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F r e u d a l i z m u s 
A családban gyorsan ke

letkezik pénzzavar, átmeneti 
anyagi nehézség, ahogy a fá
ma mondja. Még jó, ha átme
neti, mondhatni, időleges, köl
tőien szólva - múlékony. 
Ahogy jött, el is megy. De 
meddig lesz ez így, uramisten. 
Mi lesz, ha itt marad, mint egy 
maradandó csonkulás, beteg
ség, mint egy trauma, ami 
folyton nyomasztja a lelket. 

Elég egy lakásfestés, má
zolás, zárcsere, csillárvásár
lás és volt, nincs matéria. Köz
ben befut egy nemvárt víz
számla, mondjuk hétezer fo
rintról és akkor baj van. Már 
az átutalási betétszámlán 
sincs tartalék, megint a ma
mához muszáj fordulni. Ő 
megértő és jólelkű asszony, 
ad. Ó, áldott legyen minden 
mama (és papa)! De jézus
mária, mi lesz, ha nem 
lesz(nek)? Ki fog kölcsönadni 
úgy, hogy nem kell visszaadni 
soha? S a gyermekeink? Ők 
kitől kapnak majd segélyt, ha 
mi is rászorulunk? 

Szorongás, kéztördelés, 
gyomorégés, izzadság, járká-
lás, nariiotikum, kényszerkép
zetek, hallucinációk stb. Jó kis 
menü. Na! Nekem beszélhet
nek itt jelenlét-redukcióról, 
hormonszintekről a tudósok 
Nem tudom bebeszélni ma
gamnak, hogy jól mennek a 
dolgok, ha nincs pénzem. 
Persze, eddig még azért soha 
nem vesztettem el azt, ami a 
legféltettebb kincsem: a biza
kodásomat. 

KÁNTOR ZSOLT 

Harangra vár 
a j am ina i templom 

Negyven éve pusztult el a Békéscsaba-Erzsé
bethelyi (Jamina) Római Katolikus Templom. Az 
új templom már áll, de nincsen harangja. Gom
bos Lajos harangöntő mester 750 ezer forintért 
(áfával) vállalja megfelelő méretű harang elkészí
tését. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 200 ezer fo
rintot ajánlott fel közgyűlési határozatával erre a 
célra. A brit nagykövetség fogadásán Sir John Ál
lán Birch rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 
tudomást szerezve a város céljáról, tájékoztatást 
kért a költségekről. Majd 1994. szeptember 30-án 
kelt levelében felajánlotta a költség felét - tehát 
375 ezer forintot - , amennyiben a másik felét si
kerül összegyűjteni. 

Most tehát 175 ezer forint adományra van 
szükség a „Pro Ecclesia" Templomépítő Alapít
vány javára, hogy az egyházközség megrendel
hesse az új harangot. 

PAP JÁNOS polgármeter 

Még némán hív a harang 
A harangszóra mindig odafigyelünk, mert üzene

tet hordoz, s akár keresztelőre, esküvőre, temetés
re, gyülekezésre szólít, hangjával cselekvésre kész
tet. 

A lassan egyéves jaminai Jézus Szíve katolikus 
templom már nagyon sok látogatót vonzott falai kö
zé, pedig még nincs harangja. A nem létező harang 
mégis szól, s kivételesen most önmagáért, hogy lé
tezhessen. Megszületéséhez pénzre van szükség, s 
már nem is olyan sokra. Gombos Lajos harangöntő 
mester munkája várhatóan háromnegyed millióba 
kerül. A költség nagyobb hányadára, félmilliót meg
haladó összegre már befutottak a felajánlások, kö
zel kétszázezer forint azonban még hiányzik. 

A „Pro Ecclesia" Templomépítő Alapítvány tehát 
továbbra is nyitott, s várja a támogatásokat. A ha
rang azonban nemcsak önmagáért szól, hanem a 
templomért is, hiszen az építésre felvett hitelekből 
2,6 milliót még nem sikerült visszafizetni. 

A támogatók adományaikat természetesen leír
hatják adóalapjukból. 

L. M. 

A befizetésekhez csekkek a jaminai és a belvárosi katolikus plébánián, valamint az Andrássy úti Szilvia 
Marketben és Origó üzletházban szerezhetők be. A támogatások leírhatók az adományozók adóalapjából. 

