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Ahogy John Lukács irta: 
minden gondolkodás befeje
zése a kifejezés. Elvontan 
személytelen beszédhelyzetet 
kell teremteni, hogy mindenki 
magára ismerjen, s ne csak 
befogadónak érezze magát, 
hanem a „textus" társ
szerzőjének. Ahogy Kulcsár 
Szabó Ernő ida Az új kritika 
dilemmái című könyvében: 
„...sorra megdőltek az olyan 
instanciák, amelyek az élet vi
lágán túlról, az emberi érintke
zésformák világán kívülről 
szavatolhatnák valamilyen 
rögzített helyzetű «igazság» 
meglétét." 

Nincs „fontosság", elv 
(vagy bármi), ami garancia le
het egy mü örökérvényűségé-
re. A klasszikusokat is újraér
telmezi minden nemzedék, új 
szempontok szerint olvassa, 
tehát merőben „eltérő" dialó
gust folytat az eddigiekhez ké
pest, a mások által már eset
leg untig „ismert" alkotással. 

De az iskolázott olvasónak 
is újra kell olvasnia a számára 
legfontosabb műveket. Ha fo
lyamatosan „érezni" akarja azt 
a hatást, amit annak idején ki
váltottak belőle a „szövegek". 
Szép Ernő A jázminok illata 
című novelláskötete számom
ra ilyen mü, a Tevan Kiadó öt 
éve ezzel a kötettel indult út
nak. 

Az olvasás újraírja az em
lékeket. 

KÁNTOR ZSOLT 

K Ö Z G Y Ű L É S 
a kamerák előtt 

Szélesedik a közgyűlési 
nyilvánosság: a múlt csütörtö
ki testületi ülést több kamera is 
figyelemmel kísérte. Újdon
ság, hogy a Csaba Tv ezúttal 
élőben közvetített a városhá
záról, de anyagot rögzített a 
Körös Royal Tv és az Alföldi 
Stúdió is. 

Még napirend előtt az egyik 
jaminai képviselő, Kutiné dr. 
Stefanovits Katalin aziránt ér
deklődött, hogy miért nem ha
lad a jaminai posta építése, s 
miért csak 10 millió forintot 
szavaztak meg a beruházás
ra, amikor utólag kiderült, en
nél több kell. Mint később a té
ma tárgyalásánál elhangzott, 
a kivitelezésre öt pályázó 
adott ajánlatot, ám ezek mind
egyike meghaladja a rendel
kezésre álló összeget, ezért 
az eredményhirdetést elnapol
ták. A költségek akkor lenné

nek csökkenthetők, ha a posta 
beruházását a Békéscsaba 
Vagyonkezelő Rt. valósítaná 
meg - az önkormányzat nem, 
de az rt. visszaigényelheti az 
áfa-t; így október 7-ig kihirdetik 
a pályázat eredményét, aztán 
legkésőbb október 30-ig el
kezdődik az építés, és március 
30-ig elkészül a posta. 

A közgyűlés több városi ok
tatási intézmény számára kö
zel 3,5 millió forint pótelőirány
zatot, illetve mintegy 2,1 milli
ós póttámogatást biztosít. Jo
gosnak találták a József Attila 
Általános Iskola kárigényét - a 
nyáron az iskolába háromszor 
törtek be, a kár megközelítette 
a félmilliót; 97 ezer forint érté
kű eszköz megkerült, a bizto
sító csak 114 ezer forintot fize
tett, így a hiány közel 265 ezer 
forint. Ennek enyhítésére a 
közgyűlés 190 ezer forint 

többlettámogatást szavazott 
meg az iskolának. 

Elkészült a Békéscsaba
monográfia II., néprajzi kötete, 
4000 példányban. Az 1058 ol
dalas könyv ára 1500 forint 
(plusz áfa). Dr. Vécsei László, 
a költségvetési bizottság elnö
ke azzal a kéréssel fordult az 
egyéni képviselőkhöz, hogy 
képviselői alapjukból vásárol
janak a könyvből a körzetük
ben található iskolák számára. 

A Berzsenyi utcai és a 
Csorba-Vajda utcai csatorna
építés munkálataira, az ott ala
kult csatornamű-társulás szá
mára 2 millió 80 ezer forintot 
áldoz a közgyűlés. Továbbá 
úgy döntöttek, 8 millió 676 
ezer forinttal járulnak a lakos
ság által 1993-ban és 1994-
ben épített összes útalap ez 
évi lezárásához. 

Módosították a költségveté
si rendeletet - ezt elsősorban 
az állam által adott pótelő
irányzatok és korábbi határo
zatok indokolták. Továbbá 
módosították a lakások és he
lyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló önkor
mányzati rendelet egyik pa
ragrafusát; ezt az indokolta, 
hogy a korábbi rendelkezés 
teljesen lefékezte az önkor
mányzati tulajdonú bérlakások 
cseréjét. 

Foglalkozott a közgyűlés 
egy, a polgármesterhez érke
zett panaszlevélben foglaltak
kal, melyben az Andrássy úton 
és környékén lakók a sétáló
utca forgalmával, az ott tartott 
rendezvényekkel kapcsolat-
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Közgyűlés a kamerák előtt 
(Folytatás az 1. oldalról) 

ban sürgetik a problémák 
megoldását. Általános véle
mény, hogy a sétálóutca igazi 
funkcióját csak a végleges ki
építést követően tudná betöl
teni. A jövő évi költségvetés 
tárgyalásánál figyelembe ve
szik a sétálóutca kiépítésére 
vonatkozó terveket. Első 
ütemben megtörténik a Szent 
István tér - Munkácsy utca kö
zötti szakasz rendezése. A 
Munkácsy utca - Korzó tér kö
zötti szakasz kiépítéséhez vál
lalkozói tőke bevonására is 
szükség van. A Lepény Pál ut
cától a Jókai útig tartó szakasz 
rendezését csak a Csaba 
Center kiépítése után célszerű 
megoldani. 

Közel kétórás vita és több
szöri szavazás után sem szü
letett döntés a Köztársasági 
Megbízott Hivatala által tett 
törvényességi észrevétel kap
csán, melyben az áll, hogy tör
vénysértő Pete Istvánnak az 
Áchim L. András Általános Is
kola élére történt kinevezése. 
Itt a vita akörül folyt, hogy 
megvan-e az állás betöltésé
hez szükséges 5 éves szak
mai gyakorlat, vagy sem. A 
pedagógus-szakszervezet tit
kára szerint törvénytelenség 
történt, ezenkívül megkérdője

lezte Pete István szakmai al
kalmasságát is; az ügynek 
könnyen bírósági folytatása le
het. Tény azonban, hogy októ
ber 1-jétől Pete István a kine
vezett igazgató. 

