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Ellenpontok 
Ez a cikk már az elején 

befejeződik. És a végén fog 
kezdődni. „Az igazság: ha
zugság", írta Márton László 
(író) A KÉZ, A POHÁR ÉS A 
KOCCANÁS című recenzió
jában, ahol Beth Henley 
színdarabjáról, A szív bű
neiről közli reflexióit. Mielőtt 
mindenki arra gondolna, 
hogy ez a szubverziv (lázító) 
kijelentés a relativitás szem
léltetésére szolgál, gyorsan 
leszögezendő, nem a min
den bárhogy felfogható el
ve lép működésbe itt. A fo
galmak elromlottak és soha
sem voltak jók. A modem 
kor nagy „vívmánya", hogy 
nincs hitele a kimondott és 
leírt szónak, hisz mosolyra 
késztet már-már az a beszé
lő én is, aki kiejti a száján a 
szót, hogy igazság. 

E szó mögött rendszerint 
védekezés van, valaminek 
az elhallgatása, és míg e 
megfoghatatlan valami azt 
akarja elhitetni magáról, 
hogy kibeszéli a legmélyebb 
összefüggéseket, közben 
elfödi a bajt, mellébeszél és 
meghamisít. Ez egy mai pa
radigma, amiről szót kell ej
teni. Vigyázzunk, nehogy 
becsapódjunk. 

Kinek higgyünk? A gyer
meki őszinteségnek, a ma
tematikának és a Jóisten
nek. Itt kezdődne egy másik 
jegyzet. Arról, ami igazán 
FONTOS. 

KÁNTOR ZSOLT 

J Ú N I U S 1 4 - 1 9 . 
FŐVÉDNÖK: 

Göncz Árpád 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK 

Második sajtótájékoztatóját 
tartotta a Békéscsaba Expo '94, 
a II. Békéscsabai Nemzetközi 
Kiállítás és Vásárszervezője, az 
Expo Team Kft., illetve a rendez
vény főszponzora, a Don Merilló 
Kft. a vásár helyszínén, a csabai 
sportcsarnokban. 

Váradi Zoltán, az Expo Team 
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 
a tavalyi nagy sikerű Csaba Ex
po '93 után úgy vélték: itt az ide
je, hogy idén egy sportcsarnok 
rendezze meg a vásárt. 

Cseh Éva sajtófőnök igen 
fontos eseménynek nevezte a 
város életében a vásárt, s biztat
ta az elektronikus és írott sajtó 
képviselőit, bíráljanak nyugod
tan, ha jónak látják, mert a szer
vezők elfogadják a megalapo
zott kritikát is. A vásár egyéb
ként június 14-től 19-ig tart, fő
védnöke Göncz Árpád köztár
sasági elnök, védnöke Pap Já
nos, Békéscsaba polgármeste
re. 

Ezt követően Kiss Ágnes, a 
vásáriroda vezetője mondott né
hány adatot az expo résztvevői-
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A tavalyi expo... sikeres volt. Az idei még sikeresebb lesz - Ígérik a szervezők! 

röl. Annyi bizonyos, hogy 196 
cég elfogadta a meghívást, ez 
az adat már most meghaladja a 
tavalyit. A '93-as vásár kiállítói 
közül 75-en ismét jelen lesznek 
a sportcsarnokban. Tizenöt kül
földi cég is jelezte részvételét, 
egyebek között románok, szlo
vének, görögök, olaszok és né
metek is. 

A száraz adatok után a fősz
ponzor Don Merilló Kft. ügyve
zetője, Gratczag István élénkí
tette fel a sajtótájékoztató han
gulatát. Bejelentette ugyanis, 
hogy a nagyobb hírverés érde
kében a főszponzor, amely már 
a tavalyi vásáron is jelen volt, 
Budapesten is tart egy sajtótájé
koztatót az Oktogonon, ahol egy 
házasságkötő teremben egy 
brazil szambatáncos leányzó jel
képesen hozzámegy egy békés
csabai férfiúhoz. 

Molnár György, a Békéscsa
bai Regionális Munkaerő-fej
lesztő és -képző Központ veze
tője a vásár idején megtartandó 
Kelet-Európai Üzletember-talál
kozó '94 szakmai programjáról 
beszélt. 

Az újságírók természetesen 
rákérdeztek arra, mi a helyzet a 
szegediek által ígért ellenexpó-
val. Váradi Zoltán kijelentette: 
tárgyalásokat folytatnak velük, 
de még nem tud végeredmény
ről beszámolni. Annyi bizonyos, 
hogy akár az ördöggel is össze
fognak annak érdekében, hogy 
sikeres expót rendezzenek, 
olyat, amelyről nem a botrány jut 
eszébe a közvéleménynek (tud
niillik az, hogy két cég azon ve
szekedett, kié legyen a rende
zés joga). Annyit még elárult, 
hogy nem üzleti kényszer bírta 
rá őket a tárgyalásokra. 

Több zsurnaliszta a vásár 
várható bevételeinek arányáról 
és a kiadásokról is érdeklődött. 
Váradi Zoltán minderről annyit 
árult el, hogy az önkormányzat 
idén nem akart anyagi kockáza
tot vállalni az expóban. Az ügy
vezető nem kívánt konkrét szá
mokról - amelyek egyébként is 
üzleti titoknak minősülnek - be
szélni, mert úgy vélte: ez találga
tásokra adhat okot. 

(Sz. M.) 



Megbízható 
Y megoldás! 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

Május 29-én 
erősítse meg 
döntését! 

Kormányváltó 
szavazatát váltsa 
kormányalakító 
szavazattá! 

A szakértelem, 
a tisztesség 
kerüljön kormányra! 

TÓTH KAROLY 

(x) 

1 A népnemzeti szárny 
Szó sincs arról, hogy Hanó Miklós, a Független Kisgazdapárt kép

viselőjelöltje, aki Békéscsabán a harmadik helyet szerezte meg 4171 
szavazattal visszalépne dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva javára -
hangzott el a kisgazdák sajtótájékoztatóján. 

Pallag László, a párt megyei elnöke szerint népnemzeti együtt
működésre van szükség ahhoz, hogy ne érvényesülhessen az MSZP 
várhatóan egypártrendszerű politikája. Az SZDSZ azonban elvetette 
az összefogás lehetőségét avval, hogy koalícióra kíván lépni a volt 
kommunistákkal. A kisgazdák nem akarják, hogy a régiek négy év 
kihagyás után ott folytathassanak mindent, ahol abbahagyták: meg
győződésük, hogy „nosztalgiaszavazás" történt május 8-án; az 
MSZP negyvenéves szervezettsége folytán elhitette sok kisemberrel, 
hogy jobb sora lesz. Pallag László szerint azonban nem az ország 
érdekeit tartják majd szem előtt, hanem azt, hogy a gazdasági hata
lom után immár a politikai hatalom is a szocialisták kezében legyen. 
Az emberek megijedtek az első forduló fölényes szocialista győzel
métől - állította a megyei elnök - , lassan belátják, hogy mire van 
szükségük. Ebben az esetben az MDF és a kisgazdák által képviselt 
népnemzeti szárny egyéni jelöltjei is okozhatnak még meglepetést a 
második fordulóban. 

