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Visszaszámlálás 

Színház - feltámadt a víz! 

• Csabai műsor 

Szeptemberi programok 

• Csalánmizéria 

• Rózsások, figyelem! 

Békéscsaba anno.. 

V a l a k i k 
vagyunk , 

h a n e m i s A Z O K 
ott ! 

Kedves Olvasóm! Na
gyon szeretném, ha minden 
alkalommal elolvasnál! Ezt a 
mondatot álmodtam szerte 
az országban, még Mátra
szentimrén is, ahol lehetősé
gem volt pihenni a csalá
dommal együtt. Mert van ez 
az ingyenes lap: a Heti Mér
leg, ami egy megbocsátás, 
egy ajándék azok felé, akik 
egyébként nem olvasnak. 
Talán az olvasás és az írás 
egyszer tényleg találkozik a 
befogadóban, aki szereti a 
szavakat. Az elmélyülés 
csendjét, az önmagunkat 
megérteni tudást. Ezt nyújt
hatja egy eszmefuttatás. Lá
tod, kedves Olvasóm, ilye
nek a szavak! Rímelnek. 
Gondolkodásra ingerelnek 
és felébresztik bennünk a 
Boldog Jelenlévőt. Önma
gunk társát: a benső ÉN-t. 

„Az az erő, mely az ítél
kezéstől leginkább vissza 
tud tartani: az ítélőerő." És: 
„A tárgyilagosság a legtelje
sebb magány." Mindkét idé
zet Osvát Ernőé. Mennyire 
igaza van. Nota bene! Ha a 
visszafogottság visszatart, 
ne írd a dalt! Ne felejtse sen
ki, amit AKART. Erről van 
szó. Fábián Istvánnak üze
nem, köszönettel. 

KÁNTOR ZSOLT 

B R M K K 

Augusztus 24-én, szerdán 
regionális szakképzési tanév
nyitó értekezlet keretében ke
rült sor a Békéscsabai Regio
nális Munkaerő-fejlesztő és 
Képző Központ ünnepélyes 
átadására. 

Békéscsaba közgyűlése 
1992. április 23-án döntött a 
regionális munkaerő-fejlesztő 
és képző központok hálózata 
dél-alföldi intézmények meg
valósítására vonatkozó - az 
Országos Képzési Tanácshoz 
történő - pályázat beadásáról. 
A pályázatot 1992. július 23-
án elfogadták. Az egykori vá
rosi költségvetési építőipari 
üzemet (Kétegyházi út 1.) — 
mintegy 50 millió forint érték
ben - Békéscsaba Megyei Jo
gú Város bocsátotta térítés
mentesen az intézmény ren
delkezésére. Az épület re
konstrukciójának finanszírozá
sát a Munkaügyi Minisztérium biztosította a fog
lalkoztatási alap e célra elkülönített pénzesz
közeinek terhére, 298,1 millió forint értékben. A 
központ működéséhez szükséges gépek, be
rendezések, műhelytechnikák beszerzésének 
fedezete az Emberi erőforrások fejlesztése el
nevezésű programra biztosított világbanki hitel. 
A mintegy 5000 négyzetméter területű központ 
bútorozása, mobiliákkal történő felszerelése 32 
millió forintba került. A rekonstrukciós munkála
tok 1993. augusztus 2-án kezdődtek és 1994. 
június 27-én fejeződtek be, a múlt szerdai át
adáskor már 13 program 228 résztvevője tanult 
az intézményben. 

A megnyitót követő sajtótájékoztatón Molnár 
György, a központ igazgatója, dr. Pulay Gyula, 
a Munkaügyi Minisztérium közigazgatási állam
titkára, dr. Soós Adrianna, a Munkaügyi Minisz
térium munkaerő-piaci főosztályvezetője, dr. 
Nagy Ágnes igazgató (Békés Megyei Munka
ügyi Központ), dr. Juhász Károly igazgató 
(Csongrád Megyei Munkaügyi Központ) és Pap 
János polgármester vettek részt. Molnár György 
a működés finanszírozásával kapcsolatban fel
tett kérdésre elmondta, hogy 2/3 részben saját 

Átadták 
a központot 

bevételekből, 1/3 részben költségvetési támo
gatásból biztosítható a folyamatos működés. 

Dr. Pulay Gyula államtitkár hangsúlyozta, 
hogy az ifjúsági képzés területén is olyan rugal
masságot szeretnének elérni, mint a felnőttek 
átképzésében. Az iskolák azonban nehezeb
ben képesek váltani, arról nem is beszélve, 
hogy 3-4 év alatt sokat változik a helyzet. „Afelé 
haladunk tehát, hogy hosszabb, alapozó kép
zés után viszonylag rövid idejű legyen a szak
képzés, jobban alkalmazkodva a piacgazdaság 
igényeihez" - mondta az államtitkár. Dr. Soós 
Adrianna a szakmai képzés mellett a tanács
adások fontosságát is kiemelte, ahol segítséget 
nyújtanak például pályázatok megírásához a 
központhoz fordulóknak. 

„A képző központ a gazdasági szerkezetvál
tás elősegítése és a foglalkoztatási helyzet javí
tása érdekében, mint a piacgazdaság egyik 
alapintézménye, felkészített szakemberekkel, 
nemzetközi színvonalú technikai háttérrel, teljes 
kapacitással áll a térség fejlesztésének szolgá
latába" - összegezte feladatukat és céljukat 
Molnár György igazgató. 

MIKÓCZY ERIKA 



1 V I S S Z A S Z Á M L Á L Á S 

Kilépni a szürkeségből 

Győri László 

Győri László önkormányzati 
képviselő a Körösi Csorna Sándor 
Főiskola gyakorlati képzésének ve
zetője, a kollégium igazgatója. Leg
inkább a sport és a kultúra területén 
jártas. Az önkormányzat munkája 
megítélése szerint jónak mondható, 
bár a „szorgalom" változó. 

- Képviselőtársaim már értékel
ték a munkát minden oldalról, újat, 
vagy mást mondani ezért nagyon Kj 
nehéz. Azzal egyetértek, hogy a 
plénum előtt történő viták helyett a 
bizottsági munkát kellett volna 
hangsúlyosabbá tenni. Igaz, hogy 
látványosabb volt a közgyűlésen 
történő hozzászólás, a szenvedélyes nagy viták egyes esetekben az is
mertséget, a népszerűséget is növelték. Voltak ülések, amelyekre nagy 
számban jöttek el a város polgárai (például a Rózsa Ferenc Gimnázium
ról, vagy a lakások elidegenítéséről szóló döntések előtt), ilyenkor néhá
nyan késztetést éreztek bizonyos dolgokat kinyilatkoztatni, a vélemény 
azonban inkább a közönségnek, mint a vitatandó ügynek szólt. 