A Nevelési Tanácsadó ve
zetői állására új pályázatot ír ki 
az önkormányzat, mivel az 
előző sikertelenül végződött. 
Pályázatot írnak ki az Egész
ségügyi Alapellátási Intéz
mény igazgatói posztjára is, 
ugyanis az év végén lejár a je
lenlegi igazgató megbízása. 

Egy előterjesztés kapcsán 
Domokos László alpolgármes
tertől azt hallottuk, hogy eddig 
mintegy 1700 bérlő jelezte vé
teli szándékát; összesen 2200 
önkormányzati lakás esetében 
áll fenn a vételi jog. 

Egy másik napirendi pont 
kapcsán Pap János polgár
mester cáfolta néhány képvi
selőnek a sajtóban és más fó
rumokon megfogalmazott ál
lítását, miszerint az önkor
mányzat jobban adósodott el, 
mint 1990-ben. Mint mondta, a 
bruttó költségvetéshez viszo
nyítva kevés település rendel
kezik olyan alacsony adósság
gal, mint Békéscsaba. 

(H. M.) 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A KÖRNYEZETÜNKÉRT, JÖVONKERT ALAPÍTVÁNY 

pályázatot hirdet 

Békéscsaba városáért tenni kívánó fiataloknak 
nyújtandó anyagi támogatásra. 

Pályázhatnak magánszemélyek vagy fiatalokból álló közösségek, illetve 
bármely szervezet vagy magánszemély, amely (aki) a fiatalok környezet
védelmi nevelésével foglalkozik. 
Pályázni lehet: 

• egyéni vagy csoportos, a város területén végzendő környezetvédel
mi munkákkal, 

• a környezetvédelem oktatását, népszerűsítését szolgáló 
anyagokkal, tervekkel, 

• a város területére (részterületére) vonatkozó környezetvédelmi 
elképzelésekkel. 

A felosztható pénzkeret: 400 000 Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1994. október 31. 

A pályázat elbírálsa: 1994. november 15. 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: 
Környezetünkért, Jövőnkért Alapítvány 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Felvilágosítást ad: dr. Fórján Mihály, telefon: 452-252. 

• FOGADÓNAPOK. Október 7-
én, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző tart fogadónapot a város
házán 8 és 12 óra között. 

• KIÁLLÍTÁS. A Munkácsy Mi
hály Múzeum, a Matica Slovenská 
Martin, Trencsén Város Önkor
mányzata és a Trencséni Múzeum 
együttműködése eredményeként 
A mai szlovák heraldika címmel ki
állítást láthatnak az érdeklődők a 
Munkácsy Mihály Múzeumban ok
tóber 16-ig, hétfő kivételével na
ponta 10-17 óráig. 

• TÁMOGATÁSOK. Bach Máté 
Passiója bemutatásához kért tá
mogatást a Békéscsabai Vonós
kamarazenekar, a közgyűlés 150 
ezer forintot szavazott meg szá
mukra. Az október 12-én megren
dezésre kerülő állásbörzéhez 10 
ezer forinttal, a Vakok és Gyen
génlátók Városi Szervezete évfor
dulós (40.) rendezvényének meg
szervezéséhez 10 ezer forinttal, a 
Békéscsabai Lovasklubba sport
szerek vásárlásához 20 ezer fo
rinttal járult hozzá a közgyűlés. 

• DIÁKSPORT. Azok a városi 
iskolák, amelyek a városi diákbaj
noki rendszerben indultak, már 
korábban támogatást kaptak a 
közgyűléstől. A versenyrendszer
hez kapcsolódó nem városi fenn
tartású intézményeknek, a Békés
csabai Evangélikus Gimnázium
nak és a MÁV Diák-sportegyesü
letnek szeptember 29-én szava
zott meg a testület 14 000, illetve 
12 000 forintot. 

• HIRDETMÉNY. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlésé
nek szociális bizottsága értesíti a 
lakosságot, hogy a lakás célú ön
kormányzati kamatmentes köl
csön támogatás névjegyzékterve
zetét a hivatal hirdetőtáblájára ki
függesztette. A tervezetre bárki 
észrevételt tehet. 

• DIÁKTANYA. A Békéscsabai 
Diáktanya és Információs Iroda tá
mogatási kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, mivel jelenlegi 
anyagi helyzetük október végéig 
teszi lehetővé az intézmény mű
ködését, üzemeltetését. A novem
beri, decemberi, januári működés
hez 360 ezer forintra lett volna 
szükségük. A képviselő-testület 
120 ezer forintot szavazott meg a 
Diáktanyának, és kérte, hogy az 
intézményben gondolják át a to
vábbi működés lehetőségét, for
máját. 

• CSABA TV. A Csaba Tv adá
sa az egyedi kettes, vagy széles 
sávú antennával fogható. A váro
sunkban működő két nagy kábel
hálózat kínálatán nem szerepel, 
azonban sok lakásba magán-ká
belhálózaton jut el műsoruk. 

• KÖZLEMÉNY. A Vasutas Mű
velődési Házból eltulajdonítottak 
egy Panasonic NV M10 típusú 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

VHS videokamerát. A kamera 
gyártási száma: GOHB 00517. Aki 
bármit tud a kameráról, jelentkez
zen a 322-240-es telefonszámon, 
vagy személyesen a Vasutas Mű
velődési Házban (Andrássy út 79-
81.). 

• M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Szatmári Krisztina és Paulik Ta
más, Sovány Andrea és Szűcs Ist
ván, Virág Éva és Balog Ferenc 

SZÜLETÉS 

Megyeri György és Bányai Éva 
fia György Bence, Bosonyem 
Kwesi és Verebélyi Margit Erzsé
bet leánya Rebeka Pamela, Csa-
lánosi László és Mezővári Ilona le
ánya Laura Ilona, Szatmári István 
és Tar Beáta leánya Zsanett Be
áta, Domokos Tamás és Kocsis 
Márta leánya Klára, Hürkecz Já
nos és Geszterédi Julianna fia 
Márió Attila, Andó Attila Zsolt és 
Varga Gabriella Rita fia Bence At
tila, Gábriel Tibor és Suhajda Ildi
kó fia Tibor, Kindel László és 
Kecskés Magdolna leánya Mag
dolna 

ELHALÁLOZÁS 

Gyulavári Pálné Belanka Valé-
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Terjeszti a Magyar Posta 



A S Z E N V E D É S E K Á B É C É J E 

Október 6 
Pap Jánost 
indítja 
az SZDSZ 

Az SZDSZ megyei egyez-
tetőtanácsának (MET) elnöke, 
dr. Szécsi István ügyvéd hívta 
tájékoztatóra múlt héten a 
sajtó képviselőit Nagy Béla 
(Medgyesegyháza polgár
mestere) és Vitauszki Zoltán 
(Szarvas ügyvivője, az 
SZDSZ Országos Tanácsá
nak tagja) társaságában. 

