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HETI JEGYZET 

Várd meg 
a májust! 

A köztársasági elnök még 
nem tűzte ki a parlamenti vá
lasztások időpontját, de minden
ki tudja, hogy május lesz a „nagy 
vál(asz)tás újabb négy évre" 
múló pillanata. Van öt perced, 
kedves választópolgár? Ennyin 
múlik az egész. Az ország sor
sa. Mert nem mindegy, ki ül-áll a 
mellett a bizonyos kormányrúd 
mellett a hajón, s fojtott gyűlölet 
vagy igaz hazaszeretet honol 
megfáradt tekintetében. 

Az 1990-es választás a rend
szer elutasításáról szólt. Félő, 
hogy most sem lesz ez más
képp, s megint nem valami mel
lett, hanem valami ellen szavaz 
majd a választópolgárok többsé
ge. Egy miniszterelnök-jelölt azt 
nyilatkozta még az ősszel, hogy 
a választások kimenetele már 
rég eldőlt. Ki tudja? 

Most vihar előtti csend van. 
Az előjelek nem túl biztatóak, a 
kampány izgalmasnak ígérke
zik. Nagy a tét, néhányan köny-
nyen a történelem süllyesztőjé
be kerülhetnek, pedig jaj de 
édes ez a hatalom, kezemben a 
hajó sorsa, én vagyok a népbol
dogító küldött. Ezért lehet itt 
minden, apák, fiúk, unokák? 
Össznépi undor, fogcsikorgatva 
szavazás vagy távolmaradás... 
aztán jöhet az újabb választás? 

Mindhalálig, mint a demokrá
ciákban, egyre unalmasabb vá
lasztások jönnek majd. 

(Sz. Sz.) 

1 AZ SZDSZ KÍVÁNSÁGA 

Tiszta, etikus kampány 

Lukovics Eva 
Az MDF kiengedte a vizel. 

Sajtótájékoz
tatóra invitálta az 
újságírókat az 
SZDSZ Szent Ist
ván téri székházá
ba múlt csütörtö
kön dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva, 
Békéscsaba or
szággyűlési képvi
selője. A beszél
getés témája a kö
zeledő választási 
kampány volt. 

Az SZDSZ tiszta és etikus kampányt szeretne -
fejtette ki Lukovics Éva. Úgy véli azonban, a becsü
letes kampányhoz nem elegendő garancia a törvény 
betűje. Itt kiemelt jelentősége és felelőssége van 
egyebek mellett a közszolgálati médiumoknak, más
részt a megyei és a helyi sajtónak. Tekintettel arra, 
hogy a Magyar Televízió és a Magyar Rádió a kor
mány felügyelete és irányítása alatt áll, így a pártatlan 
és hiteles tájékoztatás a kampány során a kormány 
felelőssége. Ami a helyi sajtót illeti, Békés megyében 
az sokat tesz a pártatlan és hiteles tájékoztatásért -
vélte a képviselőasszony. 

Ezután Lukovics Éva arról beszélt, hogy A Magyar 
Televízió műsorkészítési irányelvei a választási kam
pány időszakában elnevezésű irat lényeges tartalmi 
elemeivel az SZDSZ egyetért. Ugyanakkor értelmet
lennek tartották a szabad demokraták etikai kérdé
sekről tárgyalni olyan helyzetben, amikor a televízió
ban olyan események történnek, amelyek sok min
dennek nevezhetők, de tisztának és becsületesnek 
semmiképp sem! Itt elég az Esti Egyenleg elleni kon
cepciós eljárásra utalni. A Független Jogászfórum ál
tal készített Választási Etikai Kódexről folyó tárgyalá
sokat azért hagyta el az SZDSZ, 
mert nem látja garanciáját annak, 
hogy például az MDF az abban 
foglaltakat be fogja tartani. így 
elég „gyerekes" az MDF megnyil
vánulása a közszolgálati médiu
mokban kialakult helyzet kapcsán, 
amikor épp a felelősök úgy nyilat
koznak, hogy nincs közük az ott 

folyó eseményekhez. Tehát azt mondja a gyerek a 
mamának még az esti fürdés előtt, hogy „anya, nem 
én engedtem ki a kádból a vizet, csak a dugót húztam 
ki"! Mindazonáltal az SZDSZ elkötelezettségét hang
súlyozta a tiszta és etikus kampány mellett, elfogadja 
és magára kötelezőnek ismeri el a Választási Etikai 
Kódex szándékait és alapelveit. 

A továbbiakban Lukovics Éva a választási kam
pány helyi vonatkozásaira tért ki, s ismertette azt a le
velet, melyet Pap János polgármesterhez intézett. 
Ebben a képviselőnő a múltban lezajlott országgyű
lésiképviselő-választási kampányok tapasztalatai 
alapján kezdeményezi egy olyan, a kampányidőszak
ra hatályos helyi rendelet megalkotását, amely a tör
vények keretei között szabályozza a politikai hirdeté
sek elhelyezésének és eltávolításának rendjét, vala
mint meghatározza a városháza igénybe vételének 
lehetőségét a választási kampány idején. Az előbbi 
azért fontos, mert az előző kampányokban menthe
tetlenül kitört a plakátháború, mely rengeteg energiát 
és pénzt emésztett fel; ráadásul a takarításból eredő 
teendők és kiadások is a várost terhelték. Az utóbbit 
pedig azért érdemes szabályozni, mert a képviselője
löltek, illetve az őket támogató szervezetek nem egy
forma anyagi hátérrel rendelkeznek, ezért azt javasol
ja, hogy választási fordulónként legalább egyszer térí
tés nélkül a jelöltek igénybe vehessék a városháza 
dísztermét programjuk ismertetésére. Ezeken túl a 
választások tisztasága és az esélyegyenlőség bizto
sítása érdekében célszerű lehet egyéb ügyeket is 
szabályozni helyi szinten. A helyi rendelet megalkotá
sának alapja lehet annak az elvnek az elfogadása, 
miszerint egy választási kampány nem avatkozhat 
erőszakosan a városlakók életébe, s jó, ha a lehető 
legkevesebb pénzt emészti fel. . , , 

(n. M.) 
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• FOGADÓNAP. Január 28-án, 
pénteken dr. Simon Mihály jegyző 
tart fogadónapot a városházán 8 
és 12 óra között. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését január 20-
án, csütörtökön 9 órai kezdettel 
tartja a városháza dísztermében. 
Az ülés nyilvános, mindenkit sze
retettel várunk! Várható napirend: 

1. Az önkormányzat tulajdoná
ban lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása. 

2. Az 1994. évi költségvetésről 
szóló rendelettervezet elfogadása. 

3. Beszámoló az önkormányzati 
intézmények működéséről. 

4. Önkormányzati vállalatokkal 
kapcsolatos előterjesztések. 

5. Önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos ügyek. 

6. A Békéscsabáért kitüntetés 
és a Békéscsaba díszpolgára cím
re érkezett javaslatok elbírálása. 

7. Rendezési tervek tervezeté
nek elfogadása. A Csaba Center 
területének részletes rendezési 
terve. 

8. Építési tilalmak feloldásáról 
és elrendeléséről szóló, többszö
rösen módosított 20/1992. (VI. 
11.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása. 

9. Bejelentések. 
• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadiné 

dr. Lukovics Éva országgyűlési 
képviselő (SZDSZ) január 21-én, 
pénteken 14-16 óráig fogadóórát 
tart az SZDSZ Szent István tér 10. 
szám alatti képviselői irodájában. 

• TÁJÉKOZTATÓ. A szociális 
iroda tájékoztatja mozgáskorláto
zott ügyfeleit, hogy a megváltozott 
rendelet miatt az eddig átvett kérel
mek a közlekedési támogatás 
ügyében nem megfelelőek. A to
vábbiakban csak a választott házi
orvos által kitöltött I. fokú orvosi 
szakvélemény alapján adhatják ki 
a támogatást. Az eddig kiadott 
véglegesített orvos szakértői bi
zottsági szakvélemények érvény
telennek minősülnek. A kérelme
ket a szociális irodához legkésőbb 
1994. március 15-ig kell benyújta
ni, a határidő elmulasztása jog
vesztő. Megértő türelmüket előre is 
köszönik a szociális iroda dolgozói! 

• MEGHÍVÓ. A Közlekedéstu
dományi Egyesület Békés megyei 
szervezete 1994. január 29-én 19 
órai kezdettel közlekedési bált 
rendez a Fiume Szálló éttermé
ben. A bál megrendezésének cél
ja - a báli szórakozáson kívül - le
hetőséget teremteni a megyei 
közlekedési szakemberek repre
zentatív találkozására. A belépő

jegy ára 1000 Ft/fő. Je
gyek kaphatók a Fiume 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

Szálló portáján (Szent István tér 
2., telefon: 443-243). 

• KISMAMÁK! Szülésre felké
szítő tanfolyam indul az Árpád sor 
12.-ben január 24-én 16 órától és 
a Lencsési Közösségi Házban ja
nuár 24-én 18 órától. Minden ér
deklődő kismamát és kispapát 
szeretettel várnak a védőnők! 

• HARE. Január 20-án, csütör
tökön 17 órától a Magyarországi 
Krsna-tudatú Hívők Közösségé
nek vegetáriánus ételkóstolóval 
egybekötött programján vehetnek 
részt az érdeklődők az ifjúsági ház 
20-as termében. 

• NYUGDÍJASOKNAK. A váro
si nyugdíjas-egyesület közgyűlése 
1994. január 22-én, szombaton 
lesz a Szakszervezetek Háza föld
szinti nagytermében (Andrássy út 
12.). 

• MATRIKULA 
SZÜLETÉS 

Plavecz Géza és Zsók Márta le
ánya Adrienn, Bagi Sándor és Ve-
szelka Anikó fiai Bálint és Márk 
Sándor, Sóvári Ferenc és Hajdú 
Erika leánya Vivienn, dr. Zimer-
mann Zoltán és dr. Judik Ildikó fia 
Zoltán Máté 

H Á Z A S S Á G 

Zelenyánszki Gabriella Edit és 
Hergott Tamás Attila 
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Az alapvető emberi jogok érvényesítése, valamint tanulóink ren
dezetlen jogi helyzete diktálta, hogy az 1985-ös oktatási törvény 
létrehozza a speciális szakiskolát. Feladata: a többi középfokú ok
tatási intézménybe felvételt nem nyert vagy onnan kimaradt - még 
tanköteles korú - tanulók szakképzése. 

Iskolánkban 1977-től folyik az átlagtól eltérő fejlődésmenetű ta
nulók képzése. Kezdetben még csak betanított szakmai képesítés
hez juthattak, de többen igazolták, hogy kvalifikáltabb minősítést is 
képesek elérni. Voltak olyan tanulóink, akik később leérettségiztek, 
illetve szakmunkásvizsgát tettek a felnőttoktatás keretében. 

1993. szeptember 1-jétől - nagy örömünkre - szakmunkáskép
zőként is működünk. Tanulóink az általunk kidolgozott „modul rend
szerű" szakképzés keretében - képességeiktől függően - betanított 
képesítéstől az ágazati szakmunkás-bizonyítvány megszerzésén 
keresztül - egy megnyújtott képzéssel - szakmunkás-minősítés 
megszerzéséig is eljuthatnak. Iskolánkban az első 2 évben egy spe
ciális tanterv, tantárgyi struktúra keretében megismerik tanulóink 
képességeiket, lehetőségeiket és egyéni fejlesztéssel tanulják a 
kommunikációt, az alapvető gazdasági, szociális, kulturális ügyin
tézés módját. Tantárgyi struktúránk kifejezetten gyakorlatok elsajá
títására készült - amely egy megfelelő szintű önismeret kialakítása 
után a valós társadalmi környezet elvárásainak és az egyén gaz
dasági, kulturális, szociális igényeinek adekvátan megfelelő gyakor
lati és szakmai ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. 

