. I. amúgy 
szürke életét. Hamar el is költöztek a városból, messzi
re, s új életet kezdtek egy fényesebb égtájon. 

Z. l-t néha furcsa álmok nyugtalanítják. Régi nyo
morúságos lakását látja, egy szegény nyugdíjas pár la
kik most ott. Gyerekeik olykor-olykor meglátogatják 
őket, meleg ételt és némi pénzt hoznak. Az öreg ilyen
kor morog, és a pénzt csak azzal a feltétellel fogadja 
el, hogy ezen ajándékot vesz az unokáinak. 

SZTOJCSEV SZVET~>SZLÁV 