A továbbiakban Hanó Miklós és Pallag László hangsúlyozták, 
hogy a megyében megnyugtató módon rendeződnek a kisgazdaso
rok. Azokra az emberekre nincs szükség az FKgP-ben, akik az egyé
ni érdekeiket helyezik előtérbe, ezt a párt mai összetétele híven tük
rözi. A választások előtt szándékosan megosztott kisgazdák ma egy
ségesen, megerősödve várják a második fordulót. 

„A politikai élet megújulása a cél, amely útja nem a visszarende
ződés, nem az elliberalizálódás, hanem a népnemzeti 
óhaj közvetítése" - mondták végezetül a kisgazdák. 

MIKÓCZY ERIKA 

• FOGADÓNAPOK. Május 20-
án és május 27-én, pénteken Do
mokos László alpolgármester tart 
fogadónapot a városházán 8 és 
12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Sarkadiné dr. 
Lukovics Éva országgyűlési képvi
selőjelölt május 19-ón, csütörtö
kön 14-15 óráig fogadóórát tart az 
SZDSZ Szent István tér 10. alatti 
irodájában. 

• KÖZLEMÉNY. Az 1/1994. 
(I. 20.) sz. önkormányzati rendelet 
37. § (2) bekezdése alapján a la
kásigényléseket 1994. június 30-
ig meg kell újítani. A megújításhoz 
szükséges nyomtatványt a polgár
mesteri hivatal fszt. 10. számú 
szobájában lehet beszerezni. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.30-17 
óráig; szerda 8.30-16 óráig; csü
törtök és péntek 8.30-12 óráig. 

• FIGYELEM! Az eb tulajdono
sa, tartója köteles az ebét Békés
csaba Megyei Jogú Város jegyző
jének bejelenteni a polgármesteri 
hivatal földszint 11. sz. szobájá
ban. A bejelentéshez az eb oltási 
igazolása is szükséges. A bejelen
tési kötelezettséget a 3/1992. (II. 
10.) FM-rendelet írja elő. A beje
lentéshez szükséges nyomtat
vány az információs irodában 
megvásárolható. 

• FELHÍVÁS. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hi
vatalának közigazgatási irodája 
felhívja a város vállalkozóinak fi
gyelmét, hogy vállalkozói igazol
ványukat, iparigazolványukat és 
magánkereskedői engedélyüket 
az adószámuk felvezetése céljá
ból a városháza 12. számú irodá
jába behozni szíveskedjenek. Min
den vállalkozónak 1994. június 
30-ig ezt teljesítenie kell! 

• ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS. A Bé
késcsabai Ásványgyűjtő Kör ás
ványkiállítást és -vásárt rendez a 
helyőrségi klubban (Szabadság 
tér 6.) május 21-én, szombaton 9-
17 óráig. Belépődíj felnőtteknek 
30 Ft, gyermekeknek ingyenes. 

• HAVI ÉRTESÍTŐ. A Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
tájékoztatása: Április 5-én kezdte 
meg működését a Békés Megyé
ért Települési és Regionális Vál
lalkozásfejlesztési Alapítvány. A 
kuratórium alakuló ülésén elfo
gadták a szervezési és működési 
szabályzatot, a stratégiai tervet, s 
meghatározták az oktatási és ten
der albizottságok létszámát. Egy 
Veneto megyéből érkezett olasz 
delegációval tárgyalást folytattak 
a Békés Megyei Business Center 
létrehozásáról. Az alapítvány mun
katársai előadásokat tartottak a 
VOSZ képviselőinek és a megyei 
adótanácsadók klubjának tevé
kenységükről és terveikről. Megál-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

lapodástervezetet készítettek a 
Békés Megyei Munkaügyi Köz
ponttal, hasonló dokumentum ké
szül a MTESZ-szel és a regionális 
képzőközponttal tervezett együtt
működésről. Az alapítvány ügyfél
szolgálata április 5. óta 80 mikro-
hiteligényt regisztrált. Három hét 
alatt negyvenen kértek tanácsot 
elsősorban vállalkozások beindí
tásával, adóügyekkel kapcsolat
ban. Április végén létrejött az ala
pítvány oktatási bizottsága. Az el
ső ülést május 6-án tartották. 

• M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Boldog Gusztáv és Csáki Erika 
leánya Kata, Fáber András és Do
hányos Mária leánya Tímea, Andó 
Mátyás és Kriter Jolán fia Mátyás, 
Szabados János és Szpevár Éva 
leánya Éva, Pintér Mihály és Kom-
lósi Krisztina fia Mihály, Tóth 
György és Botos Krisztina leánya 
Krisztina 

HÁZASSÁG 

Szántai Ildikó és Horváth Attila, 
Aradszki Márta és Szkaliczki Sán
dor, Kukla Erzsébet Andrea és 
Hajnal-Pap Károly, Melis Erzsébet 
és Orvos Zoltán, Tarr Beáta és 
Szatmári István, Kecskés Ágnes 
és Mohali Lajos, Sztanoj Gabriella 
Melánia és Kiss Gábor 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

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) 445-676, 452-252, 
telefax: 441-236, telex: 83-229 

Szedés: A&M Stúdió 
Nyomás: Hungária-Intő 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



Kedves Békéscsabaiak! 
Egy kormányzásra felkészült pártnak szakértelemmel 
bíró képviselőjelöltjei mellett megbízható 
miniszterelnök-jelöltje is van. Az SZDSZ ilyen párt! 

Itt nincs titok és bizonytalanság. 

Ez nem zsákbamacska! 

Bízhat bennünk! 

SARKADINE DR. LUKOVICS EVA 
képviselőjelölt 

(x) 

TANULMANYI VERSENYEREDMÉNYEK 
(zárójelben a felkészítő tanár neve) 

MAGYAR, 4. osztály - 1 . Máthé Csilla (Runa Zoltánné) - Belvárosi 
Általános Iskola és Gimnázium; 2. Kovács Adrienn (Zöldi Istvánné) -
Szabó Pál Téri Általános Iskola; 3. Gregor Anikó (Irimiásné Bálint Ildikó) 
- 3. Számú Általános Iskola. MAGYAR, 5. osztály - 1 . Csarnai Ta
más (dr. Jároli Józsefné) - József Attila Általános Iskola; 2. Margittal 
Linda (Nánási Imréné) - József Attila Általános Iskola; 3. Kocziha Mi
hály (Turbucz Ferencné) - Madách Utcai Általános Iskola. MAGYAR, 
6. osztály - 1 . Tún Márton (Tóth Dóra) - Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium; 2. Tamáska Nóra (Szelekovszki Lászlóné) - Áchim L. 
András Általános Iskola; 3. Gellén Nikolett (Sályi Gézáné) - Madách 
Utcai Általános Iskola. MAGYAR, 7. osztály - 1 . Darida Ágnes (Far-
kasné Csató Katalin) - Rózsa Ferenc Gimnázium (8 osztályos gimná
zium 3. osztálya); 2. Békészki András (Uhrin Lászlóné) - 11. Számú 
Általános Iskola; 3. Moravszki Erika (Sályi Gézáné) - Madách Utcai Ál
talános Iskola. MAGYAR, 8. osztály - 1 . Jamtyik Zita (Csatári György
né) - József Attila Általános Iskola; 2. Varga Zsuzsanna (Fekete Gabri
ella) - Madách Utcai Általános Iskola; 3. Róza Barbara (Sutyinszki Já
nosné) - 2. Számú Általános Iskola. 