Dr. Szécsi István elmondta, 
hogy a MET elnökeként leg
főbb feladata az SZDSZ kép
viseletének ellátása, a MET 
munkájának koordinálása. Az 
egyeztetőtanács soron követ
kező kiemelt munkája a listák 
meghatározása, az erre vo
natkozó személyi javaslatok 
megtétele. Megtudtuk, hogy a 
MET az ügyvivők egyébként 
laza szövetségén felül álló 
szervezetnek tekinthető, mely 
magasabb rendű szervezeti 
felépítést feltételez. 

A közelgő önkormányzati 
választásokra és az M S Z P -
SZDSZ-kormánykoalícióra te
kintettel sokakban felmerült a 
kérdés, az SZDSZ mely pár
tokkal kíván egyezséget kötni 
helyi szinteken. Nagy Béla 
válaszában hangsúlyozta, 
hogy nincsen semmiféle köz
ponti instrukció a pártokkal 
való együttműködésekre vo
natkozóan. Az egyéni kerüle
tekben bármilyen jellegű meg
állapodások születhetnek, hi
szen itt előtérbe kerül majd az 
induló személye a pártállással 
szemben. Az SZDSZ mindé-

T u t i 
Miért vették volna észre? 
Se deltás izmok, se eredeti 

gondolatok, se föllépés, se 
gazdag apuka. Se, se, se, 
nem sok... Még horgászsze
rencse sem. 

Néhány kitörési kísérlet: 
Egy betörés, mint nagy balhé 
- még csak el sem kapták. 
Álnéven beküldött versek egy 
megyei irodalmi folyóirat szer
kesztőségébe - választ azóta 
sem kapott. Röhögőverseny 
- az első körben kiesett. 

Pap János 

nesetre arra törekszik, hogy 
minél több képviselője jusson 
be az önkormányzatokba, 
ezért ügyelnek az indulók 
gondos megválasztására. A 
polgármesterek személyét il
letően elhangzott, hogy akik 
az elmúlt négy évben tapasz
talatokat szereztek, azokat in
dítja a párt (Békéscsabán 
Pap János polgármestert), 
rajtuk kívül a legalkalmasabb 
emberek felkutatása folya
matban van. A pártokkal tör
ténő egyeztetések a közeljö
vőben várhatók, ezek ered
ményességétől is függ, kik in
dulnak SZDSZ-színekben, 
vagy támogatással a válasz
tásokon. 

Dr. Szécsi István óva intett 
attól, hogy az önkormányzati 
választások kimenetelét illető
en jóslásokba bocsátkozzon 
bárki is. 1990-ben, miután az 
emberek csalódtak az akkori 
kormánykoalícióban, a liberá
lis pártokra szavaztak, mint az 
várható is volt. Ma a kiinduló
pont teljesen más, nem tudni, 
mi lesz kb. két hónap múlva... 
Az SZDSZ az indulók szemé
lyére helyezi a fő hangsúlyt. 

Egyedül a vesekő kivételé
nél kiáltott föl az orvos vala
hogy így: „Ekkorát még soha 
nem bányásztam ki!" Pechjé-
re ezt az elismerést is csak 
elmesélésből ismeri. 

Élt, éldegélt. Szürkébben a 
borús égnél, fal mentén oso
nó kisegérként. 

„Politika!" - paskolta meg 
nyeglén a vállát néhány éve 
egyik ismerőse. 

Azóta élete célt kapott. (Ő 
maga értelmet sajnos nem.) 
Kivirult, bár ősz van. 

BAKAY PÉTER 

A vesztőhelyre sáros út vitt 

és kikericsek kékjei. 

Száz év, s meghaltam volna úgyis -

vigasztalódott Vécsey. 

Láhner György sírt s a földre nézett, 

Damjanich szekéren feküdt, 

Leiningen felmentő honvédek 

árnyát kereste mindenütt. 

S a táj olyan volt, mint a fácán: 

tarlók, fák vérző foltjai, 

s ők, tarkán, libegve, hátán: 

elhulló, bús-szép tollai. 

Most is, mint életem során oly sokszor már, verset olvasok 
október hatodikán. Faludy György 1950. október 6. keltezésű 
költeményének kezdő tizenkét sorát ide is másoltam; a Mester 
az ávó pincéjében „csinálta" volt e versét, én meg a cikluscímet 
is ideírtam az 1980-as New York-i kötetéből. Okulásul... 

Volt már A nagyvilágon e kívül... és volt már Mely ápol s 
eltakar hangulatú október hatodikam, vidám október hatodikam 
még sohasem volt. Mert október hatodika 1849 óta minden ma
gyarnak a gyász fekete napja. Elhulltanak legjobbjaink... be-
zony. Ilyenkor nem illik a dal-móka-kacagás még egy állítólagos 
felszabadítás ürügyével sem. 

El-elmerengek október hatodikán. Egészen kisgyerek korom
ban tanultam meg a tizenhárom vértanú nevét - könnyű dol
gom volt. 

Az apai nagyszüleim konyhájának ünnepi helyén, az ablak
kal szemközt volt egy sötét keretes nyomat az aradi vértanú
ságról, alája volt nyomtatva minden vértanú neve is. Nagyapám 
mindig e képpel szemben ültetett le, hogy ott várjam be a nagy
anyai finomságokat (a legfinomabbra, a pikkelyesen hámló hé
júvá dunsztolt, zölden befőzött ringlószilva ízére emlékszem, 
így vénülőn is!). A múzeumban volt városi könyvtárban Féja 
Géza vizsgáztatott egy csapat gyereket, és nagyon büszke vol
tam, hogy csak én tudtam hibátlanul felsorolni mind a tizenhá
rom vértanú nevét. Akkor vagy később már?... de Féja Géza 
rendezte át a névsort, így: Kiss Ernő, Lázár Vilmos, Török Ig
nác, Nagy-Sándor József, Vécsey Károly, Dessewffy Arisz
tid. Hat magyar. És a hét, „Kit magyarrá tett értelem, Parancs, 
sors, szándék, alkalom": Schweidel József, Damjanich Já
nos, Aulich Lajos, Láhner György, Poeltenberg Ernő, Kné
zich Károly, Leiningen-Vestenburg Károly. 

„Ezen gondolkodj, fiacskám, gondold át újra és újra!" Ezt te
szem, Géza bácsi. 