Az elmúlt évtizedben közel 40 szakmában folyt tanulóink szak
képzése. Jelenleg 7 szakmában tanulhatnak fiataljaink: segéd
ápoló, virág- és koszorúkötő, szobafestő, kőműves, zöldségter
mesztő, tejfeldolgozó, zöldfelület-karbantartó. Két vállalat - a bé
késcsabai Városgazdálkodási Vállalat és a Sárréti Tej Rt. békés
csabai üzeme - , valamint a békéscsabai Egyesitett Szociális Intéz
mény segíti szakképzésünket. Tanulóink zömének az iskola bizto
sítja teljes szakmai képzését. Az itt folyó szakmai munka minőségét 
prezentálja, hogy a működésre kapott épületet (a Városgazdálko
dási Vállalat Széchenyi ligeti volt irodaházát) tanulóink - oktatóink 
irányításával - alakították át, tették alkalmassá az oktatás céljára 

Tanulóink nemcsak az iskolai es szakmai munkában teljesiteiiuK 
hanem szabadidős tevékenységekben és a sport területén is. Bár 
ezekhez nem igazán adottak a feltételek - fiataljaink a speciális 
szakiskolák országos versenyén minden évben kiemelkedően sze
repelnek, több országos címet mondhatnak magukénak. 

Iskolaépületünk mérete, dolgozói kollektívánk és tanulói létszá
munk, oktatási rendszerünk és annak tartalma egy otthonosabb, 
családiasabb légkört biztosítanak, amely záloga lehet egy gyermek-
központúbb, az egyént - az egyéni képességeket - jobban figye
lembevevő és fejlesztő pedagógiának. 

Hisszük, hogy tanulóink és az általuk elért eredmények ezt tá
masztják alá. 



Békés megye közlekedésbiztonsági hely
zete 1993-ban jelentős mértékben javult -
tudhattuk meg Balta János alezredes tájé
koztatásából. 

Az év során 569-en sérültek meg köny-
nyen, 391-en súlyosan, és 49 halálos áldo
zata volt a baleseteknek. Ez összességében 
24,4%-os csökkenés az előző évihez ké
pest, ebből a halálos áldozatok arányának 
csökkenése még nagyobb, 33,8%. 49 em
ber... mindegyikük nagyon fontos volt vala-
ki(k)nek, mindegyikük után űr maradt. Egy 
másodpercet szenteljünk az emléküknek, 
mielőtt beülünk az autónkba és száguldva 
igyekszünk sürgős úti célunk felé... 

A rendőrség sorozatos ellenőrzésekkel 
próbált érvényt szerezni a márciustól élet
be lépett KRESZ-szabálymódosításoknak. 
Nőtt a bírságolások, ittasvizsgálatok száma 
(57 600 szondáztatás történt), amelyek elő-

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

Negyvenkilenc ember... 

segítették, hogy az ittas állapotban okozott 
balesetek száma 44,1%-kal csökkenjen az 
előző évihez képest. 

A Békés Megyei Közlekedési Felügyelet 
jármű-felügyeleti osztálya a járművek mű
szaki vizsgálata során leggyakrabban előfor
duló hibákra hívta fel a figyelmet: fékszerke
zeti és fékhatáshibák; a kormányberende
zéssel és első futóművekkel kapcsolatos hi
bák, a karosszéria és felépítmény korróziós 
hibái. Az elhanyagolt járművek esetében jel
lemző a hibák halmozása; a „fő, hogy gurul" 
elv alapján vásárolt autók többsége számos 
látható és rejtett hibával kerül egyik kézből a 
másikba. 

Nem mindegy, milyen a vezető és az au
tó állapota, de nem mindegy az sem, mi
lyen az út, ahol vezetünk. 1993-ban 770 
millió forintot költött a Közúti Igazgatóság 
az úthálózatra, útvonal- és hídrehabilitáció-
ra, új aszfalt lefektetésére a megyében -
talán ez is közrejátszott a balesetek csök
kenésében. 

Békéscsabán 1993-ban 134 könnyű, 141 
súlyos személysérüléses és 17 halálos köz
úti közlekedési baleset történt. 1992-höz ké
pest ez 14,4%-os csökkenést jelent, ami ör
vendetes tény, de egyben figyelmeztető is: 
még mindig nem vagyunk elég figyelmesek, 
még mindig van mit javítani közlekedési mo
rálunkon. 1994 a családok éve a közleke
désben is. Jó lenne, ha jövő ilyenkor egy 
családnak sem kellene szomorkodnia ez év
ben balesetben elvesztett szerettei miatt... 

MIKÓCZY ERIKA 

jjj Á r g y e l á n az é v labdarúgó ja 

A Magyar Labdarúgó Szövetség minden évben megválasztja az 
év legjobb labdarúgóját. Tavaly ezt a kitüntető címet Árgyelán János, 
a Békéscsabai Előre FC futballistája érdemelte ki. A hírek szerint leg
nagyobb vetélytársa Bánfi János volt, aki korábban szintén Csabán 
játszott, majd a Kispesthez került. 

A Nemzeti Sport kissé elcsodálkozott Árgyelán győzelmén. Két
ségtelen, hogy a középpályás egyetlen játékosrangsorban sem vég
zett az élmezőnyben, de a tavalyi év több szempontból is furcsa volt. 
Válogatottunk gyalázatosan rossz évet zárt, a címeres mezben nyúj
tott teljesítménye alapján egyetlen Magyarországon játszó futballista 
nem pályázhatott erre a címre. Ugyanez áll a nemzetközi kupaküz
delmekre is. Maradtak a bajnoki mérkőzések. 

Korábban mindig volt a bajnokság első helyezettjének egy olyan 
játékosa, aki meghatározója volt csapata játékának. Mostanában 
azonban nem a kiugró egyéni teljesítmény, hanem a jól összehangolt 
csapatjáték dönt el mérkőzéseket. A bajnok Kispest-Honvéd ősszel 
nagyon visszaesett, a Ferencvárost is érték váratlan vereségek, a 
többi fővárosi gárda pedig nem csillogott. Érthető volt, hogy az őszi 
bajnok Vác és a második helyezett Békéscsaba játékosainak több 
esélyük volt a választáskor. S ez különösen igaz akkor, ha tudjuk: az 
előbb említett két csapat sikereihez a szurkoló szemszögéből szür
kébb játékot nyújtó futballista is épp annyit tesz hozzá, mint a gól
szerző, a karmester vagy a büntetőt hárító kapuvédő. 