BIOLÓGIA, 7. osztály - 1 . Martincsek Zoltán (Papp Ferencné) -
3. Számú Általános Iskola; 2. Szász Edina (Papp Ferencné) - 3. Szá
mú Általános Iskola; 3. Kulik Balázs (dr. Zsilinszki Tibornó) - József At
tila Általános Iskola. BIOLÓGIA, 8. osztály - 1 . Bodnár Endre (Papp 
Ferencné) - 3. Számú Általános Iskola; 2. Okos Katalin (Papp Ferenc
né) - 3. Számú Általános Iskola; 3. Péli Andrea (Sebestyén Teréz) -
Szent László Utcai Általános Iskola. 

FÖLDRAJZ, 7. osztály - 1 . Szegvári Gabriella (Sallai Lajosné) -
Áchim L. András Általános Iskola; 2. Farkas Pál (dr. Szamosi Lászlóné) 
- József Attila Általános Iskola; 3. Palotai Szilárd (Hanyecz András) -
Szabó Pál Téri Általános Iskola. 
FÖLDRAJZ, 8. osztály - 1 . Szatmári Csaba (Sallai Lajosné) - Áchim 
L. András Általános Iskola; 2. Kinyó Ágnes (Sallai Lajos) - Belvárosi 
Általános Iskola és Gimnázium; 3. Ballá Borbála (Sallai Lajos) - Belvá
rosi Általános Iskola és Gimnázium. 

FIZIKA, 7. osztály - 1 . Kocsis Viktor (Bokor József) - Áchim L. And
rás Általános Iskola; 2. Pintér Vince (Jakusovszki Pálné) - Szent Lász
ló Utcai Általános Iskola; 3. Tuska Balázs (Klampeczki Józsefné) -
9. Számú Általános Iskola. FIZIKA, 8. osztály - 1 . Zágonyi Levente 
(Mracskó Mária) - Szabó Pál Téri Általános Iskola; 2. Vatai János (No-
vodomszki Pál) - József Attila Általános Iskola; 3. Somogyi Erzsébet 
(Kiss Sándor) - Gerlai Általános Iskola. 

KÉMIA, 8. osztály - 1 . Túri Gyula (Kovács Pálné) - József Attila Ál
talános Iskola; 2. Varga Ernő (Kovács Pál) - 2. Számú Általános Isko
la; 3. Csarnai László (Kovács Pálné) - József Attila Általános Iskola. 
MATEMATIKA, 4. osztály - 1 . Baur Eszter (Vad Antalné) - Áchim L. 
András Általános Iskola; 2. Kiss Andrea (Vad Antalné) - Áchim L. And
rás Általános Iskola; 3. Varga Edit (Vámosné Kurilla Orsolya) - Szabó 
Pál Téri Általános Iskola. MATEMATIKA, 5. osztály - 1 . Gyebnár Já
nos (Mahler Hajnalka) - Áchim L. András Általános Iskola; 2. Széri-
Varga Zoltán (Grósz Györgyné) - Belvárosi Általános Iskola és Gimná
zium; 3. Vasas Pál (Csaba Mártonné) - József Attila Általános Iskola. 

• R E M É N Y T E L E N Ü L 

vidékiek vagyunk... 

Talán nem kellett volna ta
vasszal átvenni a vezetést a ta
bellán. Talán nem kellett volna 
ebben a bajnokságban - két ki
vétellel - idegenben mindenütt 
csak nyerni. Talán nem kellett 
volna fél évig veretlennek ma
radni. Talán nem kellett volna 
Szarvasnak és Kulcsárnak előre
törni a góllövőlistán, a csapatnak 
a legtöbbször nyerni, a legtöbb 
gólt rúgni, a legkevesebbet kap
ni. Talán. 

Mert akkor talán nem kerül 
szóba Szarvas, Csató és Zaho-
rán neve sem a válogatáskor, és 
nem derült volna fény arra sem, 
hogy milyen reménytelenül vidé
kiek vagyunk. 

Mert ha mi, békéscsabaiak 
kérjük, hogy Verebes ne csak az 
íróasztala mellett találja ki, kiket 
vigyen el Krakkóba, autóbuszon, 
fél napon át, hogy aztán másfél 
nap pihenés maradjon a Vasas 
elleni, szombat délelőtti meccs
re; ha mi gondoljuk úgy, hogy 
igazán nem kerülne semmibe, 
ha előbb feltárcsázná Pásztor 
Józsefet, és megérdeklődje, va
lóban érdemes-e behívni két, sé
rülését ki nem pihenő és egy, ma 
még a klubjában sem meghatá

rozó játéktudású futballistát; nos, 
ebben az esetben a szövetségi 
kapitány megorrol, feljelentést ír, 
fegyelmi eljárást követelve - és 
felidézik Pestre a fél klubot. 

De ha egy fővárosi klub, 
mondjuk a bajnok Kispest-Hon
véd levelet ír a szövetségnek, 
miszerint ildomos lenne, ha a vá
logatásnál figyelembe vennék az 
érintett klubok érdekeit, meg 
hogy nem lenne baj, ha a min
denkori kapitány kapcsolatot tar
tana a klubedzőkkel, és kölcsö
nösen méltányolnák egymás 
szempontjait, nem beszélve ar
ról, ha Verebes ne adj' Isten a 
klubedzőkkel való konzultációk 
után alakítaná ki a válogatott ke
retet! Ebben az esetben a szö
vetség elnöke mindezt jelzi Vere
besnek, aki morog egy kicsit, de 
azért feltárcsázza a kispestiek 
telefonszámát. 

(Utóirat: Időközben a fegyelmi 
bizottság Vanceát egy, a partvo
nal melletti kakaskodás utáni ki
állítás miatt három (!) meccsre 
tiltja el. 

Mondom, hogy reménytelenül 
vidékiek vagyunk...) 

SZILASI 

MATEMATIKA, 6. osztály - 1 . Dénes Attila (Mihelsz Lászlóné) -
Áchim L. András Általános Iskola; 2. Pataki Tibor (Asztalos János) -
Rózsa Ferenc Gimnázium; 3. Takács Zsuzsa (Balogh Lászlóné) - Ma
dách Utcai Általános Iskola. MATEMATIKA, 7. osztály - 1 . Erőss Zsolt 
(Pick György) - Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium; 2. Kovács 
Gabriella (Ijjas Lajos - Szabó Pál Téri Általános Iskola; 3. Kitlinger 
Csilla (Kovács Tibor) - Rózsa Ferenc Gimnázium. MATEMATIKA, 8. 
osztály - 1 . Tímár Norbert (Csaba Mártonné) - József Attila Általá
nos Iskola; 2. Hajdúk Melinda (Csaba Mártonné) - József Attila Általá
nos Iskola; 3. Perlaki Máté (Véghné Bojtor Emma) - Belvárosi Általá
nos Iskola és Gimnázium. 

A Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjén elért eredmé
nye alapján szakmunkás-bizonyítványt szerzett a 635. Számú Ipari 
Szakmunkásképző Iskola két tanulója: Zleovszki Viktor- bútorasztalos 
szakmában. Felkészítői: Králik János és Lipták Mihály. Ki
szel Szabolcs - kőműves szakmában. Felkészítői: Rein-
hardt András és Szabó Sándor. 



1 VISSZASZÁMLÁLÁS 

Az egészségügy: gyógyult 

Az önkormányzat tevékeny
sége igen sokrétű, gyakran az 
emberek szűkebb csoportjait 
érintő kérdések kerülnek a tes
tület elé. Van azonban olyan te
rület is, amely a legfiatalabbak-
tól a legidősebbekig mindenkit 
érint: az egészségügy. Dr. Ko
vács Zoltán városi főorvost, li
berális önkormányzati képvise
lőt erről kérdeztük. 

- A kórház II. rekonstrukciós 
üteme már majdnem átadás
kész állapotban van. Ez a 4,5 
milliárdos beruházás állami cím
zett támogatásból jött létre. Az 
önkormányzat saját anyagi le
hetőségéhez mérten dotálta az 
egészségügyet, bár ez az évi 
hozzájárulás egyesek szerint túl 
kevés, mások szerint túl sok 
volt. Tény, hogy az állami támo
gatás nélkül az önkormányzat
nak nagyságrendekkel nagyobb 
összeget kellett volna az egész
ségügyre áldozni. így az évi tá
mogatás alapellátási műszerfej
lesztésre 10 millió forint körül, 
kórházi beszerzésekre 20 millió 
forint felett volt átlagban. Köztu
dott, hogy az elmúlt év elején a 
kórház külső és belső okok mi
att fizetésképtelenné vált. A vá
ros jelentős pénzösszeget bo-
csájtott a kórház rendelkezésé
re, bár egyidejűleg megbízta a 
Citi Fund Kft.-t a gazdasági 
helyzet racionalizálásával. 
Együttes erővel a kórház, a Citi 
Fund és az önkormányzat úrrá 
tudott lenni a pénzügyi 
összeomlás fenyegető folyama
tán; pénz és szakértelem együt
tesen stabilizálta a város egész
ségügyi büszkeségének műkö
dését. Az egészségügyi alapel
látás területén lezajló reformfo
lyamatok eredményeként ez a 
város az országban az első, 
melyben leghamarabb, illetve 
(máig is) legnagyobb arányban 
önállósultak a háziorvosok az 
önkormányzattal szerződéses 
jogviszonyban, működési költ
ségeiket saját belátásuk szerint 
felhasználva. Remélem, az el-

Dr. Kovács Zoltán 

sők között leszünk, akik - a 
közgyűlés jóváhagyása esetén 
- a szakrendelések üzemelte
tési jogát szerződéses alapon 
átadjuk az arra rátermett szak
embereknek. 

- Hogyan látja az elmúlt há
rom év munkáját a közgyűlés 
vonatkozásában ? 

- Igyekezetünket meghatá
rozta az egész városban való 
gondolkodás és a segíteni aka
rás szándéka, de főleg kezdet
ben problémát jelentett a másik 
emberrel, a más állásponttal 
szembeni elegáns tolerancia hi
ánya - napjaink hiánycikke. A 
legnemesebb szándékot is fel
morzsolta a demokrácia gyer
mekbetegségének nevezhető 
parttalan hozzászólási és túl-
magyarázási kényszer. Gátolta 
eredményességünket a gazda
sági-társadalmi átalakulások 
filmszerűen pergő folyamata és 
a jogszabályi háttér állóképei
nek paradoxona. Komoly tanul
ság, hogy a közéletiséget is ta
nulni kell - egy dolog szépen 
hangzó választási ígéreteket 
tenni, ós más dolog azokat a 
korlátok és lehetőségek in
tervallumában megvalósítani. 
Mindezekkel együtt büszke va
gyok arra, hogy részese lehet
tem a demokrácia első önkor
mányzati képviselő-testületének 
Békéscsabán... 

MIKÓCZY ERIKA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI 

HIVATALÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 
pályázati felhívást tesz közzé 

új járdaburkolatok kiépítésére. 
A pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatal 

városüzemeltetési irodáján, Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

1994. május 31. (kedd). 
A kivitelezési munkák befejezési határideje: 

1994. augusztus 31. 

Baba -mama napok 
1994. május 25-én és 26-án a 

• LENCSÉSI K Ö Z Ö S S É G I HÁZBAN • 
Programok 

MÁJUS 25-én, szerdán 16 órától Kisgyermekek felkészítése az 
óvodára, a szülő és az óvodai nevelés kapcsolata címmel tart 
előadást Szabó Éva, a Magyar Rádió ifjúsági főosztályának 
szerkesztője. 

MÁJUS 26-án, szerdán 16 órától vendégünk Matulal Sándor-
né, a Ligeti sori óvoda vezető óvónője. Beszélgetés a Waldorf-óvo-
dai módszerről. 

17 órától „A kismama- és gyermektorna hasznossága" bemu
tatóval egybekötött előadást tart dr. Vitaszek Lászlóné gyógy
tornász. A rendezvények ideje alatt védőnő nyújt tanácsot az 
érdeklődőknek. A jelzett napokon megtekinthetők, a helyszínen 
10-30%-os engedménnyel megvásárolhatók a Lencsési úti Baba
mama üzlet ruházati termékei. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
A LENCSÉSI BABA-MAMA KLUB TAGJAI 

A CSÁBÍTÁS TRÜKKJE: 1000 TALLÉR... 

A k u t y a t e s t amentuma 
Két péklegény, Grillo és Chico a hőse ennek a Brazíliából áttelepült 

vidám játéknak, melyet a vásári komédiák és a legendák világából ho
zott a XX. századi brazil valóságba Ariano Vilar Suassuna, hogy a bé
késcsabai színház is eljátszhassa A kutya testamentumát, hosszú 
magyarországi szünet után. Jókat nevetünk, elnézően mosolygunk és 
meghökkenünk, különösen, amikor a vásári komédia átmegy misztéri
umjátékba, kiadós műfüstfelhők közepette megjelenik Jézus, sőt Szűz 
Mária is, hogy igazságot osszon a ráérdemesült haszonleső püspök, 
álszent pap, öldöklő rablóvezér, péklegényeket nyúzó pékmester és 
férfiakat habzsoló neje felett, bűneikért. Habár a vádirat mentő körül
ménynek tekinti az általános félelmet, a rettegést a szegénységtől, az 
éhezéstől, a magánytól és a haláltól, mégsem kaphatnak bocsánatot. 
Hogy ez az egész Grillo és kenyerespajtása, Chico bosszúműve a 
megaláztatásokért, hogy a pékné kutyájának „testamentuma" (mely
ben 1000 tallért hagyományoz a püspökre, papra, sekrestyésre egy 
keresztényi kutyatemetésért) Grillo kitalációja: annál szebb és bizar
rabb a játék. 