- Ön a kulturális és a sportbizottság tagja. Milyen mértékben nehe
zedett a munkájuk az ezt a területet felügyelő alpolgármester távozása 
után? 

- Hiányzott egy ember, akinek csak ez a feladata, aki teljesen át tudja 
tekinteni ezt a területet. Lényegesen nagyobb munka hárult a bizottsá
gokra, ennek igyekeztünk megfelelni, különösen a kulturális bizottság el
nöke, Goldman György tett sokat. A polgármester és az alpolgármester 
teendői is növekedtek ezzel, hozzáállásuk, felkészültségük ezen a terü
leten is elismerésre méltó. Meg kell említeni még a városházán dolgozó 
embereket, akik készséggel és igyekezettel segítettek a képviselőknek, 
az anyagok előkészítése jó és szakszerű volt. Azonban ügyfélként már 
nem minden esetben egyértelműen jók a tapasztalataim - néhány dol
gon változtatni kellene. 

- Sok nagy horderejű döntés született az elmúlt négy évben. Melyek 
az Ön számára a legemlékezetesebbek? 

- Az Előre nagy egyesületének több kis egyesületre bontása a szív
ügyem volt. Sok aggályoskodó, kishitű ember vélte úgy annak idején, 
hogy tönkretesszük a város sportját. Nagyon örülök, hogy erre az egye
sületek éppen az eredményeikkel cáfoltak rá. A mamutegyesület nagy 
kiszolgáló személyzete a sportolók elől vette el a pénzt, és nem volt elég 
áttekinthető, hogy melyik szakosztály mennyiből gazdálkodhat. Ez ma 
már másképpen van, és talán szponzorokat is könnyebb úgy találni, hogy 
láthatja a támogató, kinek adja a pénzét. Remélem, hogy az elkövetke
zendő idő igazolja majd, hogy a nagy beruházásokat (például a sokat 
sejtető, impozáns új Rózsát) Békéscsabán most kellett beindítanunk. Rá 
kellett kényszeríteni magunkat arra, hogy a szürkeségből kilépjünk, eh
hez szükséges a változás - némi bátorság és nagy-nagy bizalom... 

MIKÓCZY ERIKA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

az 1993. évi LXXIX. tv. 18 §-a értelmében 

pályázatot hirdet 

a Nevelési Tanácsadó vezetői állására. 
A pályázat feltételei: pszichológus végzettség, 

5 év szakmai gyakorlat. 
Beküldendő: szakmai életrajz: 

vezetői program; 
erkölcsi bizonyítvány; 
diplomamásolat. 

Beküldési határidő: 1994. szeptember 15. 
Az állás elfoglalása: 1994. december 1. 

Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

• FOGADÓNAPOK. Szeptem
ber 9-én, pénteken Domokos 
László alpolgármester, szeptem
ber 16-án dr. Simon Mihály jegyző 
tart fogadónapot a városházán 8 
és 12 óra között. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését szeptem
ber 1-jón, csütörtökön 9 órától tart
ja a városháza dísztermében. Vár
ható napirend: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehaj
tásáról. 

2. Önkormányzati rendeletalko
tás a térítésidíj- és tandíjfizetési 
kötelezettség helyi szabályozásá
ról. 

3. Javaslat az 1994. évi költség
vetés módosítására. Beszámoló 
az 1994. évi költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról. 

4. A közgyűlés egyes hatáskö
rei gyakorlásának átruházásáról 
szóló önkormányzati rendelet mó
dosítása. A személyes gondosko
dást nyújtó szociális ellátásokról, 
valamint a fizetendő térítési díjak
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. Önkormányzati ren
delet módosítása a lakások és he
lyiségek bérletére vonatkozó sza
bályokról. 

5. Vagyoni ügyek. 
6. A Belvárosi Római Katolikus 

Plébánia kérelme. 
7. Közművelődési, oktatási és 

sportügyek: sportlétesítmények 
üzemeltetésére vonatkozó szer
ződéstervezetek; tájékoztató Jan-
kay Tibor hagyatékának állásáról; 
a Békéscsaba monográfia költsé
geinek fedezete; az antikvárium 
(Irányi u.) bérleti díjának kedvez
ménye; jótékonysági hangverseny 
támogatása. 

8. Egészségügyi ügyek: az egész
ségügyi járóbeteg-ellátás üzemelte
tése. 

9. Városüzemeltetési ügyek: 
költségvetési irányzatok közötti át
csoportosítás; Luther utcai kerék-
párút-építési pályázat; a felsőnyo
mási tanyák villamoshálózatának 
felújítása; a Bartók Béla út—Tuli
pán utcai jelzőlámpás csomópont 
kiépítése; Démász-szerződés; a 
Városgazdálkodási Vállalat átala
kítására és a hulladékkezelő mű 
üzemeltetésére tett ajánlatok. 

10. Bejelentések. 
Az ülés nyilvános, mindenkit 

szeretettel várunk! 
• S.O.S. Telefonos Lelkisegély

szolgálat (441-300), hívható este 
7 órától reggel 7 óráig; tini-telefon
szolgálat 16.30-18.30-ig. A hívás 
ingyenes! 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• HIRDETMÉNY. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlésé
nek szociális bizottsága értesíti a 
város lakosságát, hogy a házas
párok és gyermekes egyedülállók 
első lakásának megszerzéséhez 
kamatmentes támogatást nyújt. A 
támogatás részletesebb feltételei
ről a polgármesteri hivatal ad tájé
koztatást ügyfélfogadási időben, a 
városháza földszint 10. számú 
szobájában. A támogatási kérel
meket a mai napig (szeptember 1-
jéig) lehet benyújtani az arra rend
szeresített formanyomtatványon. 
Az igények ezen időpont után ke
rülnek elbírálásra. 

• AGYKONTROLLOS tovább
képző tanfolyam lesz az ifiházban 
(Derkovits sor 2., tel.: 325-211) 
október 8-án, szombaton 9-18 
óráig. Előadó: Elizabeth Jahshan 
(Dómján Erzsébet), Ausztráliá
ban élő agykontrolloktató. Jegyek 
1800 Ft-os áron az ifiház pénztá
rában hétfőtől csütörtökig 8.30-
11.30-ig és 12.30-16.00-ig, illetve 
pénteken 15 óráig válthatók. A 
programra azok is jelentkezhet
nek, akik nem végezték el a 40 
órás Silva-féle tanfolyamot! 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Képíró Ferenc és Ladnyik 
Erzsébet fia Krisztián 

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-lnfo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



Különös játéka a sorsnak, 
hogy a színház 320 milliós re
konstrukciójának befejezése 
előtt támadt fel egy vízér az 
épület alatt, elöntéssel fenye
getve a zenekari árkot és a né
zőtér első széksorait, ugyan
akkor emlékeztetve az egyko
ri, még a múlt században is 
sok kárt okozó vízi világra, 
amikor tavaszidőben tenger
nyi víz fogta körül a várost. 
Haán Lajos evangélikus lel
kész meg is írta 1858-ban: „A 
megyei urak Gyulára, a gyűlé
sekre csolnakon jártak be." 