MUNKA NÉLKÜL 
A munkanélküliség alakulása Békés megyében, Békéscsabán 

és körzetében (Csárdaszállás, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsop-
rony, Köröstarcsa, Mezőberény, Szabadkígyós, Telekgerendás, Új
kígyós, Gerla) 1993 decemberében: 

A munkanélküliek száma Békés megyében: 31 171 fő 
A munkanélküliségi ráta Békés megyében: 15,2% 
A munkanélküliek száma Békéscsabán és körzetében: 6 808 fő 
A munkanélküliségi ráta Békéscsabán és körzetében: 12,2% 
A munkanélküliek száma Békéscsabán: 3 749 fő 
A munkanélküliségi ráta Békéscsabán: 10,4% 

Békéscsabán és körzetében a munkanélküliek megoszlása állo
mánycsoportok szerint: segédmunkás: 1467 fő, betanított munkás: 
1018 fő, szakmunkás: 2941 fő, szellemi dolgozó: 1382 fő. 

így aztán persze hogy vitatható 
mindenfajta játékosrangsor. Honi tré
nereink mostanában győzelmek után 
nem egy-két játékos teljesítményét 
emelik ki az értékeléskor, hanem a 
csapatmunka egységét hangsúlyoz
zák. S ha a csapatmunka egységes, 
valóban nehéz kiválasztani egyvalakit, 
akit a többiek fölé lehet emelni. Lehe
tett volna az év legjobbja Mracskó, 
Szarvas, Szenti, vagy Sándor Tamás 
(igaz, ő tavasszal még az NB M-ben ját
szott), Bánfi, esetleg valamelyik váci 

Végül mégis Árgyelán nyert. S hogy nem ok nélkül, azt a Békés
csaba ragyogó tavalyi szezonja magyarázza meg, amelyben a kö
zéppályás kulcsfigurává vált. Ugyanezt mondta két évvel ezelőtt Ber
tók Mihály, a '60-as évek csabai aranycsapatának összekötője, s 
amit akkor megjósolt, az valósággá vált. Aligha lehetne most még 
egy magyar játékost megnevezni, akinek egyrészt a góllövőlista él
mezőnyében szerepel a neve, másrészt viszont rá lehet bízni az el
lenfél legveszélyesebb játékosának őrzését is. Ráadásul mindehhez 
egy nagy mennyiségű futóteljesítményt is fel tud mutatni Árgyelán 
„Mazsi". így juthatott el a válogatott kispadjára is. 

És történjen most már bármi is vele a jövőben, egy dolgot senki 
sem tud elvenni tőle: azt, hogy az MLSZ szerint ő volt 1993 legjobb 
magyar futballistája... 

SZILASI MIHÁLY 

Állásajánlatok Békéscsabán 
Lemezlakatos - 3; gumijavító - 1; elektroműszerész - 1; jármű-villamossági 
szerelő - 1; épületasztalos - 5; asztalos - 5; ofszetgépmester - 3; betanított 
fonó - 1 1 ; varrónő - 2; molnár (25-45 éves) - 1; pék - 2; pizzapék - 2; kár
pitos - 2; vasaló-gombozó - 4; kőműves-raktáros - 1; tehergépkocsi-vezető 
(B, C, E) + gépkezelő - 2; eladó - 2; virágkötő - 2; felszolgáló - 1; eladó 
(büfébe) - 2; ápolónő - 4; ápoló - 1; takarító - 1; takarító-költöztető - 1; portás 
- 1; nyomdai betanított munkás - 1; gépészmérnök - 1; villamos üzemmérnök 
(erősáramú) - 1; ruhaipari technikus - 3: üzletkötő (német) - 1: üzletkötő -
19: ügynök - 10; területi képviselő - 2; elemző közgazdász - 1; vegyész - 1 ; 
számviteli csoportvezető - 1; könyvelő - 1; számítástechnikai adatrögzítő - 1 ; 
ügyintéző - 4; gépíró - 2; adminisztrátor - 1; műszaki üzemmérnök - 1; he
gesztő-szakoktató - 1; instruktor - 1 . 

FIGYELEM! Állásügyben személyesen lehet érdeklődni! 
Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltsége, 
Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 

AZ ÁLLÁSAJÁNLATOK NAPONTA VÁLTOZHATNAK! 



Marik András 

Dr. Ábrahám Béla 
alezredest, Békéscsaba 
volt rendőrkapitányát a 
közelmúltban a megyei 
tökapitány közbiztonsági 
helyettesévé nevezték ki. 
Az így megüresedett ka
pitányi állást sikerrel pá
lyázta meg Marik András 
43 éves őrnagy, akivel a 
rendőrség mai „rangjáról" 
és Békéscsaba közbiz

tonságáról beszélgettünk. 
- Ón szerint milyen a rendőrök megítélése 

ma Magyarországon? 
- A rendszerváltás előtti tekintélyuralmi 

rendszer sokat rontott a rendőrök és a polgá
rok viszonyán. Azóta merőben más a helyzet; 
a legfontosabb szempont, hogy a rendőr az 
állampolgárokért van, intézkedéseiben is en
nek kell megnyilvánulnia. A rendőröket az in
tézkedéseik alapján ítélik meg, például hogy 

elfognak egy tolvajt vagy sem, hogy mennyire kulturáltan, körültekintően 
intézkednek. Ehhez felkészült, jól képzett munkatársakra és fejlett tech
nikára van szükség - a csabai kapitányság ebből a szempontból meg
felel a kor követelményeinek. 

- Tehát biztonságban érezhetjük magunkat, ha sétálunk a városban 
este, vagy ha például piacra megyünk? 

- A közrend, közbiztonság Békéscsabán szilárd. Történnek itt is bűn
cselekmények, balesetek, de nyugodtan járhatunk este az utcán, a fia
talok biztonságban térhetnek haza éjszaka a szórakozóhelyekről. Ter
mészetesen - akárcsak a gyógyításban - jobb megelőzni a bajt. Ne áll
junk szóba gyanús idegennel, és értékeinkre is jobban kellene vigyáz
nunk. A gépkocsiban felejtett diplomatatáska, pénztárca, fényképezőgép 
szinte kiabál jelenlétével. A szomszédok is sokat tehetnek avval, ha oda
figyelnek egymásra, szokatlan dolgokra. Ha megtörténik a baj, akkor a 
rendőrség dolga a minél eredményesebb felderítés. 