Az előadást Halasi Imre rendezte kissé egyenetlenül, Józsa Imre 
játssza tökéletesen átlényegített pikareszkhumorral Grillót (aki kétség
telen rokona a mi Ludas Matyinknak és Kakuk Marcinak is), Molnár 
László Chico figuráját hozza kitűnő stílusérzékkel, Horváth Margit 
(Pékné), Tomanek Gábor (Rablóvezér), Hodu József (Püspök), Jan
csik Ferenc (Jüan atya) és Csizmadia Éva (Bohóc) a jobbak a társu
latból. 

A zene Mikó Istvántól brazilosan ritmusos és jól énekelhető, a dísz
let viszont ötlettelen, szegényes, mintha arra már nem futotta volna az 
anyagiakból. (Laczó Henriette tudja, mi az igazság.) Nem volt akármi
lyen évadzárás, a Konter-csapat megerősödött és még többre lesz 
képes. 

SASS ERVIN 

Grilloban megszületik a nagy ötlet... 
Grillo: Józsa Imre, Chico: Molnár László 



Ez év január 15. óta a jogo
sulatlan pénzintézeti tevékeny
séget - betétgyűjtés és tökeki
helyezés - a törvény szabad
ságvesztéssel bünteti. 

Ennek apropóján eszembe 
jut balsorsú rokonom és barátja, 
akik 1990-ben az akkor még szenzációszámba menő 
Radius-Hungaricus Rt. által irányított kezükkel meg
fogták az isten lábát. 

Egyikük 50 ezer, a másik 300 ezer forintot helye
zett el csábítóan magas - 40 százalékos kamatra -
a szóban forgó cégnél. Azóta már változtak az idők, 
no meg a kamatok is - ma már valamirevaló pénz
gyűjtő (ál)vállalkozó legalább havi 10 százalékot ígér. 

Hogy mennyit ad? Semennyit. így járt a rokon is, 
négy éve lesi az 50 ezrét (a kamatról már lemondott), 

Balekfogó 

a barátja meg a bőven fiadzó 
pénzből lakást akart venni - nő
sült volna a szerencsétlen - , de 
mivel se pénz, se lakás, a har
cias ara a fejéhez vágta a gyű
rűt, s ő egy púppal gazdagab
ban, de 300 ezer forinttal sze

gényebben csodára vár. Vele együtt még négyezer 
betétes. 

A napokban értesültem arról, hogy egyik nyugdí
jas barátom hasonló cipőben jár. Egy szegedi cégnél 
helyezett el 50 ezer keservesen megspórolt forintot 
havi 10 százalékos kamatra, s három hónapja se 
pénz, se posztó, a kamatot nem fizetik, a telefont fel 
sem veszik stb... stb... 

Kár, hogy nem írtam meg ezt az ügyet korábban 
- talán többen óvatosabbak lettek volna. Sajnálom. 

4- K Ö Z É R D E K Ű 

Lelefonszámok 
Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 441-411. 

Orvosi rendelők: 
Igazgató főorvos, titkárság (Luther u. 3.) 441-271. 
Nőgyógyászat 441-193. 
Sebészet 441-548. 
Üzemegészségügyi szakrendelő 441-183. 
Anyavédelem és nőgyógyászat 

(Árpád «or 12.) 441-514. 
Bőr- és nemibeteg-gondozó Intézet 

(Luther u. 20.) 441-547. 
Fogászat (Munkácsy u. 1.) 452-122. 
Ortopédia (Árpád sor 1.) 441-196. 
Röntgen (Luther u. 3.) 441-152. 
Tüdőbeteg-gondozó Intézet (Luther u. 20.) . . . .441-342. 

Körzeti rendelők: 
Éjszakai ügyelet (Gyulai út 18.) 441-411. 
Dózsa György út 6 441-247. 
Kolozsvári u. 33 442-842. 
Kazinczy-ltp 441-001. 
Lepény Pál u. 1 441-084. 
Luther u. 3 441-304 és 441-548. 
Szabadság tér 11-17 .' 447-247. 
Október 23. tér 1 441-008. 
9. és 10. sz. körzet 441-304. 
Egészségház (Trefort u. 3.) 441-034. 
Iskolaorvosi rendelő (Bartók Béla út 37.) 441-016. 

M AGYAR MOTTÓ: URPHY -a magyar Murphy-törvények 
tapasztalatokon nyugvó alapigazságok.. 

1. pont: A főszerkesztőnek mindig igaza van. 

2. pont: Abban az esetben, ha a főszerkesztőnek 
nincs igaza, automatikusan az 1. pont lép 
érvénybe. 

E N N Y I ! 
A márciusi Naplementében a 

Mennyi című írásban a várható 
nyugdíjemelés mértékével foglal
koztam. 

Egy kedves olvasóm vette a fá
radságot és erősen megkérdője
lezte az ott közölt számítás he
lyességét, ugyanis én úgy számol
tam, hogy ha a várható 18 száza
lékos emelést nem a naptári év 12 
hónapjára kapjuk, akkor az tényle
gesen nem 18 százalék, hanem 
kevesebb. 

A vitát eldöntendő, megkér
deztem a megyei nyugdíj-bizto
sítási igazgatóság illetékes szak
értőjét. 

A válasz: a várható emelés 
mértéke a következőképpen ala
kulhat. Az alapnyugdíj összege = 
10 ezer forint, a 10 százalékos 
emelés 12 hónapra = 12 ezer fo
rint. A 8 százalékos emelés 4 hó
napra = 3250 forint. Tehát az 
1994. évi emelés mértéke össze
sen 15 520 forint lehet. 

Ez valóban nem azt jelenti, 
hogy a nyugdíjas a tárgyév 12 hó
napjára 18 százalékos, tehát havi 
1800 forintos emelést kap, mert 
akkor az éves növekmény össze
ge 21 600 forint lenne a ténylege
sen megkapott 15 520 forinttal 
szemben, így tehát 6080 forinttal 
kevesebbet kap, mint amennyi tör
vényesen járna. 

Hát ennyi. 
Még annyit, hogy ismerem az 

úgynevezett indexálási módszert 
is, amit az állami költségvetés ké
szítői alkalmaznak, meg hogy szá
molnak az előző évi emelések „át
húzódó" hatásával. Ez csak egy 
statisztikai furfang. 

Mert a nyugdíjas éves szinten 
gondolkodik, havi szinten számol 
és közülünk igen sokan „napi szin
ten" élnek. 

T Á J É K O Z T A T Ó 
M A G Y A R K L U B 

A Békéscsaba Városi Nyug
díjasklub - közismertebb ne
vén a magyar klub - minden 
kedden 14 órától tartja az ösz-
szejöveteleit a Békési út 24. 
szám alatt. 

N Y U G D Í J ( E L ) E M E L É S — 

A teljes munkaidőben fog
lalkoztatott aktív dolgozók át
lagkeresete a KSH jelentése 
szerint 1993-ban a következő
képpen alakult: a januári brut
tó átlagkereset egy év alatt 
24,8 százalékkal, a nettó 26,7 
százalékkal emelkedett. 

A nettó átlagkereset na
gyobb növekedése azért tör
tént, mert a bérből és fizetés
ből élők számára kedvezően 
változtak az adósávok és 
csökkent a munkavállalói járu
lék. Emellett a jövedelemadó 
számításmódszere úgy módo
sult, hogy 1994-től a nyugdíj
as egészségbiztosítási járulék 
nem része a személyijövede
lemadó-alapnak. 