Szakértői vélemények sze
rint a vízér támadását eddigi 
útjának elzárása okozhatta, és 
az egész vízmentesítés kb. 42 
millióba kerül! (Augusztus 26-
án a rendkívüli megyegyűlés 
megszavazta a szükséges 
összeget.) 

Konter László igazgató-fő
rendező az augusztus 23-i tár
sulati ülésen részletesen is
mertette a vízi helyzetet, és bi
zakodással szólt a fenntartók 
várható segítségéről, mely nél
kül az évadkezdés teljesen bi
zonytalanná válna. 

Évadkezdés, baljós jelekkel 

Gáspár Tibor, Szőke István, Várady Mária és Bregyán Péter a társulati ülésen 

- Színiévad mindenképpen 
lesz - mondotta - ha kell, csű
rökben, pajtákban, vagy akár
hol játszunk, mint elődeink. 

Az évadnyitón hangzott el, 
hogy az első bemutató, Fried-
rich Dürrenmatt János királyá
nak próbái Szőke István ren
dező irányításával már más
nap megkezdődnek, és a pre
mier időpontja változatlanul a 
tervezett szeptember 30., ha 

azonban a víztelenítés zavar
ja a felkészülést, akkor októ
ber 7. is lehet. Békés József 
mesejátékának, a Kardher
cegnőnek a próbái szeptem
ber 13-án kezdődnek Levente 
Péter vezetésével, bemutató 
októberben. Visszatért külföld
ről a színházhoz Réti Andrea 
színművésznő, és a Képzelt 
riport egy amerikai popfeszti
válról című musicalben szere

pel majd. A neves színész, 
Bregyán Péter is a színház
hoz szerződött, elsőként a 
Dürrenmatt-dráma János kirá
lyát alakítja. Vezető tervező 
lesz a Jókai Színházban Szé
kely László. 

A jubileumi évad (mondhat
juk így is) már augusztus 27-
én megkezdődött a színház 
palicsi vendégszereplésével, 
melyen a tavalyi évad egyik si
kerdarabját, Suassuna A ku
tya testamentuma című musi
caljét mutatták be, október 4-
én pedig Budapesten, a Jó
zsef Attila Színházban játsz-
szák. 

Negyven éve van állandó 
színház Békéscsabán, a jubi
leumi, 40. évad baljós jelekkel 
indul, reményeink azonban áll
hatatosak: volt már nehezebb, 
belviszályokkal sújtott időszak 
is ebben a színházban, és 
íme, túlélte azt is. 

Tehát szeptember 30.: ün
nepélyes évadkezdés. Vagy 
október 7., de más dátumról 
szó sem lehet... 

SASS ERVIN 

1 Épül az új hulladékkezelő 

Augusztus 26-án elkezdődött az új hulladékkezelő mű építé
se. Az eseményről Domokos László alpolgármester, Pap János 
polgármester, Bánfi Ádám, a városüzemeltetési iroda vezetője, 
valamint a beruházást kivitelező Kelet-magyarországi Vállalko
zási, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Keviép) képviselői tájékoz
tatták a sajtót az első „kapavágás" napján. 

Egy új hulladékkezelő mű szükségességét a csabai közvéle
mény nagy többségében nem vitatja: tavaly a megkérdezettek 90 
százaléka támogatta az önkormányzat ezirányú elképzeléseit. 
Mint ismert, a jelenlegi szeméttelep kapacitása véges, azontúl 
komoly szennyeződést okozó forrás, amelynek megszüntetése 
érdekében mielőbb lépéseket kell tenni. 

Látva a probléma súlyosságát, a városi közgyűlés már több
ször is foglalkozott a témával, míg a tervek végre a kivitelezés 
stádiumába kerültek. Az új hulladékkezelő megvalósítását köve
tően elkezdődhet a jelenlegi szeméttelep rekultivációja is, ami a 
város legnagyobb környezetszennyező forrásának belátható 
időn belül történő megszűnését eredményezné. 

A beruházás 15-40 évre megoldhatja a városban és környé
kén keletkező hulladék elhelyezésének a problémáját, s lehető
séget nyújtana a hulladékból kinyerhető haszonanyagok gyűjté
sére, hasznosítására: Békéscsabának 1995 végére egy, a nyu
gati követelményknek, az európai normáknak megfelelő hulla
dékhasznosítója lesz. A városban évente mintegy 30 ezer tonna 
szilárd hulladék keletkezik a lakosságtól; ennek elhelyezését biz
tosítja a közel 4 ha-on az I. ütemben megvalósuló depóniatér. A 
teljes bekerítésre kerülő területre 40 év lakossági hulladéka he

lyezhető el. Az új hulladékkezelő környezetében nem alakulhat ki 
a jelenleg üzemelő szeméttelephez hasonló állapot. 

A beruházás gondolatával már négy éve - fennállása óta -
foglalkozik a békéscsabai önkormányzat. A hulladékkezelő meg
valósítása komoly anyagi megterhelést jelent a város költségve
tésének, s ennek terhei részben a gazdálkodóüzemeket és a la
kosságot is érinteni fogják. A beruházást hitelből lesz kénytelen 
az önkormányzat megvalósítani, mivel idén júliusban a kormány 
elutasította a város támogatási kérelmét: a Környezetvédelmi 
Alapban egyelőre nincs pénz Békéscsabára. Természetesen 
nem mond le a városvezetés arról, hogy a jövőben újabb próbál
kozást tegyenek központi pénzforrások megszerzésére, de az 
idei elutasítás miatt 217 millió forintos hitelt kénytelen a város fel
venni. Az egész beruházás megvalósításához mintegy 500 millió 
szükséges. Ami az önkormányzati beruházásokat 25 százalék
kal drágítja, az az áfa; míg egy gazdálkodószervezet visszaigé
nyelheti az áfa-t, egy önkormányzat nem teheti ezt - annak elle
nére, hogy közösségi célokat szolgál. S vonatkozik ez nemcsak 
egy hulladékkezelő mű építésére, hanem mondjuk egy óvodáéra 
isi 

Az önkormányzatnak a beruházás kivitelezőjével fixáras szer
ződése van. Ez garancia arra, hogy nem ismétlődhet meg a régi 
szocialista gyakorlat, mely nagy beruházások megvalósításánál 
azt eredményezte általában, hogy a kezdeti költségek a végén 
duptájára-triplájára nőttek. 