- Az elkövetett bűncselekmények hány százalékát derítik fel? 
- Békéscsaba a felderítések arányát illetően előkelő helyen áll, 1993-

ban 45%-ot értünk el. A lopások, zsebtolvajlások esetében rosszabb, 
más területeken jobb ez az arány. Törekednünk kell arra, hogy minél 
több elkövető kerüljön kézre, ha úgy 60%-os szintet elérnénk, sokkal 
nyugodtabb lennék, manapság azonban állandó konfliktushelyzetben, 
alarmszituációban élek. 

- A feszültségek oldására szokott Ön vicceket - például rendőrvicce
ket hallgatni? 

- Szeretem a rendőrvicceket, ezek azt jelzik, hogy foglalkoznak ve
lünk, képben vagyunk. Valamelyik helyi rádióban volt egy viccpárbaj, 
amibe én is bekapcsolódtam... 

- Köszönöm a beszélgetést! 
MIKÓCZY ERIKA 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
55/1993. (XII. 22.) sz. önkormányzati rendelete 

a vásárokról és piacokról szóló 4/1993. (II. 11.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § A rendelet 1. § (2) bekezdés új c) ponttal egészül ki az alábbiak 
szerint: 
„1. § (2) bekezdés c) pontja: fogyasztási cikkek bemutatásával 
és értékesítésével foglalkozó kiállításra (továbbiakban együtt: 
kiállítás)." 

2. § A 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„2. § (2) Alkalmi (ünnepi) kiállítást és vásárt az üzemeltető a 
szükséges szakhatósági engedélyek birtokában a közgyűlés 
hozzájárulásával tarthat." 

3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba. 1993. december 22. 

mm 
PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Uj postahivatal 
Jaminában 

Tájékoztatjuk Jamina lakóit, 
hogy az új jaminai postahivatal 
megvalósításának előkészületei 
utolsó fázisukhoz érkeztek. Az 
Orosházi úti postafiók már régen 
nem felel meg a szakmai és ha
tósági feltételeknek, valamint a 
lakosság igényeinek sem, ezért ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
az új posta megépítésével egyidejűleg ez bezárására kerül. Az ügy 
fontosságára való tekintettel arra kérjük Jamina tisztelt polgárait, 
hogy az új postahivatal felépítésének helyére tegyék meg javaslata
ikat, észrevételeiket, lehetőleg írásban, hogy a februári közgyűlés eb
ben a kérdésben dönthessen. A leveleket a következő címre küldhe
tik: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., Polgármesteri Hivatal, 
pénzügyi és gazdasági iroda, Csernus István nevére. Tájékoztatás 
végett közöljük, hogy a posta szakemberei és az önkormányzat szak
irodái a Kolozsvári utca-Batsányi utcai területet javasolják az új pos
tahivatal megépítésére. 

SZEVERÉNYI PÁL KUTINEDR STEFANOVITSKATALIN BACZOVSZKI f'AI. 

jaminai képviselők 

1 P o l g á r i v é d e l e m 

A Tűz- és Polgári Védelem 
Országos Parancsnoksága kö
zösen a Művelődési és Közokta
tási Minisztériummal felmenő 
rendszerű ifjúsági polgári védel
mi versenyt hirdetett meg az al
só- és középfokú oktatási intéz
mények diákjai részére az Eu
rópai Polgári Védelmi Év alkal
mából. 

A verseny jelmondata: „Pol
gári védelem a lakosságért az 
európaiság jegyében". 

A verseny céljának a rende
zők 3 fő feladatot határoztak 
meg: csatlakozni az Európai 
Polgári Védelmi Év programjá
hoz; a polgári védelem munká
jának, jelentőségének, társadal
mi szükségességének tudatosí
tása a tanulóifjúság körében; 
alapvető ismereteket adni a kü
lönböző veszélyhelyzetekben 
betartandó magatartási szabá
lyokról, védekezési módokról, 
mentőmunkálatokról. 

A különböző iskolákban nap
jainkban kerülnek megrende
zésre az iskolai versenyek és az 
iskolai győztes csapatok 1994. 
február 25-ig nevezhetnek a kör

zeti versenyekre, ami ez év már
ciusában kerül megrendezésre 
játékos vetélkedő formájában 
szóbeli és írásbeli feladatok vég
rehajtásával. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város körzeti illetékességgel 
rendelkező Polgári Védelmi Pa
rancsnoksága nagy jelentőséget 
tulajdonít e versenynek, mert ez
zel elméleti és szakmai ismere
teket kíván nyújtani a tanulóifjú
ságnak. 

A parancsnokság az eredeti 
versenyfelhívással egy időben 
megfelelő felkészítő anyagot 
biztosított a részt vevő csapatok
nak, melyből megismerkedhet
tek a légoltalom és a polgári vé
delem történetével, valamint ké
pet kaphattak modellezett ka
tasztrófahelyzetekről. 

Parancsnokságunk reméli, 
hogy a versenyre történő felké
szüléssel és az azon való rész
vétellel megfelelő polgári vé
delmi ismeretekkel rendelkező 
tanulók kerülnek ki az iskolák
ból, akik nem esnek pánikba egy 
esetleges veszélyhelyzetben 
sem. 

LIPTÁK ISTVÁN pv-százados 

I. 20-án 18-tól: Ring-magazin, az MS TV műsora. 
19-tól: a TV 4 1. műsora. 

I. 21-én 18-tól: a TV 4 2. műsora. 
22-től: Kabala-produkció. 
01-től: ATV-show. 

I. 22-én 8-tól: ATV-vikend. 
12-től: ATV-víkend fiataloknak. 
18- tól: Happyend. 

I. 25-én 18-tól: az Alföldi Stúdió műsora. 
19- től: a TV 4 hétfői adása 

I. 26-án 18-tól: Szív TV 1. műsora. 
22-től: Szív TV 2 műsora 



CTJÁRODNOSTNÁ 

t i l T ^ O Z A I K A 

MILÍCABANIA! S velk'ou radostbu Vás injormujeme o lom, zc redah 
cia mestskych novin HETI MÉRLEG núm ponúkla mozhost' urobit' slovenskú 
prilohu, ktorá by vychádzala zatial iba raz mesacne pod titulkom 
NÁRODNOSTNA MOZAIKA. Ocakávame a s vd'akou príjmeme co najviac Vasich 
námetov za klóré dopredu dak'ujeme. 