A fizikai dolgozók nettó ke
resete 24,7 százalékos, a szel
lemi foglalkozásúaké 27,8 szá
zalékos emelkedést ért el 
1993-ban. 

És a nyugdíjasoké? 

K Ö S Z Ö N E T 

Jobb adni, mint kapni. Ez 
vplt a tömör életfilozófiája 
Papp László ökölvívó olimpiai 
bajnokunknak. 

Ez az élet más területén is 
érvényes, azzal a módosítás
sal, hogy kapni is jó, ha rá va
gyunk szorulva. 

Ezért mondunk köszönetet 
a Sütőipari Vállalatnak, mert a 
nyugdíjasrendezvényekre több 
esetben is ingyen adtak kenye
ret és kalácsot. A Garzon Kft.-
nek azért, mert a nyugdijasok
nak minden alkalommal tányé
rokat, poharakat, abroszokat 
biztosított térítés nélkül, és a 
Szlovák Nyugdijasklubot éven
te egyszer vendégül látja. 

Az oldalt írta: 
SÁRKÖZI GYULA 



Állásajánlatok Békéscsabán 
Általános Iskolai végzettséggel: varró - 18: pizzapék - 1; vizsgázott kazánfűtő - 1: fűtő -
1; buszvezető - 2; takarítónő - 5; biztonsági őr - 1; mindenes (4 órás) - 1; konyhai kisegítő 
- 3; gyógynövény-csomagoló - 4; segédmunkás - 3: közönségszervező (alkalmi munka) -
15 Szakmunkásvégzettséggel: karosszérialakatos - 1 ; motorkerékpár-szerelő - 1 ; autósze
relő - 1 : gépjárműszerelő - 1 : CO védőgázos hegesztő - 3; műszerész - 1 ; járművillamosági 
szerelő - 1; épületasztalos - 2; asztalos - 2; szabó-varrónő - 3; szabász - 3; gázszerelő -
1; viz-, gáz-, központifűtés-szerelő - 3; épületbádogos - 2; lestő - 4; kőfaragó és épületszob
rász - 3; vasárueladó+targoncás - 2; vasárueladó+pénztáros - 2; kukoricaárus - 1; cukrász 
- 1: leiszolgáló - 8; szakács - 6; pultos - 1 ; fagyizóba eladó - 1 ; ápoló - 2; nyomdai munkás 
- 6. Középfokú végzettséggel: gépjármüszerelő - 1; minőségi ellenőr - 1; ápoló - 2; szá
mitógépes adatfeldolgozó - 3: ruhaipari technikus - 2; háztartásibcJtvezető-helyettes - 1; 
szállodai portás - 1; szerkesztő-operatőr - 1; ügyintéző - 2; könyvelő - 1; titkárnő - 2; gép
írónő (jó megjelenésű) - 1; adminisztrátor - 3; szerkesztő-vágó - 1; ügyintéző - 1; uta
zásszervező - 1; idegenforgalmi referens - 1 Felsőfokú végzettséggel: diszpécser - 3. 

FIGYELEM! Állásügyben személyesen lehel érdeklődni! 
Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltsége, Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 
AZ ÁLLÁSAJÁNLATOK NAPONTA VÁLTOZHATNAK! 

A K O R O S ROYAL 
M Ű S O R A J A N L A T A 

Hétfő: 
17.40 Műsorismertetés 
17.45 Álláspont (közszolgálati 

műsor a város ügyeiről) 
18.15 Sport 
18.45 Álomvár (esti mese) 
19.00 Kabaré (rádiókabaré) 
20.00 Film 
21.30 ROYARD 

(rendőrségi magazin) 
22.00 Műsorzárás 

Kedd: 
18.15 Állásles 
18.45 Biofront 
19.15 Álomvár (esti mese) 
19.30 Pártatlan pártos 

(a házigazda: Kiss A. János) 
20.00 Film 
21.30 Bolond is talk 

(Kőhalmi Endre műsora) 
22.00 Kabala produkció 

(telefonos játék) 
22.45 Film 
0.15 Műsorzárás 

Szerda: 
20.00 Film 
21.30 ROYAL TOP TEN 

(könnyűzenei híradó) 
22.10 ZTV (az előző heti műsor 

ismétlése) 
23.40 Műsorzárás 

Csütörtök: 
20.00 Film 
21.30 Klipparádé 
22.00 Kabala produkció 

(telefonos játék) 
22.45 Film 

Péntek: 
22.00 Kék csillag produkció 

benne: TV kabaré; 
erotikus film; 
éjfél után: szexfilm 

Szombat: 
9.00 Tarisznya (gyermekműsor) 

10.30 Film 
12.00 Képújság 
16.00 TATTOO (ifjúsági műsor) 
17.00 Flex 
t7.30 ZTV 
19.00 Álomvár (esti mese) 
20.00 Film 
21.30 Paragrafus 
22.00 Kék csillag produkció 

(az előző heti műsor 
ismétlése), 
benne: TV kabaré; 

erotikus film; 
éjfél után: szexfilm 

Vasárnap: 
14.00-15.00 

Reflex (rockzenei műsor) 

Műsoraink szervezés alatt állnak, igy változások előfordulhatnak. 

Kedves nézőink szíves megértését kérjük! 
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május 28-án, szombaton az ifjúsági házban 

10 
11 
15 

15. 

17. 

00 JÁTSZÓHÁZ - rongybaba- és terménybábkészítés, 
vezeti: Ujj Éva és Szabó M. Katalin. 

00 HÜVELYK MATYI - a Napsugár bábegyüttes előadása. 

00 VIDEOMOZI - rajzfilmek. 

00 ŐFELSÉGE NYULAMBULAM -

a Nyulambulam együttes zenés gyermekműsora. 

00 VIDEOMOZI - Amerikába jöttem, Ölve vagy halva 

00 MINDIG SZÍNHÁZRÓL ÁLMODTÁL... -
diákmusical a Jókai Színistúdió előadásában. 

20.00 DISCO 
A programokon a részvétel ingyenes! 

HETI MOZIMŰSOR 
1994. május 19-25. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

V. 19-22. 15 és 21 óra: WAYNE VILÁGA 2. 
(szines, magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

17 óra: ROBOTZSARU 3. 
(színes, amerikai fantasztikus akciófilm) 

V. 19-25. 19 óra: BEVERLY HILL-DILI 

(színes, magyarul beszélő amerikai bohózat) 

V. 23-25. 15 és 17 óra: WAYNE VILÁGA 2. 
(szines, magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

21 óra: ROBOTZSARU 3. 
(szines, amerikai fantasztikus akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

ART MOZI 
V. 19-21. 18.30 óra: Grunwalsky Ferenc: UTRIUS 

(új, színes magyar filmdráma) 

V. 23-24. 18.30 óra: Tóth János: ÖRÖKMOZI 
(magyar film) 

PREMIER MOZI 
V. 19-22. 16.30 óra: Walt Disney: ÚTON HAZAFELÉ 

(színes, magyarul beszélő amerikai film) 

V. 19-21. 20, 22-én 18.30, 23-24-én 16.30, 25-én 16.30 és 18.30 óra: 
Shakespeare: SOK HŰHÓ SEMMIÉRT 
(színes, magyarul beszélő amerikai komédia) 

V. 22-25. 20.30 óra: George Orwell: 1984 
(színes, angol filmdráma) 

HETI F ILMAJÁNLAT 

ROBOTZSARU 3. 
ROBOCOP 3. 