Tudom már, hogy a magyarság sohasem volt, de a Hunyadi
ak óta különösen nem faj, hanem vállalás kérdése. Azért sóvár-
gok, hogy mindenki, aki magyarnak vallja magát, vallja magát 
demokratának és legalább annyira liberálisnak is, hogy megen
gedje: bárki azt láthassa október hatodikán, amit a szíve diktál. 
Ünnepelje a felszabadulását, emlékezzék gyászmisén - avagy 
szép, szomorú, magyar versek felidézésével. 

Békében egymással. 
KOVÁCS GYÖRGY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
közigazgatási irodájába 

szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező 
építéshatósági főmunkatársat keresünk. 
Bérezés: ktv. szerint. 
Az állás azonnal betölthető. 

Jelentkezés írásban, részletes szakmai önéletrajzzal, 
melyet 1994. október 20. napjáig lehet benyújtani. 

Cim: dr. Simon Mihály jegyző 
5601 Békéscsaba, Szent István tér 7, Pf. 112 



S Z A K E M B E R E K 

kontra baleset 

A közelmúltban Békéscsabán ülésezett a Békés Megyei Bal
eset-megelőzési Bizottság Balogh Endre, az országos bizottság 
(OBB) nemzetközi referense részvételével. 

A rendőr alezredes elmondta, hogy közlekedési szempontból 
a nemzetközi kapcsolatrendszer szép múltra tekint vissza. A 
PRI világkongresszusa a közlekedésbiztonság legfontosabb 
kérdéseivel foglalkozik (a VI. világkongresszus a napokban zaj
lott Dél-Afrikában, a VII. megrendezését pedig Magyarország 
vállalta magára 1996-ra). Az egyes országok megismerik és al
kalmazzák a másutt bevált módszereket, az osztrákok például a 
nappali fényszóróhasználat magyarországi tapasztalatait vizs
gálják, Magyarországon pedig szóba került a próbajogosítvány 
bevezetése. 

Kárpáti Béla rendőr őrnagy megyénk közúti baleseti helyzetét 
értékelte és vetette össze az előző évivel. Az adatok a tavalyi
hoz képest sajnos rosszabb képet mutatnak. 1993 a közleke
dés éve volt, így több pénzzel gazdálkodhattak, hatásosabb, 
színesebb propagandát fejthettek ki a szakemberek, mint az 

idén. Március óta a balesetek számában folyamatos növekedés 
mutatkozik, az okok között az elsőbbség meg nem adásának 
aránya 40%-kal nőtt. A rendőrség fokozott jelenlétére van szük
ség az utakon, hogy megvédjenek bennünket a fegyelmezetle
nül közlekedőktől, sok esetben saját magunktól... 

A közlekedésre nevelést már a lehető legkisebb korban el kell 
kezdeni, az óvónők oktatgatják az óvodásokat, és az általános 
iskolák 1-3. osztályaiban tankönyvből szerezhetnek közleke
dési ismereteket a nebulók. Sok iskola rendelkezik képzésre al
kalmas kerékpárokkal, a segédmotoros-képzésre is egyre töb
ben jelentkeznek. Ugyanakkor ezzel szemben állítható a tény: a 
fiatalok száma rendkívül magas a halálos balesetek okozásá
ban. A hadsereg, vagy a határőrség foglalkozik utoljára csopor
tosan a fiatalok közlekedésre nevelésével, így ennek jelentősé
ge is nő. 

Megtudtuk azt is, hogy az elméleti képzés eredményessége 
csökkent, mióta több kérdésre kell válaszolniuk a vizsgázóknak, 
azonban - mivel többet autóznak a forgalomban - a forgalmi 
vizsga eredményessége javult. 

A szakemberek, rendőrök egyre többet tesznek tehát a bale
setmentes közlekedésért - hogy mennyire hallgatunk rájuk...? 

- kóczy -

A Békés Megyei Munkaügyi 
Központ meghívta Békés megye 
valamennyi, májusban megvá
lasztott parlamenti képviselőjét, 
hogy bemutassa nekik a központ 
munkáját. 

Dr. Nagy Ágnes igazgatónő elmond
ta, hogy a központ nem hatóság akar 
lenni, hanem szolgáltatócég. Jelenleg 
28 400 regisztrált munkanélküli van Bé
késben, ami 14,9 százalékos munka
nélküliséget jelent. Ami biztató: másfél 
éve még csak kétszáz álláshelyet tud
tak felajánlani, most viszont 1 5 0 0 -
2000 meghirdetett állás vár betöltésre. 

Az igazgatónő a szolgáltatások közül 
felhívta a figyelmet az Álláskeresők 
Klubjára, amely tulajdonképpen egy há
romhetes kurzus arról, hogyan lehet ál
láshoz jutni. Büszkén beszélt arról, 
hogy a központ legális külföldi munka
vállaláshoz is tud segítséget nyújtani. 
Elmondta azt is, hogy hivatalból foglal
kozniuk kell azokkal a bejelentésekkel, 
amelyek a megyében feketén foglal
koztatott munkavállalókra vonatkoznak; 
e bejelentések fele igaznak bizonyul. 
Emlékeztetett a tavalyi állásbörzére, 
amely igen jól sikerült, idén pedig októ
ber 12-én lesz a belvárosi általános is-

K É P V I S E L Ő K 

a munkaügyi központban 
Állásbörze 

BÉKÉSCSABÁN 

kólában, s maga Kósáné Kovács Mag
da munkaügyi miniszter nyitja meg. 
Megemlítette a várható kedvezőtlen 
munkaerő-piaci tendenciákat (további 
leépítések várhatók), majd a Foglalkoz
tatási Alapról szóló rossz hírekre utalva 
arra kérte a képviselőket, lobbizzanak 
az alap mellett a parlamentben. 

Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz, orszá
gos lista) magáról a munkaügyi köz
pont tevékenységéről jó véleménnyel 
volt ugyan, de megjegyezte: szükség 
van a megye gazdasági fellendülésére 
is. Megemlítette, hogy a becslések sze
rint Magyarország bruttó nemzeti össz
termékének egyharmada feketemunká
ból származik, s hozzátette: a munka
nélküliek között is van egy olyan kis ré
teg, amely rontja az általános összké
pet; ellenük sürgetett fellépést. A jelen
lévő szocialista képviselők szakmai 
konzultációt kértek a foglalkoztatásról 
szóló törvénycsomag esetleges módo
sításaihoz. 

sz. M 

A Békés Megyei Munkaügyi Köz
pont az Adj esélyt! program kereté

ben állásbörzét szervez a Békés megyei 
pályakezdő munkanélküliek számára 
1994. október 12-én (szerdán) 10-15 
óra között a Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnáziumban (Békéscsaba, Haán La
jos tér 2 -4 . ) 

A rendezvényen élő állásközvetítést, 
képzési, pályaorientációs, pszichológiai, 
vállalkozóvá válási, külföldi munkaválla
lási, jogi tanácsadást tartanak a szakem
berek. 