Vase listy, správy, fotografie, clánky, reportáze cakáme 
na adrese: Zuzana Némethová-Lopusná 
Békésska Caba, ul. Jilemnického c. /., c.t.: 453-570. 

VÉDENIE CABIANSKEJ 
ORGANIZÁCIE SLOVÁKOV 

2. deccmbra 1993 na 
válnom zhromazdcni po-
bocky ZSM clcnovia Ca-
bianskej organizácic Slo-
vákov (COS) si zvolili 13-
clcnné védenie. Vo vedúcich funkciách nc-
naslalu ziadna zmena. Prcdscdníékou zos-
tala Anna Istvánová, úradujúcou predsed-
níckou Alzbcta Ancinová. 

Program pokraéoval litcrámym vecier-
kom slovcnskych spisovatcl'ov zijúcich v 
Mad'arsku. Toto stretnutic zorganizoval 

S P R A V Y 
Priatcl'sky knih slovens-
kej mládeze. 

15. januára 1994 v ho-
teli Garzon sa konalo pria-

tcl'skc stretnutic éabianskych Slovákov, na 
ktorom sa zúcastnilo vyse 100 l'udí. 

* 
Vyslo nove císlo ( I I I . R./2. c.) metodic-

kcho casopisu SLOVENClNÁR, ktorcho 
sefredaktorkou je Danicla Horváthová. 
Mözetc si ho objednat' na c.t.: 453-570. 

• Slusnosf nasa kazdodenná 9 

Slusnosf musí byf nasou kazdodennou ozdobou, nic akousi brosnou, ktorú si raz 
pripneme, kccT sa nám to hodí, inokedy odlozímc do zásuvky ako nicco, bez coho sa 
právc v tej chvíli zaobídcme. 

- P O Z D R A V -
Najbczncjsím a najcastejsím prejavom slusnosti j c pozdrav. Pozdravujeme prí-

kaznych, priatel'ov, známych, jednotlivcov i viacerc osoby, pozdravujeme na verejnosti 
i na súkromnych micstach, pri rozlicnych prílezitostiach, pri príchodc aj pri odehodc. 
Podl'a toho rozlisujeme rozlicnc druhy pozdravov (dobry den, vitajte, ahoj...atd'.). 

Pozdrav má vyvicrat' z vnútornej potreby prejavit' nickomu svoju pozornost', úctu, 
radost' za stretnutia. Takto chápat' pozdrav ucímc uz deti od útlcho veku. Dbámc, aby 
Épozdravili medzi sebou a aby zdravili aj starsích. Pritom treba mat' na památi, zc naj-
lepsí vychovny prostriedok jc vlastny príklad. 

REKREACIA 
Horsky hotel a chatová osada na Pol'a-

ne (okres Zvolcn, nadmorská vy§ka 1300 
m). Vás caká na rekreáciu. Ak si chcctc 
oddychnut' a zregenerovat' sily, vyuzite 
sluzby poskytovanc rekreacnym zariadc-
ním. 

Hotel má 36 lőzok, vcl 'kú jedálen, spo-
locnc sociálnc zariadenic. Chatová osada 
pozostáva zo 6-tich chatick s kapacitou 
36 lózok. Kazdá chata má vlastnú kuc-
hynku a sociálnc zariadenie. 

V zimnej sczónc sú dobre snehove pod-
mienky na zimné sporty. V bezprostred-
nej blízkosti ubytovacicho arcálu sú 3 
vlcky. 

Podrobncjsic informácic získatc na 
adrese: 

P O t A N A - T U R I S T 
96205 Hrinová 
S R 
c.t.: 00-42-855-97204 

J U R A J T R A N O V S K Y 

M o d l i t b a 

Milosrdny olce! Ty najlepsie vie.i, co potrehujeme 
k úvotu na lomto svete. Dal si nám zivoi, 
udel'nám, prosime aj pokrm a nápqf. 
Dal si nám telo. obdar nás aj odevom 
a dobrym zdravim. Ustanovil si vrchnosti, 
napin ich múdrost'ou a dopraj nám dobni, 
a spravodlivú vládu. Pozchnaj vselky nasc práce 
v kazdom povolaní. 
Zachrán nám úívdy a zachovaj pokoj i mier 
medzi nami. Ncdopust'. aby sme sa pachtili 
za hohaisivom, ale nepripust ani chudobu a lilád. 
Pozchnaj nám vsclko. co potrebujeme pre kazdodenny 
Svol, aby sme si zachovali viem i dobré svedomie. 

(IMIIA1.A ODORAMENTüRUM) 

Pácilo sa ti vccrajSie divadclnc predstavenic? 
Nemözem povedat'. OdiSiel som po prvom 
dejtsve. 
Prcco? 

Lebo v programé bolo napisané: 
„Druhé dcjstvo po siestich mcsiacoch." A tak 
dlho som naozaj ncmohol cakat'. 

* 
Stará mamááá, rob nicco, dedko i5icl utopit' 
kocúra! 
Co to rcveií, Vicrka'.'! Tcn kocúr bol 
ncvylieciternc chory. 

Ja viem, no kocúr sa uz vrátil a dedko este nic. 
* 

Host' vo vinárni nccakane skl'zne pod stól. 
Pomoc! Infarkt! - kricí kamarát,.ktory s nim 
sedi pri jednom stole. 
Ticho! - ozve sa tcn pod stolom. - Nijaky 
infarkt, voSla sem moja zenaü! 

Karíl nesiete tú tortu, páni? 
Sckretárkc möj l fo manzela. 
Má sviatok? 
Nic, jc vermi stíhla. 

< 
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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 befektető 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 régi 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. 