Most tehát a kivitelezőkön a sor. Az idén megvalósul a terület 
körbekerítése; a 30 m-es véderdő telepítése; a megközelítő út 
építése; az elektromos csatlakozás és a vízhálózat kiépítése; a 
depóniatér földmunkájának előkészítése; a szigetelő agyagréteg 
beszállítása, deponálása; a belső közműhálózat kiépí
tése; egyéb létesítmények előkészítési munkái. 

H. M. 



M E G Y E I KÖNYVTÁR 

szeptemberi programok 

A családévi képzőművészeti páyázatra a pályamunkák be
küldési határideje: szeptember 10. 
12-én A Budapester Klezmer Band koncertje 19 órai kezdettel. 

A műsorban közép-európai zsidó népzene hangzik el. 
Jegyek szeptember 5-től 100 és 200 Ft-os áron a könyvtár 
előcsarnokában válthatók. 

17-én Döbrentey Ildikó: Égbőlpottyant mesék 
Játsszák: Levente Péter és Gryllus Vilmos 15 órai kezdettel. 
Jegyek gyerekek részére 50, felnőtteknek 100 Ft-os áron 
szeptember 13-16. között 10-12 óráig a könyvtár elő
csarnokában válthatók. 

23-án Gyermek a régi nagy családban, s a kereszténnyé lett 
Boldogasszony... címmel beszélgetés Molnár V. József 
művelődéstörténésszel felső tagozatosok és nagyszüleik 
részvételével 15 órai kezdettel. 

26-án „Együtt - másképpen" (különböző képességek együtt
működtetése a családban) 
I. rész: A család mint lélektani helyzet 
Amiben egyformák vagyunk: a társ és támasz nélkülöz
hetetlensége. 
Fehér József András kreativitáskutató előadása 15 órai 
kezdettel. 

29-én „Sokszínű hagyományaink..." (rendhagyó óra a Békés 
megyei népzenéről, népi hangszerekről, néptáncról és 
népviseletről alsó tagozatosok részére 10 órai kezdettel.) 
Előadják: Kolarovszki Mária népviselet-készítő, Mlnár Pál 
koreográfus és a Békés banda. 
Az osztályok részvételi szándékát szeptember 19-én a déle
lőtti órákban a 454-354/101 -es telefonszámon kérjük jelezni! 

MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 
( S Z É C H E N Y I U . 9.) 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK 
1. Munkácsy Emlékszoba 

2. Pi l lantás a te rmésze tbe 

3. Népra jz i csopo r tok B é k é s b e n a X V I I I - X X . 
században 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
Szeptember 19- ig: IX. Országos Tervező Graf ikai 

B iennálé 

Szeptember 30-án nyílik: A mai sz lovák heraldika 
(a sz lovákia i T rencsén 
város vendégkiá l l í tása) 

A múzeum hétfő kivételével naponta 10-18 órá
ig látogatható. 
Belépődíj felnőtteknek 50 Ft, tanulóknak és nyug
díjasoknak 30 Ft. 

BÉKÉSCSABAI SZLOVÁK TÁJHÁZ 
( G A R A I U. 21.) 

Nyitva hétfő kivételével naponta 10-12-ig, illetve 
14-18 óráig. Belépődíj felnőtteknek 40 Ft, tanu
lóknak és nyugdíjasoknak 20 Ft. 

DIÁKTANYA 
K O N C E R T E K , 

amelyekre jegyek válthatók: 
Szeptember 3. 

Omega - Népstadion 
(koncertbusz indul). 

Szeptember 6. 
MEAT LOAF - Kisstadion 
vagy MTK-pálya. 

Szeptember 10. 
A remény napja - AIDS-
segélykoncert - MTK-
pálya. 

Szeptember 17. 
Hobo Blues Band - Petőfi Csarnok. 

Szeptember 24. EAST - Budapest Sportcsarnok 

K I Á L L Í T Á S 
Szeptember 5-20-ig a József Attila Altalános Iskola nyári al
kotótáborainak munkáiból rendezünk kiállítást. 

K É Z M Ű V E S H É T V É G E 
Szeptember 23-25-én Guzsalyas napok - gyékényezés, 
csuhézás, szövés, szalma-, kosárfonás, lószőrékszerek és tex
tiljátékok készítése, valamint néprajzi előadás és táncház. 
Részvétel előzetes jelentkezés alapján. 

• Alkotó gyermekek műhelye 
• Agyagozó műhely 
• Játékkészítő szakkör 
• Tűzzománc szakkör 

A foglalkozások október 1-jétől kezdődnek! 

LtNCSE'SI IKCZCSSIEGII UAZ 
(Féja Géza tér 1., telefon: 456-177) 

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK 
Virágkötészet alapismeretei tanfolyam • A 18 órás képzés kere

tében a résztvevők a virágcsokor, virágtál, kegyeleti koszorú, 
szárazvirágcsokor, falikép készítését és a díszcsomagolás 
alapvető technikáját sajátíthatják el. Foglalkozások október 5-
től, hetente szerdai napokon 18.00-tól 21 óráig. Jelentkezési 
határidő: szeptember 27. Részvételi díj: 2900 Ft/fő. 

Jóga alapfokú tanfolyam • A képzés időtartama 24 óra. A foglal
kozások október 1-jétől szombati napokon 15.00-től 17 óráig 
lesznek. Jelentkezési határidő: szeptember 26. Részvételi díj: 
1600 Ft/fő. 

Jóga haladó tanfolyam • A foglalkozások szeptember 28-tól szer
dai napokon 18.00-tól 20 óráig. Időtartam: 24 óra. Jelentkezési 
határidő: szeptember 26. Részvételi díj: 1600 Ft/fő. 

Jogi tanácsadás • Szeptember 12-től hetente hétfői napokon 
16.00-tól 17 óráig. Tanácsadó: dr. Pethő Attila 

KISKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL 
Baba-mama klub • Évadnyitó programegyeztető megbeszélés 

szeptember 7-én 16.00 órától. 
Nyugdíjasklub • Szeptember 22-től 25-ig kirándulás Székelyudvar

helyre. 
Konditorna • Szeptember 6-tól hetente keddi és csütörtöki napo

kon 17.30-tól 18.30-ig és 18.30-tól 19.30 óráig. 

VÁSÁR 
Szeptember 19-én, hétfőn 9-től 18 óráig kedvezményes cipővásár 
a Domina Gmk termékeiből. 

SZOLGÁLTATÁS 

V A S U T A S 
MŰVELŐDÉSI 

HÁZ 
Oklevelet adó REIKI Ml. és REIKI mesteri tanfolyam 
indul szeptemberben. • 

REIKI I. szept. 1 0 - 1 1 . 9 órakor. 
Részvételi díj: 2500 Ft. 