Az érdeklődők az említett szolgáltatá
sok igénybevételén túl megtekinthetik a 
vetélkedőt a legjobb állásért, továbbá a 
központ által szervezett munkaerő-piaci 
tanfolyamokon végzettek termékbemuta
tóját. Tombolahúzáson vehet részt min
denki és meghallgathatja a Jazz Mine 
együttes koncertjét. 

Várják azoknak a munkáltatóknak elő
zetesen a munkaügyi központ kirendelt
ségein vagy a helyszínen történő jelent
kezését, akik állást tudnak felajánlani a 
pályakezdő munkanélkülieknek. 

Számítanak mindazokra, akik valami
lyen formában támogatni kívánják a ren
dezvényt. 

V A S U T A S M Ű V E L Ő D É S I H A Z 
Képesítést adó virágkötészeti tanfolyam indul október 15-én. Je
lentkezés előzetesen október 10-ig. Á tanfolyam 250 órás, a rész
vételi díj 22 000 forint (két részletben lehet fizetni). 
Majoros János kétnapos (bio) energetikai tanfolyamán egyebek 
között megtanulhatja az átlagember, hogyan gyógyítsa meg önma
gát az emberi energiarendszer tisztítása által. Az előadás október 
22-23-án lesz, 10-től 18 óráig. Részvételi díj: 3000 Ft, illetve ked
vezményesen: 2000 és 1000 Ft. 
A Siker Oktatási Bt.-vel közös szervezésben valutapénztáros-devi
zakezelő tanfolyamot indítanak 60 órában. Jelentkezni lehet októ-
ber 20-ig. Részvételi díj: 12 900 Ft, részletfizetési lehetőséggel. 

A programokról, induló tanfolyamokról bővebb felvilágosítás 
a 322-240 telelőn/faxszámon. 
Cim: Békéscsaba. Andrássy út 79-81. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala állam- és jogtudományi doktori képe
sítéssel rendelkező munkatársat keres a titkárság 
jogi csoportjában megüresedett munkakör 
betöltésére. 
Előnyt jelent a jogi szakvizsga vagy 
közigazgatási szakmai gyakorlat. 

A hirdetésre olyan büntetlen előéletű, magyar állampol
gárságú jogászok jelentkezését várjuk, akik szívesen 
dolgoznak a közigazgatásban. 

Bérezés: ktv. szerint. A munkakör azonnal betölthető. 
Jelentkezést írásban, részletes szakmai önéletrajzzal 
1994. október 20. napjáig lehet benyújtani. 
Cím: dr. Simon Mihály jegyző 

5601 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf. 112 



1 HATÉVES 

a csabai MDF 
Hatéves a Magyar Demokrata 

Fórum békéscsabai szervezete. 
Az első ellenzéki csoportosulás 
1988 szeptemberében alakult 
meg a városban, majd október 11-
én tartotta első nagyobb politikai 
gyűlését, több mint száz érdeklő
dő részvételével. Az 1990-es par
lamenti választásokon jelöltje, 
Szokolay Zoltán nyert, majd az 
őszi önkormányzati választásokon 
négy egyéni és ugyanennyi listás 
képviselője jutott be Békéscsaba 
közgyűlésébe. Két év múlva vi
szont, amikor Szokolay Zoltán le
mondott, Kádár Béla akkori kül
gazdasági miniszternek már nem 
sikerűit nyernie Békéscsabán, s 
így ellenzéki képviselő nyerte az 
időközi választást. Az MDF két 
éve botrányoktól mentesen dolgo
zik, az idei országgyűlési válasz
tásokon jelöltje a középmezőny
ben végzett. 

Röviden ennyit mondott el Ta
kács Péter elnök a születésnapi 
lakossági fórum előtti sajtótájé
koztatón, majd átadta a szót az új
ságíróknak, akik Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselőtől is kér
dezhettek. A vendégtől lapunk azi
ránt érdeklődött, vajon megtalál
ták-e azt a személyt, aki eljuttatta 
az MDF nyári zárt ülésének jegy
zőkönyvi anyagát két fővárosi lap
nak. Lezsák Sándor elmondta, 
hogy a vizsgálat semmit nem tu
dott tisztázni. Miután a dolog már 
többszőr előfordult (s érdekes mó
don mindig az MDF-nél), kényte
lenek arra gondolni, hogy vagy fe
gyelmezetlenebbek a többi párt
nál, vagy éppen rájuk kíváncsiak a 
riválisok. Valószínűleg a belső el
hárítás hiányával magyarázható 
mindez. 

Lezsák Sándor 

Ami a csabai önkormányzati 
választásokat illeti, Takács Péter 
arról tudott beszámolni, hogy a 
többi ellenzéki párttal folyamato
san tárgyalnak. Valószínű, hogy a 
párt nem állít külön polgármester
jelöltet, hanem közös jelölttel indul 
harcba. 

A párt parlamenti képviselő
csoportja állásfoglalást adott ki, 
amelyben az önkormányzati tör
vénymódosításról fejtik ki vélemé
nyüket. Ebben tiltakoznak az el
len, hogy a jelenlegi koalíció hatal
mát antidemokratikus eszközök
kel kívánja teljesebbé tenni, illet
ve, hogy a választási szabályokat 
saját érdekeik szerint változtatják 
meg. Nehezményezik továbbá, 
hogy eltörölték az érvényességi 
és az eredményességi küszöböt, 
valamint a kétfordulós rendszert. 
Az ellenzék ebben a helyzetben 
egyet tehet: felhívja a közvéle
mény figyelmét arra, hogy az 
MSZP-SZDSZ-koalíció súlyosan 
megsérti a demokráciákban álta
lánosan elfogadott szabályokat. 

SZILASI MIHÁLY 

L A K O S S Á G I 

f ó r u m Dr. Vécsei László 
tisztelettel meghívja az 1. 

számú választókerület lakóit az 1994. október 14-én, pénte
ken 17.30-kor kezdődő lakossági fórumra. 
A fórum helye: a szlovák iskola ebédlője. 

A FÓRUM TÉMÁI: 

• Beszámoló az önkormányzatban végzett munkáról. 
• Út- és szennyvízcsatorna-építések 

(Nagyváradi, Kálvin és Kovács Pál utca). 

• Az öntöde ügye. 
• Mezőgazdasági támogatások. 

MEGHÍVOTT VENDÉGEK: 

TÓTH KÁROLY, Békéscsaba város országgyűlési képviselője, 
SIK ÁRPÁD falugazda. 

A polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája sajtótájékoztatóra 
hívta a médiumokat, mégpedig a Városgazdálkodási Vállalathoz. A szö
veg arról szólt, hogy a vállalat új célgépek beszerzésével és munkába 
állításával tovább javítja a kommunális szemétszállítás színvonalát és ha
tékonyságát. 

Az ilyen típusú hírekre bólint a polgár, s azt mondja: nagyszerű, majd 
látjuk, mit ér ez a gyakorlatban. Nos, a sajtó munkatársai ezúttal valóban 
megláthatták, miről van pontosan szó. A célgépezetek ugyanis ott álltak 
a vállalat udvarán, s be is mutatták, mit tudnak. Az egyiknek az a neve, 
hogy „őntömörítő konténer", s nevéhez híven egy perc alatt megmutatta, 
hogyan tömöríti a legkisebb térfogatúvá a szemetet a „gyomrában". A 
mutatvány élőben a komáznál és a piacnál nézhető meg, a gépek ugyan
is jelenleg ott teljesítenek szolgálatot. 

Egy másik gépezet (amely a mobil konténermosó berendezés névre 
hallgat) a szemétgyűjtő konténerek megtisztítására szolgál. Bánfi Ádám, 
a városüzemeltetési iroda vezetője elmondta, hogy ezt a gépet öt magyar 
nagyváros közösen vette meg. Összesen hatmillióba került az új állapotú 
masina. S miután köztudomású, hogy a köztisztaságra is egyre keve
sebb a pénz, a vételre lízingkonstrukcióban került sor (a kezességet az 
önkormányzat vállalta). A gép a helyszínen kimossa a kukákat, s ezen 
áldásos tevékenységét az tudja igazán értékelni, aki rendszeresen elha
ladni kényszerül mellettük, s érzi a nem igazán kellemes szagokat. Ez
után tehát rendszeresen sor kerül a tisztításra. 

Természetesen minden szolgáltatás pénzbe kerül. Kurecskó József, 
a Városgazdálkodási Vállalat igazgatója elmondta: felajánlják a város
nak, s aki megrendeli, fizethet érte. (Maga az összeg igazán nem lesz 
nagy.) A tárgyalások jelenleg is folynak a nagy felhasználókkal, például 
a lakásszövetkezettel. 

(Sz. M.) 

HIRDETÉS AJÁNLATKÉRÉSRE 
BÉKÉSCSABA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ajánlatkérést kővetően kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, József A. u.-Derkovits sor által határolt területet. 

A terület adatai: 
• helyrajzi száma: 2927/1, 
• területe: kb. 1626 m 2 , 

• beépíthetőség: 75%. 

Megvalósítható funkciók: 
• földszint: üzlet + iroda, 
• három emelet + tetőtéri lakások. 

A fennmaradó területen garázsok helyezhetők el. 
A terület környezetében a teljes közművek megtalálhatók, azokról a be
kötővezetékek, közműcsatlakozások, esetleges kiváltások megépítése 
ós költségeinek vállalása a vevőt terhelik. 

Az elkészült engedélyterveket, az OÉSZ-nek megfelelően a város meg
lévő rendezési tervével és beépítési tervével összhangban kell elkészí
teni, a városi főépítésszel történő egyeztetéssel egyidejűleg. 
Az ajánlati alapár: 13 000 Ft/m 2 + a közművesítés költsége. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
• a vevő megnevezését, pontos címét, 

• a cégbírósági bejegyzés számát, egyéni váltakozó esetén a 
vállalkozói igazolvány számát, a felelős vezetőjét, adószámát, 
fizetőképességét igazoló egyéb iratokat. 

Az ajánlatokat 1994. október 15-ón 12 óráig kérjük eljuttatni zárt boríték
ban a következő címre: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Vagyonkezelő iroda, Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezető 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Tel.: 452-252, fax: 441-236 

Az önkormányzat mint tulajdonos a számára nem 
megfelelő ajánlatok esetén fenntartja magának a jogot, 
hogy nem hirdet eredményt. 



B É K É S M E G Y É É R T 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
A L A P Í T V Á N Y 

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. • Tel.: (66) 442-520 Fax: (66) 445-520 

MESTERFOGÁSOK A VEZETÉSBEN címmel, 

5x1 napos gyakorlati VEZETŐI TRÉNING indul. 

Tréningvezető: DR. SÁR LÁSZLÓ, 
a pszichológia tudomány kandidátusa. 

A program helyszíne: Business School Békéscsaba 
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
Tel.: 66/447-247, 459-733 

A képzés dija: 15 000 Ft. melyből a vállalkozók 40% támogatást kapnak 
a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól. 

A Jókai Színház OKTÓBER HAVI 
MŰSORA 

6. csütörtök János király Madách bérlet 19 óra 
7. péntek János király Csortos bérlet 19 óra 
8. szombat János király Sarkadi bérlet 19 óra 

14. péntek Kardhercegnö (bemutató) János vitéz bérlet 15 óra 
Kardhercegnő - Családi szinház 4-104 évesig 18 óra 
Vendégek: Levente Péter és Gryllus Vilmos 

17. hétfő János király Bajor G. bérlet 19 óra 

18. kedd Kardhercegnő Kenguru bérlet de. 10 óra 

Kardhercegnő Hófehérke bérlet i s ora 
19. szerda János király József A. bérlet 19 óra 
20. csütörtök Kardhercegnő Katica bértet de 10 óra 

Kardhercegnő Micimackó bérlet 15 óra 
21 péntek Kardhercegnő Kinizsi bérlet 15 óra 
22. szombat János király Petőfi bérlet 19 óra 

24. hétfő Filharmónia 19.30 óra 
25. kedd János király Szentpétery bérlet 19 óra 
26. szerda Kardhercegnő Lepke bérlet de. 10 óra 

Kardhercegnő Kincskereső bérlet 15 óra 
27. csütörtök János király Vörösmarty bérlet 19 óra 
28. péntek János király Bérletszünet 19 óra 
29. szombat János király Csabai páholy-előadás 19 óra 
31. hétfő Kardhercegnő Manócska bértet 15 óra 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Békéscsaba-monográfia második, néprajzi kötetének, 

a BÉKÉSCSABA NÉPRAJZA megjelenéséről 
Többéves kitartó szervező- és kutatómunka eredményeképpen 1994 októberé
ben a Gyomai Kner Nyomda Kft. jóvoltából kézbe vehetjük a Békéscsaba-mo
nográfia második, néprajzi kötetét. 