Színes, amerikai 
fantasztikus akciókrimi 

Főszereplő: 
Róbert Bürke 

A ROBOTZSARU-kalandok 
harmadik epizódja a futurisz
tikus akciófilmek legjobb ha
gyományai szerint készült 
lebilincselő nonstop high-
technika varázslat. 

Grunwalsky Ferenc: UTRIUS 

Új, színes magyar filmdráma 

„Nem igaz, hogy a nélkülözés és a szenvedés megacélozza 
az embert: nehéz helyzetben ezerszeresen vágyunk minden 
után, ami szép és tiszta, és ez az eszköz nélküli vágy gye
rekké vagy gazemberré tesz." - kezdi nővéréhez írt leveleit 
a főhős, Utrius Pál, akit 1914-ben hívnak be katonának. Test
vérszerelmük bevonulásakor, elválásuk éjszakáján teljesedik 
b e -

Főszereplők: 
Szabados Mihály, Szűcs Ildikó, Szabó István, Andorai Péter 

írta, rendezte és fényképezte: Grunwalsky Ferenc. 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a Duna Tv csatornáján 
látható péntekenként, a műsorzárást követően. Ismétlés szombati 
napokon reggel 8 órától! Május 20-21-én a Ruble Nooe című fil
met vetítik. A film előtt a műsorban rendszeresen bemutatják a szé
kelyudvarhelyi ATI-BETA TV tudósításait, valamint a Felkészülés a 
szülésre című sorozatot. A MOC címe: Andrássy út 55-57. , telefon
száma: 452-356. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

KÖLCSÖNÖZHETŐ 
gőztisztító és univerzális tisztítógép. 

Alkalmas padló, csempe, szőnyeg, kárpit tisztítására 
és nedves porszívózásra. 

1000 W-os motor, igen nagy szívóhatás, samponos-vizes 
tisztítás, 4 I tisztító oldat, 17 l-es szívótartály, 

gördülő kerekek. 

- H á z h o z száll ítás 

- Betan í tás 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

&kermál TAXI 447-777 

I Reumatológia 
Dr. Perjési Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

magánrendelése: Lepény Pál u. 1. (volt Kun Béla u.). 
Hétfő és szerda 16-17 öráig. • Telefon: 441-084. I 

P É N Z T Á R G É P E K 
Pénztár-számítógépek, 

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mérlegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
— jgf_ Békéscsaba, 

Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

Rvez|s 
A&M stúdió 

BÉKÉSCSABA, Szabadság tér 1-3. 
Teleion: 447-563, 445-676 

HIRDETMÉNY 
AZ ÓVODÁSOK BEÍRATÁSÁRŐL 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatalának oktatási, közművelő
dési és sportirodája értesíti a szülőket, 
hogy az 1 9 9 4 - 9 5 - ö s tanévre az óvodai 
beíratások időpontja: 

1994. június 1. 8.00-18.00 óra 
1994. június 2. 8.00-18.00 óra 
1994. június 3. 8.00-12.00 óra 

A jelentkezés lehetőleg a körzetileg illetékes óvo
dában történjen. A körzetekről és a felvételi lehe
tőségekről az óvodavezetők adnak részletes fel
világosítást. 

Óvodába jelentkezhet minden olyan szellemileg, 
testileg ép kisgyermek, aki harmadik életévét 
1994. december 31. napjáig betölti. 

A beíratáshoz szükséges okirat: az egyik szülő 
személyi igazolványa. 

Körzeten kívüli felvételekről a z óvoda vezetője -
a férőhelyek ismeretében - saját hatáskörében 
dönt. 

INGATLAN 
• A Lencsési lakótelepen I. emeleti 2 szo

bás lakás eladó. Teleion: 456-280, 18 
óra után. 

• Mezömegyeren 2 szintes családi ház 
eladó. Érdeklődni: Dohány u. 21/b. 

• Békéscsaba központjában 2 szobás la
kás irodának vagy rendelőnek kiadó. Te
lefon: 341-446. 

• Rákóczi utcai házrész eladó. Telefon: 
441-402. 

• A Lencsésin 2,5 szobás + kis padlásszo
bás, garázsos sorházi lakás eladó. Ér
deklődni: ózike utca 3. 

• Belvárosi, 2,5 szobás egyedi vizórás, te
lefonos lakás eladó. Teleion: 450-271,17 
órától. 

• Millennium-lakótelepi 1 szobás lakás ela
dó. Telefon: 325-113 és 453-103. 

• Balatonföldvári társasnyaralóban 1,5 
szobás lakrész eladó. Telefon: 325-113 
és 453-103. 

• Békéscsabán négylakásos, 3 szobás 
társasház emeletén garázsos, kertes 
lakás eladó. Érdeklődni: Rózsa u. 2/A. 

• Kétszintes ház eladó vagy kiadó Békés
csabán, a VI. kerület Gerle u. 3. szám 
alatt. Érdeklődni: Fiumei u. 32., 17 órától. 

• A Bartók Béla úton 57 m'-es, erkélyes, 
egyedi vizórás lakás eladó. Érd.: teleion: 
443-508. 

• Fél ház eladó a belvárosban. Cim: Áchim 
u. 2. 

• Hajnal utca 7. szám alatti nagy kertes 
ház eladó. Érdeklődni: Szőlő u. 23. 

• Nagy kertes ház halálesel miatt eladó a 
Gajdács u. 62. alatt. Érdeklődni: Irányi 
utca 4-6. 

• Garázs eladó a Kazinczy-lakótelepen. 
Teleion: 326-428. 

• Mezömegyeren kétszintes családi ház el
adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Dohány út 
21/b. 

• Kert, 30 m'-es, tetőteres hétvégi házzal 
eladó a Keleti-kertekben. Érdeklődni: 
Ludvigh u. 28. 

• Belvárosi, IV. emeleti, 2,5 szobás, egyedi 
gázos, erkélyes lakás és ugyanott 
gyerekágy eladó. Teleion: 325-950. 

• 2 szobás, I. emeleti, redőnyös, vízórás, 
telefonos lakás eladó a Lencsésin. 
Teleion: 457-714. 

• Budapestre lakást cserélnék. Telefon: 
456-595. 

• A Keleti-kénekben zártkert 2 szintes 
házzal, melléképületekkel eladó. Teleion: 
328-699. 

• Dózsa Gyögy úti. IV. emeleti, egyedi gá
zos lakás eladó. Telefon: 321-573. 

• Másfél szobás, bútorozott, teleionos, 
összkomfortos (nem luxus) lakás a 
Lencsési út vegén egy nem dohányzó 
személynek garázzsal vagy anélkül 
azonnal kiadó: rezsivel 13 000 Ft/hó + 
garázs 3000 Ft/hó. Telefon: 456-401, 
10.30-21.00 óráig. 

• Belvárosi, IV. emeleti, 4 szobás, 110 m'-
es lakás 2 350 000 Ft-ért eladó, vagy ér
tékkülönbözettel kisebbre cserélhető. Te
leion: 442-674. 