REIKI II. szept. 24 -25 . 9 órakor. 
Részvételi díj: 6000 Ft. 

REIKI MESTER október 1-2. 9 órakor. 
Részvételi díj: 20 000 Ft. 

Részletfizetési kedvezmény! Oktatás a nemzetközi reiki 
szervezet tananyaga alapján. Előadók: Tokár Ferencné és 
Fürjesi József. 
120 órás újrakezdő, illetve alapfokú nyelvvizsgára felkészí
tő angol nyelvtanfolyam indul. Jelentkezés szeptember 20-
ig. A foglalkozások előreláthatóan hétfői és csütörtöki na
pokon lesznek. Az oktatás videós nyelvoktató anyaggal ki
egészített, írásos tananyag, tankönyv biztosított, részvételi 
díj: 10 000 Ft. 

CSINI-FITT testsúlycsökkentő, életmódprogram indul előre
láthatóan szeptember második hetétől. Konkrét időpontok
ról, részvételi díjról felvilágosítás: Bán Ildikó egészségne
velő-tanfolyamvezető, telefonszám: 457-451. 
WING-TSUN (önvédelmi küzdősport) -tanfolyam indul nők 
részére. Konkrét kezdési időpontról, részvételi díjról felvilá
gosítás, jelentkezés a művelődési ház telefonszámán. 
Szeptember végén angol nyelvtanfolyamok indulnak diá
kok részére az Alföldi Nyelviskola és a Vasutas Művelődé
si Ház közös szervezésében. Információ: Alföldi Mária ok
tatási vállalkozó, telefon: 445-382. 

Bútorkiállítással egybekötött vásár lesz szeptember 
12-15. között. 

Programjainkból, induló tanfolyamainkról bővebb felvilágosítás a 322-240 
telefon/faxszámon. Címünk: Békéscsaba, Andrássy út 79-81. 

Kisebb létszámú családi, intézményi, gazdasági jellegű összejöve
telekre a közösségi ház helyiségei bérbe vehetők. 

A N E M Z E T I F I L H A R M Ó N I A 
bértetindító, jótékony célú hangversenye a Vöröskereszt Békés Megyei Szer
vezete karácsonyi segélyalapjának javára Békés Megye Önkormányzata, Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Békéscsabai Evangélikus 
Egyház, a Megyei Művelődési Központ és a Mahir Rt. támogatásával 

1994. október 2-án, vasárnap 
Békéscsabán az Evangélikus Nagytemplomban 19.30 órakor. 

Békéscsabai Szimfonikus Zenekar • Budapesti Vándor Kórus 
(karigazgató: Révész László) 

Közreműködik: Daróczi Tamás - ének Vezényel: Cser Miklós 
Műsor: Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán (két zenekari részlet), 
Mendelssohn: V. (Reformácó) szimfónia, Kodály: Psalmus Hungaricus 
Jegyek 300, 500 és 1000 Ft-os áron válthatók, a Nemzeti Filharmónia kiren
deltségén (Andrássy út 24-28. telefon: 442-122), valamint a Vöröskereszt 
városi szervezeteinél. 

KLUBJAINK: 

• Haán Honismereti Klub 
• Magyar Nyugdíjasklub 
• Díszítőművész kör 
• Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
• Agykontroll Házcsoport 
• Reiki Klub 

ŐSZI -TÉLI E L Ő Z E T E S 

• Szept. 29.-okt. 21-ig: Kelet-Szlovákia fafaragó művészei
nek kiállítása a megyei könyvtárban. 

• Okt. 1-2.: Gyermekbarát csoportok talákozója Budapes
ten. Részvételi díj: 800 Ft/fő. 

• Dec. 2-4.: Fényadó kurzus, előadó: Biegelbauer Pál 
Részvételi díj: 2000 Ft/fő. 

• Dec. 28.-jan. 3-ig: Szilveszter Alzbetínben. 

Á L L A N D Ó KIÁLL ÍTÁSAINK: 

• Schéner Mihály munkáinak kiállítása 
• Lenkefi Konrád bábjainak tárlata 
• Ványai János fazekas hagyatéka 

T Á N C B A HÍVÓ! 

Fiatalok, a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes felvételt hir
det! Ha tudsz már táncolni, nem baj, ha nem, majd megtaní
tunk. Jelentkezni 14 éves kortól lehet. Két lehetőség között vá
laszthatsz: 

» 1. Rögtön a nagy együttesbe kerülsz. 
Feltétel: alkalmasnak bizonyulsz. 

2. Részt veszel egy előképző tanfolyamon. 
Feltétel nincs. 

A részleteket megtudhatod 1994. szeptember 17-én 18 órakor 
a Békési út 24. szám alatt. 

POZVANIE 
DO SLOVENSKÉHO K L U B U 
Pondelok a stvrtok od 17 h zaujímavé a veséié programy. 

SPORTCSARNOK 
Szeptember 23., 18.30 óra: 
CSABA ELŐRE KC - LAJOSMIZSE 

férfi kézilabda-mérkőzés 
(NB l/B) 



CSALÁNKÓRÓ 

Közvélemény-közlemény, felhívás 

A Békéscsabai MASE-art Kulturális Egyesület sajnálattal köz
li, hogy az 1994. augusztus végére tervezett pósteleki Csalánle
ves 4., mint a térség egyetlen ingyenes, alternatív, a mindenkori 
hatalomtól anyagiakban is független, nemzetközi kihatású művé
szeti fóruma, nem kerül megrendezésre. Ez részben köszönhető 
a Békés megye legnagyobb példányszámú napilapjában 1993 
őszén publikált „Csalán igen, csalán nem" főcímmel megjelente
tett írásnak, amelyben a szerző anonim riportalany megszólalta
tása révén a nagy nyilvánosság előtt kritizálta rendezvényünk tá
mogatóit. Ezek után részben (kimondva, vagy kimondatlanul) az 
említett cikkre hivatkozva szponzoraink egy része elfordult tő
lünk, így, amíg a helyzet nem változik, nézegethetjük a szellemi 
aszályos idők szimbólumaként megmaradt rozsdabarna csalán-
kórót. Rendezvényeink jelentős számú látogatói utazhatnak két-
hatszáz kilométert, fizethetik a drága belépőket, ha hasonló ese
ményeken kívánnak részt venni. 

Felhívjuk minden szimpatizánsunk figyelmét, hogy a tetszha
lottá vált Csalánleves emlékét őrző demonstratív, családi, művé
szeti, sportrendezvényünkön, a Béla-kupán vegyen részt. 

A Béla-kupa elnyerésére rendezett speciális versengésen a 
helyszínen, a békéscsabai Széchenyi ligetben, a Gösser-söröző 
udvarán lehet nevezni a rendezvény ideje alatt, 1994. szeptem
ber 3-án, szombaton délelőtt 11 órától 21 óráig. Természetesen 
lesz olcsó húsos és húsmentes kaja (kb. 50 forint egy adag), 
zene, videó, meg minden. 