A BÉKÉSCSABAI VÁLLALKOZÓI C E N T R U M KFT. 
Békéscsaba, Kétegyházi út 3. 

NYILVÁNOS EGYFORDULÓS PÁLYÁZATOT HIRDET 

a Békéscsaba, Kétegyházi út 3. sz. alatti 
VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTORHÁZ IRODAHÁZ 

átalakítási munkáinak I. ütemére. 

Az ajánlattétel alapja: 
• az ELEKTROPLAN BT. által készített tervdokumentáció 

és árazatlan költségvetés, 
• a pályázat meghirdetőjének részletes pályázati kiírása. 
A dokumentáció átvehető a kiírónál a fenti címen, vissza nem 
térítendő 3000 Ft + áfa megfizetése ellenében. 
Az átvétel időpontja: 1994. január 21. és 24., 9—12-ig. 
A munka kezdésének időpontja: 1994. március 1. 
Befejezési határidő: 1994. június 30. 
Az ajánlatok beküldési határideje: 1994. február 9., 10 óra. 
Helye: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 

Békéscsaba, Kétegyházi út 3. 

Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékon az alábbi megjelölést kérjük: 
„ Vállalkozói Központ és Inkubátorház irodaház-
átalakítás, I. ütem ajánlata". 

Az ajánlatok felbontási időpontja: 
1994. február 9., 10 óra 20 perc. 

Helye: a beadás helye. 
Eredményhirdetés időpontja: 1994. február 18., 10 óra. 
Helye: Békéscsaba, Kétegyházi út 3. 

Az ajánlatok összeállításáért és benyújtásáért 
vállalkozói díj nem számítható fel. 

BÉKÉSCSABAI VÁLLALKOZÓI CENTRUM KFT. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. január 20-26. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

I. 20-26. 17, 19 és 21 óra: 
2 és 1/2 kém 
(magyarul beszélő amerikai akcióbohózat) 

I. 21-23. 15 óra: L0LKA ÉS BOLKA A FÖLD KÖRÜL 
(lengyel rajzfilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

I. 20-21. 18.30 óra: Cassavetes: ARCOK (amerikai film) 

MESÉK A JÁRDÁN (amerikai film) 

Godard: NÉMETORSZÁG KILENC (ÚJ) NULLA 

Cassavetes: 
EGY KÍNAI BUKMÉKER MEGGYILKOLÁSA 
(amerikai film) 

Jeles András: A KIS VALENTIN0 
(magyar film) 

Phil Collins: SZIGORÚAN PISZKOS ÜGYNÖK 
Kitűnő humorú amerikai black-comedy 

I. 20. 20.30 óra: 

I. 22-23. 18.30 óra: 

I. 24-25. 18.30 óra: 

I. 26. 18.30 óra: 

I. 21-26. 20.30 óra: 

HETI F I L M A J Á N L A T 

2 és 1/2 KÉM 
U N D E R C O V E R B L U E S 

Színes, szinkronizált amerikai bohózat 

Főszereplők: 
DENNIS QUAD és KATHLEEN TURNER. 

Van, aki kém, van, aki nem. Ők voltak. Jelenleg boldog há
zasok és babababusgatók. De kísért a múlt: FBI, CIA, KGB, 
CNN, ABC, PVC stb..., és persze a legveszélyesebb: a No
bel-béke- és Dinamit-díjas csehszlovák terroristanő, fedőne
ve = mc3. 

Vége hát a boldog gyed-es időknek. Mr. Kém, Mrs. Kém és 
Ifj. Kém (Jr.) akcióba lép... 
A remek hangulatú családi kémkomédia direktora az ismert 
hollywoodi tréfamester és mókaveterán, HERBERT ROSS 

Folytatódik a C A S S A V E T E S - á r a d a t ! 

ARCOK (FACES, 1968) 
Főszereplők: 

GENE ROWLANDS és SEYMOUR CASSEL. 

EGY KÍNAI BUKMÉKER MEGGYILKOLÁSA 
(KILLING OF A CHINESE BOOKIE, 1976) 

Főszereplők: 
BEN GÁZÁRRA, SEYMOUR CASSEL és AL RUBAN. 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az önkormányzati tulajdonú (volt tanácsi, IKV-) 
bérlakások azon visszaadóinak, akik elhe
lyezési 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. szoba) 
1994. január 31-ig lehet. 

Te le fonszámunk 

D Í J M E N T E S E N 
HÍVHATÓ G y u l á n - s 

B é k é s c s a b á n ! 

SZEMÉLYTAXI 
TEHERTAXI 
AUTÓMENTÉS 
szőnyegtisztító-kölcsönzés 

Dr. Perei Erzsébet 
házi gyermekorvos 

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

délután 15 00-töl 16.00-ig, kedd kivételével. 
Tanácsadás kedden 12.30-tól 16.00-ig. 

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

Dr. Ke r eke s A t t i l a 
f o g s z a k o r v o s 

Rendel: hétfő-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. 

Békéscsaba VI., Urszinyi Dezsöné u. 5. 

Ortopéd, 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. 

I Reumatológia 
Dr. Perjési Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

magánrendelése i_epény Pál u. 1. (volt Kun Béla u ) . 
Héttő és szerda 16-17 óráig. • Telefon: 441-084. 

Kolbászhús és Kolbászhús és 
félsertés 

vágóhídi áron kapható. 

Érdeklődjön Mezőmegyeren 327-377 
a vágóhídnál! 

I 

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 

PÉNZTÁRGÉPEK Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHNIKA KFT. 

• tmmmm. Békéscsaba, 
^ 2 ' Szerdahelyi u, 27a. 
mZBVÍ Telefon: 325-161 

(kedvezménnyel), 
EREDETI PAPÍRSZALAGOK, 

FESTÉKKAZETTÁK és KELLÉKEK! 

Továbbá számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, árazógépek, 

mérlegek, nyomtatványok forgalmazása. 

Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHNIKA KFT. 