A kötetben olvashatunk a népi textilművészetről, a hagyományos földművelésről 
és állattartásról, a kismesterségekről, az árucseréről, a piacozásról és vásáro
zásról, a népi építkezésről, lakáskultúráról, a néphitről. 
Szerkesztők: dr. Krupa András és dr. Grin Igor. 
A kötet terjedelme: 66,25 iv (1058 oldal). 
Ára: 1500 Ft+10% áfa. 

A monográfia megvásárolható a polgármesteri hivatalban (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.) az oktatási, közművelődési és sportirodában Pál Miklós fő
tanácsosnál, a földszint 51-es irodában. 

M E G R E N D E L Ő 

Megrendelem a Békéscsaba-monográfia második kötetét, 
a Békéscsaba néprajzát példányban 

Név: 
személy vagy intézmény 

Cim: 

., 1994. 

cégszerű aláírás 

HETI MOZIMŰSOR 

1994. október 6-12. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
X. 6-8. 16, 18 és 20 óra: Schwarzenegger: TRUE LIES 

(szines, magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

22 óra: RICHÁRD GERE és Lena Olin: MR. JONES 
(színes amerikai lilm) 

X. 9-12. 16 óra: Schwarzenegger: TRUE LIES 
(szines, magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

18 és 20 óra: RICHÁRD GERE és Lena Olin: MR. JONES 
(színes amerikai tilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

X. 6-9. 18 óra: 

X. 10-12. 19 óra: 

X. 6-12. 21 óra: 

A R T MOZI 

RÖVIDRE VÁGVA Hl. 
(színes, amerikai tragikomédia) 

SZERELEMHÁZ 
(szines olasz-argentin lilm) 

P R E M I E R MOZI 

Donald Sutheriand és Lohta Davidovich: 
ÖRÖKIFJÚ és TSA 
(magyarul beszélő amerikai film) 

HETI FILMAJÁNLAT 

RICHÁRD GERE és LENA OLIN 
MR. JONES 

Színes amerikai film 

Mr. Jones az a fajta férfi, aki ellenállhatatlanul magával ragadó és ször
nyen meggondolatlan. Ha kedve szottyan, repülőgépet utánoz egy ház
tetőn, vagy éppen botrányosan félbeszakítja a karmestert egy nyilvános 
koncert közepette. Nem csoda hát, hogy pszichiátriai kezelésre kötele
zik. Dr. Libbie, a vonzó pszichiáternő örömei vállalja a kezelést, nem is 
sejti, milyen érzelmi csapdába csalja mindkettőjüket 

1994. október 8-tól 
az FM 88,9 MHz-en. 

EVERY DAY 
19.45-01.45 

BÉKÉSCSABA 

Agykontroll gyerekeknek! 
Gyere el, hogy hatékonyan, könnyebben tanulhass, az önbizalmad 
növekedjen, határozottabbá, kiegyensúlyozottá válhass, egész
ségesebb légy! 

Gyermek-agykontrolltanfolyam október 8-9-én 9 - 1 9 óráig 
az ifiházban (Derkovits sor 2., telefon: 325-211). 1 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

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 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

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

számitógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mérlegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
Békéscsaba . 
Szerdahe ly i u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

3íocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 06-60/388-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

HÁROMÉVES 

A HETI 

& ÜL ÜL S\ t i A J Á i\l JL A " / 
Ha Ön gyemiekfelügyelöi szakképesítéssel rendelkezik, s szívesen ellátná alsó ta
gozatos tanulók gondozását, szabadidejük megszervezését: akkor mérlegelje aján
latunkat: 1 éves szerződéses alkalmazás (meghosszabbítás nem kizárt), délutáni és 
éjszakai elfoglaltság, minőségi munka, kellemes környezet és légkör, javadalmazás 
megegyezés szerint. Előnyt jelent: 25 évnél nem magasabb életkor, türelmes, szere
tetteli fellépés, egészségügyi képzettség vagy jártasság, nyelvismeret, kiemelkedő 
speciális képesség. Maximum 1 oldalas bemutatkozó jelentkezését várjuk mielőbb. 
Érdeklődni a helyszínen is lehet a délutáni órákban. 
Cím: Általános Iskolai Diákotthon, Békéscsaba VI., Jilemniczky u. 1. 

Teleion: 323-220. 

j \ ... a megye legtöbb nézőt vonzó sportrendezvényei-
, . hez vezető út mellett hever. Intézményünk 30-40 m 

reK.lQ.Tn , hosszú kerítésvonalát ajánljuk fel reklámok kihe-
lehetöséae lyezésére. A reklámozó haszna: kis befektetés-

& ' " sel - nagy hatékonyság. A diákok haszna: a 
bevételt diákönkormányzatunk saját prog

ramjainak megszervezésére fordíthatja. 
Érdeklődni az Általános Iskolai Diákotthon gazdasági irodájában lehet. 
Az Írásos ajánlatok benyújtásának határideje: 1994. ok tóbe r 14. 

Kittiinger Csilla, diákönkormányzati vezető 

INGATLAN 
3 szobás, központi fűtéses ház nagy kert
tel, műhellyel eladó. Békéscsaba VII. ké
mlel. Ra|k L u 37 Érdeklődni 15 óra 
után 
Társasházi lakás eladó a Nyugati kertvá
rosban. Békéscsaba, Szélső u. 11. Ér
deklődni 17 óra ulán. 
1 szobás, egyedi gázos, udvari házré
szemel elcserélném 1-1,5 szobás há
zért, házrészért. Érdeklődni: Urszinyi De-
zsóné u. 28. (Pap) hétköznap 17 órától, 
vagy szombaton delelőn 

1875 m2-es építési lelek sürgősen eladó. 
Teleion: 443-807. az esti órákban. 
Komfortos házrész eladó. Érdeklődni a 
Szabó Pál Téri Általános Iskolában lehet 
Bán Andrásnénál. 
1150 rtf-es közmúvesílelt lelken 4 szo
bás. 80%-ban kész. lakható családi ház 
eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Trólea u. 
15.. hétköznap 17 óra ulán, hétvégén 
egész nap. 
2 szobás, egyedi gázos, erkélyes, IV. eme
leti lakás eladó. Irányár: 1 350 000 Ft. Te
leion: 456-618 
2 szobás, erkélyes, telefonos lakás eladó 
Békéscsabán, a Bartók B. úl 45 I/6. alatt. 
1 600 000 Ft-ért Búlorozotlan és ga
rázzsal is Telefon 06-1-2275-787. 
1+2 félszobás lakás eladó Érdeklődni: a 
Lencsési 24.111/18. alatt, vagy a 456-708-
as teleionon 17 órától lehel. 
Kélsopronyban kert eladó. Érdeklődni a 
449-249/185-űs számon 
Egyedi gáz- és vízórás, erkélyes, 2 szo
bás, 58 m?-es, II. emeleli. Irissen felújított 
lakás eladó Érdeklődni mindennap 1/ 
órától az Orosházi úl 45.11/6. alatt. 
Tanya eladó egy hold földdel. Békéscsa
ba, Nagyrét 1618. Telefon: 452-219. 
Hajnal u. 7 (IV. ker) alatti nagy kertes 
ház és Béke-kert eladó. Érdeklődni: Sző
lő U. 23. 