• Corvin u. 3. alatt 245 m' éptési telek 
eladó. Érdeklődni a helyszínen. 

• Békéscsaba, Mikszáth u. 11. számú ház 
sürgősen eladó. Érdeklődni 12. szám 
alatt, vagy a 325-508-as telefonszámon. 

Eladó 5 szobás, 2 lürdőszobás, 150 m'-
es, emeletes, összkomfortos sarki ház 
üzlettel, tetőtér beépíthető, udvari ga
rázs, ipari áram van. Érdeklődni: Tesse-
dik u. 43. 

JARMU 
Ford Granada 2 L-es forgalmival, egyben 
vagy alkatrésznek eladó. Tel.: 321-573. 
SHIMANO GS 200-as váltóval szerelt, 
hatsebességes versenykerékpár, vala
mint Ford Sierra 2.0L-hez hengerfej el
adó. Érdeklődni: Jamina, Gajdács u. 24., 
egész nap. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Egyedi sírkövek faragása márványból, 

mészkőből, alkalomhoz illó plakettek és 
domborművek a kívánt anyagból. Tel.: 
452-437. 

• Parabola- és tetőantenna-s. erelés vidék
re is. Autórádió és -magnó, HIFI, videó 
javítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki 
u. 38. Tel.: 326-931 (üzenetrögzítő). 

• Dr. Kerekes Attila logorvos rendel: hét
fő-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. Békéscsa
ba VI., Urszinyi Dezsőné u. 5. 

• Színes televíziók javítása hétvégén is. 
garanciával! Érdeklődni: Domokos Ta
más, tel: 323-721. 

• Automata és egyéb típusú mosógépek 
helyszíni javítása, hétvégén is. garanciá
val! Elektron Gmk, Békéscsaba, Bartók 
Béla út 4. Teleion: 325-948. 

• Nyugati gépkocsik féltengely-, hengerfej
felújítása! Érdeklődni: Bankó u. 31. (volt 
Kulich utca). 

• Színes és tekete-lehér televíziók javítá
sa, áthangolása. Antennaszerelés. Hasz
nált nyugati színes televíziók eladása 
10 000 - 20 000 forintig. Cim: Bankó ut
ca 31. (volt Kulich utca), lel.: 325-122. 

• HIFI-berendezések olcsón! Tel.: 449-382. 

• Telefonügyeidet vállalok. Tel.: 459-940. 

• Irodaházak legolcsóbb takarítása, cső
szerelés: Egressy u. 38. 

• Éjjel-nappal szobafestést, mázolást, ta
pétázást vállalok. Teleion: 452-295. Ál
landóan hívható! 

• Rendkívüli bálásruha-vásár a jaminai Rá
cióban! Kötött pulóverek, blúzok 
50 Ft/db; egyes női ruhák 50%-os. ballo
nok, átmeneti kabátok 20%-os kedvez
ménnyel. Ezenkívül még sok más, kiváló 
minőségű ruházati cikkel és lábbelik 
nagy választékával várjuk vevőinket Bé
késcsabán, az Orosházi út-Madách u. 
sarkán lévő üzletünkben, hétfőtől péntek
ig, 9-17.30-ig. 

EGYÉB 
• Hízók hasítva eladók. Teleion: 459-337 

• Szalaglűrész, laeszterga, köszörű lu 
részlap, forrasztó, automata mosógép es 
120 literes fagyasztóláda sürgősen ela
dó. Érdeklődni: Aradi u. 4. 

• Iker sportkocsi eladó. Telefon: 444-032. 

• Régi könyvek eladók. Teleion: 456-595. 

• Egészségügyi nyugdi]astalálkozó lesz a 
kórházban június 1-jén! 

• Gyemnekagykontroll-tanlolyam lesz 
május 20-21-én Békéscsabán, 
az iliházban. Érdeklődni a 
325-211-es számon lehet. 

• Vattacukorgép eladó. 
Teleion: 328-851. 



BéKéSCSABA A o t x x . . v$m 

A városközponttól Gyula felé vezető út 
már 1851-től Gyulai országút néven szere
pelt a város térképén. Az út elején a jómó
dú polgárok házai álltak. Közülük is kitűnt 
az Omaszta-kúriaként ismert, 1836-40 kö
zött épült (Steiner Jakab építette) klasszi
cista nemesi kúria. Mint sok hasonló lakba, 
itt is kocsifeljáró futott fel a folyosóra, ahon
nan a nyolcszögletű előtérbe lehetett eljutni. 
A szép szalonba jutva az egykori látogató 
megcsodálhatta a falakat borító selyemta
pétát. A kúria szobáinak mennyezetét fres
kók díszítették, s a berendezést is a kézmí
ves bútorkészítés remekei alkották. 

A VOLT GYULAI Ú T I K Ú R I Á B Ó L 

Munkácsy Mihály 
EMLÉKHÁZ 

FOTÓK BOLDOG GUSZTÁV 

A M U N K Á C S Y M I H Á L Y E M L É K H Á Z U D V A R I H O M L O K Z A T A 

Az Omaszta-kúria műemléképületének felújítása 

Munkácsy Mihály, ha- • 
zánk legnagyobb festője, 
e kúria falai között töltötte 
gyermekkora jó részét. E 
kastélyszerű épület em
lékház létesítésére a lehe
tő legjobb választás volt. 
S méltó kiváló festőnk 
születése 150. jubileumá
hoz. 

Az emlékház négy ter
mében 21 Munkácsy-fest-
mény őrzi e városból in
duló festő óriás művésze
tét. 

A május 18-án, ünnepé
lyesen megnyílt Mun- i 
kácsy Mihály Emlékház a \ 
legcsodálatosabb szín 
Békéscsaba kulturális pa
lettáján. 

Az emlékház képe a Gyulai út felöl 
GONDOLKODÓ 

A hóhér 
és az áldozat 
egymással szemben állnak a 

tágas, fényben úszó terem kö
zepén, a meghívottak kissé ol
dalt, tisztes távolságban, taps
ra készen; 

farkasszemet néz egymás
sal jelen s múlt, a megbízást 
átnyújtó kéz a levegőbe lendül
ve milliomod másodpercre 
megáll, csak a néhai hóhér ve
szi észre e múló kételyvilla
nást, falfehér arcába felszökik 
a vértenger, köhint egyet, az

tán mosoly, taps, megtörtént, a 
lelkiismeret újra eltemetve; 

a titkot csak ők ketten tudják, 
a titkot ügyesen elsüllyesztet
ték az évek sodrásában, a 
múltról nem vett tudomást a je
lenkor, vagy már nem érdekel
te, ki hol állt akkoriban; 

a múlt árnyait elmossa a 
fény, a kötelező jókívánságok 
után a vendégsereg illedelme
sen kivonul, a hóhér nyomába 
ered jobb jövőt remélve, 

a teremben kialszanak a lé- j 
nyek, a sötétségben látó szem
pár kutat az emlékek ragacsos 
mocsarában, A MÉLTÓSÁG 
MEGTESTESÍTŐJE, A NAGY
BETŰS EMBER a sötétben 
magyarázatot keres. 

SZTOJCSEV SZVETOSZUW 