• tmmmm. Békéscsaba, 
^ 2 ' Szerdahelyi u, 27a. 
mZBVÍ Telefon: 325-161 

Meghívó 
A mezőgazdaság támogatási és finanszírozási lehetőségeiről tart előadást 

január 21-én, pénteken 17 órai kezdettel a Megyei Könyvtár előadótemiében 
dr. Kasza Pál, az FM hivatalvezető-helyettese a Békéscsabai Földtulajdonosok 

^ Egyesülele és a gazdakör szervezésében. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
• Békéscsabán két kendedöld a 

Koszecz-dúlőben, kettő a Lajta 
utca végén kiadó. Érdeklődni: Bem 
u. 18/1. 

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

• A Kazinczy (volt Kulich) lakótele
pen a sportpálya mellett garázs, 
valamint a Veszély-kerteknél a 
csatorna mellett 738 m'-es zártkert 
gyümölcsfákkal eladó. Telefon: 
322-851, vagy 06-87-312-593 az 
esti órákban. 

• 400 négyszögöl zártkert a tégla
gyári gödrök mellett eladó. Érdek
lődni: Máriássy u. 3. 

• Belvárosi, önkormányzati 3 szobás 
lakásomat elcserélném 1 vagy 1,5 
szobásra. Érdeklődni: Lepény Pál 
u. 1. III 8 

• 12 m'-es üzlet eladó. Tel.: 452-317, 
9-11 óráig. 

• Családi ház közművesített terüle
ten nagy telekkel eladó. Érd.: Kő-
míves K. sor 17., vagy 459-141. 

• Múútnál 600 négyszögöl telken 6 
éves ház eladó, vagy elcserélhető. 
Érdeklődni: Haladás u. 6. 

• Lencsési úti, IV. emeleti 3 szobás 
lakás eladó. Telefon: 459-195, este. 

SZOLGÁLTATÁS 
i Színes televíziók javítása hétvégén 

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

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

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

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

l Gázkészülékek javítása, felülvizs
gálata. Cím: Könyves u. 45., tele
fonügyelat: 456-537, 9-12 óráig. 

I 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. 

i Automata mosógépek javítása a 
helyszínen is. Karbantartás: hétvégi 
javítás; garancia - Elektron! Te
lefon.: 325-948. CL: Fodor István. 

EGYÉB 
Relaxáljon autogéntréning mód
szerrel! Cím: Gábor Áron u. 15. 
X/41., telefon: 448-378. 

i Hízók hasítva 
459-337. 

eladók. Telefon, 

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

l Törzskönyvezett újfundlandi kisku
tyák eladók. Érdeklődni: Fiumei u. 
50/1., 16 óra után, hétvégén egész 
nap. 

i Elveszett 10 hónapos ordas né
metjuhász kutyám november vé
gén. A becsületes megtaláló érte
sítsen a 457-731 számon! 

i Munkalehetőségei kínálok, 
ha hajlandó dolgozni. 
Telefon: 452-152/22, 
9-12 óráig. 
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A század eleji 
városképen a főtérből 
nyíló Vasút utca -
előtérben a Fiume 
Szálló saroképülete és 
a Halmay Andor aradi 
építész által eklektikus 
stílusban tervezett 
színház homlokzata 
látható. Túloldalt a 
Takarékpénztár, előtte 
a városi közlekedést 
szolgáló fiákeres -
a fiákeresek itt 
sorakoztak, utasokra 
várva... 

Napjaink fotója 
csaknem teljes 

hasonlósággal mutatja, 
hogy a tovatűnt sok 
évtized múltával az 
utcarészlet - ma a 

város sétálóutcájaként 
is - megőrizte egykori 

arculatát. A változás 
„csupán" annyi: az 

egykori pénztár helyén 
ma a főposta épülete áll 

- de már nem 
várakozik utasokra 

a fiákeres... 

1 
G E C S B 

FOTÓ BOLDOG GUSZTÁV 

F r e k v e n c i a 
Még tavaly szeptemberben a mű

velődési minisztérium közzétette a 
sajtóban a 103 igényelhető frekven
cia listáját, amelyekre helyi rádiók és 
televíziók nyújthattak be kérelmet fo
lyamatos sugárzásra és stúdióalapí
tásra. Békéscsabának egy rádió- és 
egy televízió-frekvenciát szánt a mi
nisztérium. 

Szabad frekvenciára, 24 órás adás
időre a helyi televíziók közül csak a 
Csaba Tv pályázott, és az engedélyt 
december végén meg is kapta, igaz, 

csak napi tíz órára. A Csa
ba Tv még ebben a ne
gyedévben szeretné a fo-

lyamatos adást elkezdeni. A másik 
csabai központú televízió, az MS TV 
továbbra is kábelen sugározza adá
sait. A harmadik, eddig kevésbé is
mert helyi televízió, az úgynevezett 
Mozicsatorna (MOC), pénteken je
lentkezik műsorral és játékfilmmel a 
Duna Tv adását követően. Kábelen 
még fogható - előfizetés útján - a 
közkedvelt amerikai mozicsatoma, az 
HBO is. 

Ami a helyi rádiókat illeti, eddig idő
szakos műsorral három csapat pró
bálkozott: a Lokomotív, a Csaba és a 
Napi Délkelet rádió. Utóbb újabb je
lentkezők - így többek között az ön
kormányzat - is megpályázták a 
frekvenciát. Mire e sorok napvilágot 
látnak, elképzelhető, hogy már eldőlt 
a verseny sorsa. ( H M ) 

GONDOLKODÓ 

Nihil 
...mondd meg, honnan 
jössz és hova mégy, te 
ember, ki ott ülsz most a 
gondolatsíron szürkeség
be burkolózva, lehunyt 
szemmel, nem láttad a 
naplementét, a szede-
foszló földi-égi valóságot, 
a szomjas madarakat el
felejtetted megitatni lé
nyeddel, tested-lelked hi
deg foszladozó-bomlado-

zó atommag: vendéged 
érkezett a semmin túlról, 
a táj kiégett, a gondolat 
elhalt, elárvult szófoszlá
nyok a semmi nyelvén 
szólnak, tünedeznek a 
szemlátomások, a vetett 
magból nem nő ki kalász, 
éhes leszel mindörökre, 
nyisd ki szemed, majd 
meglátod, merre megy le 
a Nap, kelj fel és indulj 
útra, keresd meg a Sem
mit, s értelmet nyersz a 
semmi által, mely te 
vagy. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 