3 szobás kertes családi ház eladó. Tele-
Ion: 323-731. 
Békéscsabán, a Kazinczy-lakólelep (volt 
Kulich) 17/A. Iszt. 1 számú. 2 szoba 
ebédlös. egyedi gáz- és vizórás, teljesen 
felújítóit lakás sürgősen eladó. Érdeklőd
ni: 18.30-20.00 óráig a Pipacs bűiében 
(vásárcsarnok). 

J A R M U 
SEAT Ibiza GLX 1,5, benzines, 1989. év
járatú személygépkocsi eladó Teleion: 
444-056 

SZOLGÁLTATÁS 
Duguláselháritás, vízvezeték-szerelés és 
-javítás. Telefon: 455-309. 
Féltengely-, hengerlej-lelújílás. Érdeklőd
ni Bankó u, 31.. lelefon: 06-60/388-403 
Ablakszigetelés légcsalornás lömítősza-
laggal. Garanciával. Teleion: 326-906. 
Tetőszolgálat! Lapos cserép- és magas-
tetők készítése, javítása garanciával. Be
jelentés 9-12 óráig a 447-247/127 tele
fonon 

Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg 
gyártása' Házhoz megyünk! Békéscsa
ba, Kétegyházi úl 3. Telefon: 454-246. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés vidék
re is. Autórádió és -magnó. HIFI, videó ja-
vitása Boda Béla, Békéscsaba. Csíki u 
38. Teleion: 326-931 (üzenetrögzítő). 
Színes és fekete-lehér televíziók, videók 
javítása. Anlennaszerelés Cím: Bankó u. 

31., teleion: 06-60/388-403. üzenetrögzí
tő: 325-122 
Gázkészülékek tavttása. felülvizsgálata 
Cím Könyves utca 45. telefonügyeiét: 
456-537, 9-12 Óráig. 
Lakáskarbanlartás A-tól Z-ig Ú| címen, 
egy bevált szolgáltatás. Teleion: egész 
nap 321-768. Búzás László vállalkozó 
Szines televíziók javítása hétvégén is, ga
ranciával! Domokos Tamás, telefonüze
net: 323-721. rádiótel.: 06-30/432-827. 
Vállalkozásból visszamaradt bálás ruha 
olcsón eladó (egyben). Bankó A. u. 18 
Szőnyeg- és kárpittisztító gép kölcsönzé
se az Oázis virág- és ajándékboltban 
Cim: Stark A u 10., Nyugati kertváros 
Automata mosógépek javítása helyszí
nen, hétvégén is. Elektron Gmk. Békés
csaba, Bartók B. út 4 Teleion: 325-948. 
Matematikatanítást vállalok. Telefon: 
446-102 

Bőrkabátok, szoknyák, mellények készí
tése, javítása: zipzár, patent, szakadás 
soron kívül Cím: Szerdahelyi u 5. Nyitva: 
8-18-ig, szombaton 8-12-ig. 
Oláh Zsoll lermészetgyógyász-bioener-
getikus rendel héllőtől péntekig 8-18 
óráig. Teleion: 322-685. 
Már szombaton is nyitva a Jaminai Ráció 
bálásruha- és lábbeli-kereskedés. Nagy 
áruválasztékkal várjuk vevőinkel Egyes 
árucikkek 20-50%-os kedvezménnyel. 
Cim: Békéscsaba. Orosházi úl-Madách 
u. sarok Nyílva: hétfőtől péntekig 9-
17.30-ig. szombaton 8-11.30-ig. 
Szépségszalon nyílt a Gábor köz 4.-ben! 
Szolgáltatásaim: kozmetika, tülbelóvés. 
pedikúr, vérnyomásmérés. Páros bélen 
13-20 óráig, páratlan hélen 7-13 óráig. 
Teleion: 442-020. Szeretettel vár|uk ked
ves vendégeinkel! 

Kettői fizet, hármat vihet! Minóségi bálás 
ruhák kiárusítása csak 1 hétig a Mindenki 
boltjában! Békéscsaba, Bartók B. út 29. 
Nyitva: hétlótól péntekig 12-től 17 óráig 

EGYÉB 
Matematikából korrepetálási vállalok kö
zépiskolásoknak Teleton 451-612. 17 
órától 
Új olasz gyártmányú benzines szivattyú, 
egy kétajtós és egy vitrines szekrény ela
dó. Telefon: 328-629. 
Ha megbízható, korrekt munkatársnak 
érzi magái, akire nemzetközi rt.-nk épít
het, várjuk tájékoztatónkon. Teleion. 
456-401. 
Állatok szállítására alkalmas munkagép 
eladó Érdeklődni: Békéscsaba. Má|us 1 
u 14 
Törzskönyvezett berni pásztor kiskutyák 
eladók Érdeklődni: Békéscsaba. Fiumei 
u 50/1. 17 órától, hétvégén egész nap. 
Vegyestüzelésú vízmelegítő boper és 200 
literes olajos hordó eladó Tel 321-701. 
Kb. 2000 db nagyméretű tégla bontás és 
törmelékszállítás ellenében elviheló. Tele
fon: 324-657. 
Szépségszalonomba gyakorlói! fodrászt 
keresek. Teleion. 442-020. 
Sziámi kiscicák eladók. Érdeklődni Kati
ca u. 3 . telelőn: 442-020. 
Szőlóprés és zúzó eladó. Telefon: 
327-889. 
Cserepes szobanövények, különleges 
trópusi levéldísznövények, virágzók, 
kaktuszok, gyümölcstermők (citrom 
narancs, banán stb) termelői 
áron eladók. Cím: Békéscsa
ba, Dr Becsey O. u. 68. 
(volt Micsurin utca). / IB/S 

http://reK.lQ.Tn
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l^özelkép a tér mai házairól. Középen 
l \ az egykori Ipartestület 1927-ben 
épített Iparosok Háza, benne az egyko
ron szebb időket megélt népszerű „Ipar" 
vendéglő. A mellette lévő épületben volt 
(1964-1980) az országos hírű RFG 
Nyomdaipari Szakközépiskola és tan
műhelye, mely épület jelen állapotában 
nem méltó a térhez... 

A téren álló - jövőre 90 éve avatott-
r \ Kossuth-szobor, mögötte a tér legif
jabb, modern épülete, a jónevű Körös Hotel 