A rendezvény egyedüli támogatója - aki a hangosítást végzi 
- a z ELECTRIC Kereskedelmi Vállalkozás, Békés, Rákóczi út 1.; 
szellemi szolidaritásáról biztosított bennünket a KOMESZ és a 
BÁT. 

• MICHAEL J A C K S O N Hungárián Fanclub alakul az ifiházban. 
A klub szervezői péntekenként 14 órától minden Michael Jack-
son-rajongót várnak! 

• A REJTVÉNYKLUB szeptember 8-án, pénteken 17 órától tart
ja követkeő foglalkozását az ifiházban. 

• A SZÍVES- és a Hipertóniaklub szeptember 20-án, kedden 17 
órától tartja következő foglalkozását a megyei könyvtárban. 

• A REHABILITÁCIÓS klub szeptember 5-én, hétfőn 17.30-tól, 
és ezt követően minden hétfőn fél 6-tól várja tagjait az ifiház
ban. 

• MÉRLEGKÉPES könyvelői és valutapénztárosi-devizakezelői 
tanfolyamot indít a Siker Bt. és az ifiház. Részletfizetési ked
vezmény! Jelentkezés telefonon (325-211) vagy személyesen 
az ifiházban, szeptember 15-ig. 

• A MARIANN BALETT ISKOLA értesíti az érdeklődőket, hogy 
a klasszikus balett tanfolyamára a beiratkozás szeptember 5-
én (hétfőn) és 6-án (kedden) 15-18 óráig lesz a Szigligeti Utcai 
Óvodában. 5 éves kortól lehet jelentkezni. 

JOGA. A Békés Megyei Jógaegyesület tanfolyamot indít kezdők, kö
zéphaladók, haladók részére a belvárosi óvodában (Wlassics sétány 

4.). Gyermek jógatanfolyamot is indítunk megfelelő szá
mú érdeklődés esetén. Jelentkezés és megbeszélés 
szeptember 6-án, kedden 18 órakor. 

HETI MOZIMŰSOR 
1994. szeptember 1 - 7 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

IX. 1-4. 16, 18, 20 óra: Charlie Sheen: A HAJSZA 
(magyarul beszélő, sz ínes, amerikai akcióvígjáték) 

22 óra: RAPA NUI / A VILÁG K Ö Z E P E 
(magyarul beszélő, sz ínes, amerikai kalandfilm) 

IX. 5-7. 16 óra: Charlie Sheen: A HAJSZA 

(magyarul beszélő, színes, amerikai akcióvígjáték) 

18 és 20 óra: RAPA NUI / A V ILÁG K Ö Z E P E 
(magyarul beszélő, színes, amerikai kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
ART MOZI 

IX. 1-3. 19 óra: Tarkovszkij: T Ü K Ö R (szines orosz film) 

IX. 4-7. 19 óra: Mel Gibson: HAMLET (színes amerikai film) 
PREMIER MOZI 

IX. 1-4. 21 óra: Almodóvar: MATADOR 
(színes, magyarul beszélő spanyol film) 

IX. 5-7. 21 óra: OMEGA, OMEGA (szines, zenés magyar film) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

R A P A NUI 
A VILÁG KÖZEPE 

Színes, szinkronizált 
amerikai film 

Producer: 
KEV IN C O S T N E R 

Főszereplők: 
J A S O N S C O T T L E E 

(Bruce Lee, a Sárkány) 

Rendezte: 
KEVIN R E Y N O L D S 

A Húsvét-sziget titokzatos szobrai évezredek óta merednek rezzenés
telenül a tengerre. Várnak valakit. Hogy kit, talán örök rejtély marad. 
Kevin Costner produkciója a sziget felfedezése (1722) előtt 42 évvel 
játszódik. Az őslakók magasrendű kultúrája már régen széthullott. A 
nemes Hosszúfülűek még őriznek valamit a Nagy Szülő, Hotu Matua 
hagyatékából, s várják, hogy a Madárember eljöjjön a Szellemek Föld
jére. Ennek emlékére versenyeket rendeznek, melynek győztesét kü
lönleges kiváltságok illetik meg. De mi történik, ha a kiváltságos 
Hosszúfülű egy alacsonyabbrendű Rövidfülű lányba lesz szerelmes? 

A PÓSTELEKI AUTÓSMOZI MŰSORA 
SZEPTEMBER 2-5. A z előadások kezdete 20.30 óra. 

2-3. ELBALTÁZOTT NASZÉJSZAKA 
Színes amerikai filmvígjáték 
Főszereplők: Mike Myers, Nancy Travis 

4-5. NAGY DURRANÁS 2. 
Színes amerikai filmvígjáték 
Főszereplő: Charlie Sheen 

Műsorváltozás az üzemeltetőn kívüli okok miatt előfordulhat, amiért elnézést kérünk! 
Az előadás alatt büfé üzemel! 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a Duna Tv csatornáján lát
ható péntekenként, a műsorzárást követően. Ismétlés szombaton este! 
Szeptembertjen a MOC szünetelteti a filmvetítéseket, amiért a nézők szí
ves elnézését kérik. További műsoraik változatlanok: bemutatásra kerül
nek a székelyudvarhelyi ATI-BETA Tv tudósításai, valamint a Jó szóval 
oktasd, játszani is engedd című sorozat a Soros Alapítvány támogatá
sával; egy új, a lakáskultúrával foglalkozó műsort is láthatnak a nézők. A 
Mozi Csatorna címe: Andrássy út 55-57., telefonszáma: 452-356. 



• HETI M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 . (nagyposta). Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

A BUSINESS SCHOOL 
B É K É S C S A B A 

az 1 9 9 4 - 9 5 - ö s tanévre je lentkezést hirdet 

az alábbi képzésekre: 

• CERTIFICATE IN BUSINESS STUDIES COURSE 
1 éves magyar és angol nyelvű képzés, mely az 
ICM London angol felsőfokú oklevelét adja. 
A végzettek felvételi nélkül bekerülnek a 4 éves 
BUSINESS STUDIES oxfordi diplomát adó képzésre. 

• IRODAVEZETŐ felsőfokú szakképzés, alapfokú angol 
nyelvtudás szükséges. 

• GAZDASÁGI INFORMATIKUS 2 éves felsőfokú szak
képzés. 

• Angol, üzleti angol és olasz nyelvi tanfolyamok. 

Érdeklődni: Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. III. em. 
Tel.: 66/447-247, 66/459-733 

T h e r m á l 
AUTÓSISKOLA 

SZEMELYGEPKOCSI-VEZETO 
SEGÉDMOTOR • MOTOROS-

és 
közlekedési 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS-
tanfolyam indul: 

B É K É S C S A B Á N 
szept. 5-én, hétfőn 16 órakor. 

Helye: Lázár u. 2. 
(iskola a Domus mögött). 

GYULÁN 
szept. 6-án, kedden 16 órakor. 
Helye: Erkel Művelődési Ház 

(Béke sgt. 35.). 

12 ÓID 
HAVI 

RÉSZLETFIZETÉS 
INGYENES TANKÖNYVBIZTOSÍTÁS 

Érdeklődni a Thermál Taxi telefonján: 45-45-45 
Jelentkezés a helyszínen. 

támogatással 

Tanfolyamaink hallgatói között havonta 10 db 50 000 Ft-os 

i W t ' i W J J i INTER-FLOTT f f g 
NISSAN autóvásárlási utalványt sorsolunk ki! 

— NYOMDA 
•LSSBSMB , Termékismertetők, 

címkék, szórólapok, 
ŵ B* névjegyek, 

nyomtatványok, 
meghívók és egyéb nyomdai 

termékek 
tervezése, kivitelezése - továbbá 

FÉNYMÁSOLÁS. 
Kedvező árak, rövid határ idő. 

I N T E R T E C H N I K A N Y O M D A 
Békéscsaba, József A . u. 2 - 4 . 

(megyeháza) Teleton: 66/441-141 

A&M stúdió 
BÉKÉSCSABA, Szabadság tér 1-3. 

Teleion: 447-563, 445-676 

INGATLAN 
• Lakást vásárolnánk Békéscsabán Telefon: 

453-658. 

• Békéscsaba, Kárpál u. 4. szám alatti összkom
fortos, kertes családi ház, és Antónia Lux sarok 
ülőgarnitúra eladó. Érdeklődni: a helyszínen, 
hétköznap 18 óra után. 

• Gázfűtéses, fürdőszobás családi ház eladó 
650 000 Ft-ért. Cím: Doboz, Kucsi utca 37. 

• IV. kerület Hainal u. 7 szám alatti nagy ház és 
Béke-kert eladó. Érdeklődni: Szőlő utca 23. 

• Másfél szobás lakás eladó a Szabó Dezső ut
cában Teleion: 321-822 

• Békéscsabán, a Kastély-szőlőkben lermö gyü
mölcsös (mandula, dió, őszibarack, sárgába 
rack, meggy, cseresznyeiák), lürott kúttal, körül
kerítve eladó. Fizetési kedvezmény is lehetsé
ges. Érdeklődni: hétköznap esle 19.30-21 
óráig, hétvégén egész nap a 451-334 telefo
non. 

I Frekventált helyen, a VI. kerületben két és fél 
szobás (t mellékhelyiségek) ház eladó. Ipari 
tevékenységre 3 lázis bent van. Műhely van. 
Irányár: 3 000 000 Ft. Megtekinthető szombaton 
és vasárnap 8-18 óráig. Érdeklődni: Péter Ji-
lemniczky u. 20 (Puskin tér). 

• Padlófútéses, garázsos nagy ház eladó. Békés
csaba, Szőlő u. 1J4/3. Teleion: 328-218. 

• Társasházi lakás eladó. Kertes házi csere is ér
dekel! Érdeklődni: 17 óra után. Békéscsaba. 
Szélső u. 11. (Nyugati kertváros). 

• 140 rrf-es társasház eladó. Békéscsaba, Mál
nás u. 4/3. Csere is érdekel. 

• Kenderföldeken zártkert épülettel eladó. 
Teleion: 453-658. 

• A Keleti-kertekben zártkert téliesített faházzal 
eladó. Tel.: 453-658. 

• 6000 rrf-es épitési telek a Dobozi út mellett el
adó. Tel.: 453-658. 

• A Gerlai utcán épitési lelek eladó. Tel.: 453-658. 

• Szanazugban nyaraló eladó Tel.: 453-658. 

• A Trófea utcán épitési telek eladó. Tel.: 453-658. 

• Családi ház a Telep utcán eladó. Tel.: 453-658. 

• Nagyréten tanya eladó. Tel.: 453-658. 

• A Felső-Kőrös soron igényesen kialakított tár
sasházi lakás eladó. Tel.: 453-658. 

• A Millenneumon 2+2 félszobás lakás eladó. Te
leion: 453-658. 

• A Kőris utcán egyedi gázos lakás eladó. Tele 
Ion: 453-658. 

• Az lllésházi és a Jókai ulcán lakás eladó. Tele 
Ion: 453-658 

• Szomszédos lelkek eladók. 1500, 1150 négy
zetméteresek. Érdeklődni: Harang u. 10. 

• Társasházi sorház garázzsal eladó. Teleion: 
326970. 

1 Műhelynek, vagy raktárnak 50 rrf-es helyiség 
kiadó. Teleion: 449-858. 

• Garázs eladó Békéscsabán, a RICSI fagyizoval 
szemben. Érdeklődni telefonon: 06-1-2275-787. 

• Békéscsabán, a Boriúréti-kertekben vízparti 
zártkert, lakásnak és gazdálkodásra is alkalmas 
épületekkel eladó Irányár: 900 000 Ft. Érdek
lődni: Szótő u. 21. alatt. 

• Sikonyban 877 m'-es vízparti zártkert-gyümöl
csös eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Mun
kácsy u. 5. H/5. Tel.: 451-484. 

• 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Lencsési úl 
122. III. 12. Érdeklődni a helyszínen, vagy a 
456094-es telefonon. 

J A R M U 
• Lejárt műszakival, egyedi gyártmányú munka

gép eladó. Érdeklődni: Május I. utca 14. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Redőny, reluxa, harmonikaajtó kedvező áron. 

Teleion: 323-945. kedden és csütörtökön. 

• Telőszofgálat! Lapos cserép- és magastetők 
készítése, lavitása garanciával. Bejelentés 9-
12 óráig a 447-247/127 telefonon. 

• Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg gyártá
sa! Házhoz megyünk! Békéscsaba. Kétegyházi 
úl 3. Telefon: 454-246. 

• Színes televíziók javítása hétvégén is, garanciá
val! Domokos Tamás, teleionüzenet 323-721, 
rádiótel.: 06-30/432-827. 

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

• Szines és lekete-lehér televíziók javítása, áthan
golása, antennaszerelés. Teleion: 325-122, cim: 
Bankóu. 31. 

• Féltengely-, hengerfej-tetújítás. Érdeklődni: Bé 
késcsaba. Bankó u. 31. 

• Mezömegyeren a volt léesz-szeszfózde 1994. 
augusztus 8-tól bérfőzésre eljegyzési vesz lel. 
Jelentkezés személyesen, vagy a 327-377 tele-
Ionon. 

• Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. Új címen, egy be
vált szolgáltatás. Teleion: egész nap 321-768, 
Búzás László vállalkozó. 

• Oláh Zsdt lermészetgyógyász-bioenergetikus 
rendel hétfőtől péntekig, 8-18 óráig. Teleion: 
322-685. Bejelentkezés szükséges. Békéscsa
ba, Kazinczy-lakótelep 7/b. IV/IO. 

• Kettőt (izet, hármai vihet! Minőségi bálás ruhák 
kaphatók a Mindenki boltjában. Békéscsaba. 
Bartók Béla út 29. szám alatt. Nyitva hétfőtől 
péntekig Mórától 18óráig. 

• Bőrkabátok, szoknyák, mellények készítése, la
vitása, cipzár, patent, szakadás soron kívül. 
Szerdahelyi u. 5. Nyitva: 8-18-ig, szombaton 
8-12-ig. 

EGYÉB 
• Szobakerékpár eladó. Tel.: 456-343. 

• Fiatal házaspár lakásért eltartási szerződést 
kötne. Érdeklődni: Teleki u. 21/0 

• Alsó tagozatos iskolás korrepetálásai német 
nyelvből egész évben vállalom. Tel.: 457-802. 
19-20 óráig. 

I Kiskeszeg horgászbolt! Békéscsaba. Jókai ut
ca 51. 

• Állitható gyermekiróasztal székkel, 2x3 méleres 
perzsaszőnyeg, előszobaszőnyeg, kárpitozott 
székek olcsón eladók. Teleion: 321-885 (esle). 

• Szerelné Ön. ha többet keresne az átlagosnál 
változatos munkával? Hiv|a a 452-305-öt! 

• Új gáztűzhely eladó. Érdeklődni: Bessenyei u 
67. 

• Sportolók, testépítők, sportvezetők! Ha fokozni 
szeretné teljesítményéi és javítani eredményein, 
hívja irodánkat! .Eletreform 2000", teleton: 
456-401 

• Akar egészségesen élni, táplálkozni' Telefon: 
456401. 

• Elveszett egy 3 hónapos barna vizsla, kérem a 
megtalálói, hozza vissza, kél kisgyermek várja! 
Berzsenyi u. 77. 

• Augusztus 19-én a Petőfi utcai gyógyszertár 
környékén elveszítettem a slusszkulcsomat. Ké
rem a becsületes megtalálót, hogy jelentkezzen 
a 325-950-es teleionszámon. 

• Cserepes szobanövények, különleges trópusi 
levéldisznövények, virágzók, kaktuszok, gyij 
mőTcstermók (citrom, narancs, banán 
stb.) termelői áron eladók 
Cím: Békéscsaba, 
Dr. Becsey 0. u. 68. 
(veti Micsurin u). / / lá>J3 



Százéves kaszárnyából 
- g i m n á z i u m ) 

A csabai állomáshoz közeli 
25 770 négyzetméteres tel
ken, egy méter magasságú 
feltöltés után két évig épült s 
1894-ben elkészült a békés
csabai 101-es gyalogezred 
kaszárnyája. A két nagy, rész
ben kétemeletes épületet Ji-
raszek Lajos aradi építész 
tervezte, az építés 500 000 
pengőbe került. 

A kaszárnyában legénységi épület, emeletes tiszti 
lakrész, konyha, kantin, istálló, színépület és fürdő volt, 
melybe a vizet a sarkon lévő artézi kútból vezették. 

A II. emeleti rész a későbbiekben teljesen kiépült és 
így szolgált az épület 9 9 évig, mígnem tavaly Nagy 
Sándor néven ismert laktanyaként véglegesen leszerelt. 

Most itt a csodálatosan átépült százesztendős falak 
között kezdi el 45. tanévét az országos hírű Rózsa Fe
renc Gimnázium. Bízunk abban, hogy a rózsások itt is 
tovább öregbítik jóhírüket. 

GÉCS B 

A laktanya átépítése 

A Rózsa Ferenc Gimnázium új színfolt városunk építészeti palettáján 
Elismerés Kraszkó Pál és Vukovich Miklós tervezők, és a kivitelező Bé 
késcsabai ÁÉV és alvállalkozói dicséretes munkájáért. 

A ROZSA DIÁKJAINAK! 
Értesítjük a Rózsa Ferenc Gimnázium diákjait, 
hogy az iskola új épületében (Békéscsaba, And
rássy u. 56.) szeptember 5-én, reggel 8.00 órakor 
elkezdjük a tanévet. Kérjük, hogy az iskola diákjai 
ezen a napon reggel legkésőbb 7,45-re foglalják el 
helyüket az osztálytermekben. Külön szeretettel 
várjuk elsőseinket és szüleiket az új tanév első ta
nítási napján a Rózsában! 

A RÓZSA FERENC GIMNÁZIUM 
VEZETŐSÉGE ÉS TANÁRI KARA 

A RÓZSA ÖREGDIÁKJAINAK! 
A Rózsa Ferenc Gimnázium szeptembedől új épü
letben folytatja munkáját. Az iskola minden egykori 
állami gimnáziumban érettségizett osztályának a 
tablóját el szándékozik vinni az új helyére, beleért
ve az egykori Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnázi
um tablóit is. Ezúton kérjük azokat az osztályokat, 
akik azt szeretnék, hogy a mostani helyen marad
jon a tablójuk, minél előbb jelezzék ezt nekünk és 
a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumnak egya
ránt! 

Köszönettel: 
A RÓZSA FERENC GIMNÁZIUM 

VEZETŐSÉGE 
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G O N D O L K O D Ó 

Hétköznapi 
k r im i 

S. K. nyomozó már hónapok 
óta folytatta a vizsgálatot. Éjjel
nappal dolgozott az ügyön, kéz
zelfogható eredmény nélkül. A 
kép sehogy sem akart összeállni, 
tárgyi bizonyítékok nem kerültek 
elő, a tanúk vallomásai ellent
mondásoktól hemzsegtek. A 
gazember ezúttal is ki fog csúsz
ni a kezéből. 

S. K, a gazember konokul ta
gadta az ellene felhozott vádakat 
esténkónt a tükör előtt folytatott 
faggatózások során. 

- Nem törődtél semmi más
sal, csak a munkádnak éltél -
vádaskodott a nyomozó. 

- Nem igaz, ők voltak a min
denem! - védekezett a tükör
kép. 

- Elmentek, itthagytak, tönk
retetted a gyerekeket is. 

- Még visszajönnek, a vonat 
nem ment ell 

- Ne reménykedj, már idegen 
vagy nekik. 

- Megöllek. - És lendül a 
kéz. 

A tükör szilánkjait illesztgeti, 
majd csak összeáll a kép. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 