ÖTÉVES 
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Illúziók és valóság 
Múlt héten ünnepelte meg

nyitásának 5. évfordulóját a bé
késcsabai Családsegítő Szolgá
lat. Galambosné Varjú Blanka 
intézményvezető küzdelmesnek 
nevezte az eltelt ötéves idősza
kot: kezdetben a „szülők", azaz 
az önkormányzat és az illetékes 
minisztérium nemigen örültek 
„gyermeküknek", kétségbe von
ták önálló létjogosultságát. Úgy 
vélte, szép eredményeket értek 
el, már senki sem kérdőjelezi 
meg a Családsegítő Szolgálat 
létezését, szerepét: bizakodva 

néznek a jövőbe, odaadóan dol
goznak tovább, hisz a városnak 
szüksége van munkájukra. Ter
mészetesen már lemondtak 
kezdeti illúzióikról, azaz nem ál
tatják magukat azzal, hogy meg
válthatják a világot... Koncz Zsu
zsa egyik épp elhangzott dalát 
idézte: „Illúzió, hogy mindenki 
egyszerre megváltható, hogy 
mindenki fájdalma gyógyítha
tó..." 

A vendégeket Pap János pol
gármester köszöntötte, aki el
mondta, hogy Békéscsabán va
lóban szükség van a Családse
gítő Szolgálatra - az intézmény, 
nem úgy, mint sok más helyen, 
jól működik: „Köszönöm, hogy 
kiharcolták e szervezet létreho

zását, és azt, hogy ilyen jól dol
goznak!" 

A születésnapi tortát Sarkadi
né dr. Lukovics Éva ország
gyűlési képviselő vágta fel, és 
sok sikert kívánt volt munkatár
sainak. „Ugyanolyan nehéz és 
felelősségteljes dolog egy em
bernek, egy családnak segíteni, 
mint egy közösségnek, város
nak, országnak..." - mondta a 
képviselőasszony. 

1989 óta a családsegítőt 
mintegy 2400 család kereste fel. 
Egy-egy család problémájának 
megoldására átlagban 8-10 ta
lálkozó szükséges, ám néha hó
napokon, éveken át kell egyese
ketsegíteni. 

H. M. 



1 VISSZASZÁMLÁLÁS 

Másképp képzeltem 

dr. Rigó Mihály 

Dr. Rigó Mihály állatorvos 
1994. február 27. óta a 16-os szá
mú önkormányzati választókerült 
(Kerek, Fürjes, Felsőnyomás) 
képviselője. A közgyűlésekről né
mi keserűséggel a hangjában, 
csalódottan beszól. 

- Másképp képzeltem ezt az 
egész tevékenységet. Sokkal ke
ményebb, fegyelmezettebb, kö
vetkezetesebb munkát vártam, 
mint amit tapasztaltam. A város 
épült, szépült, - ez olyan, mint 
amikor a ló gyógyul, de nem tudni, 
hogy a kezeléstől, vagy a kezelés 
ellenére. Folyt a munka, más kér
dés, hogyan folyhatott volna. Én például személyes sértésként éltem 
meg, hogy a kilenc órakor kezdődő közgyűlésre valaki délután jött csak 
be, aláírta a jelenléti ívet, és amikor szavazni kellett, a 32 emberből már 
csak 17 volt jelen. Ez így komolytalan. Nem hiszem, hogy a küszöbön 
álló önkormányzati választás gyökeres változásokat hozna, nem kívánok 
indulni. Majd jön valaki más, akinek inkább van politikusi vénája. Én gya
korlati ember vagyok, a politikai sakkozgatás nekem nem megy... 

- Mire volt elég e rövid néhány hónap a kerületében? Mit sikerült ten
nie a tanyákon élőkéd? 

- A költségvetés megszavazása után kerültem az önkormányzatba s 
mivel előtte egy ideig senki sem képviselte Kereket, Fürjest és Felsőnyo
mást, valahogy elfelejtődött, hogy ott is élnek emberek. Utólag próbáltam 
valamit tenni, például sikerült a nyilvános telefont részben elintézni és 
külső támogatással az öregek napközije előtt buszmegállót kialakítani. 
Elsőrendű feladat lett volna a legfontosabb dűlőutak járhatóvá tétele, eb
ben részeredményeket értünk el. Néhány utat az önkormányzat anyagi 
támogatásával és lakossági összefogással rendbe hoztunk, másutt ma
radtak a gödrök, a sár. Iszonyúan magasak az árak. A tanyavilág ritkán 
lakott, de nagy területen fekszik. A kis lélekszám miatt ezt a területet 
valahogy mindig elhanyagolták. 

- Ön szerint várható-e gyökeres változás a tanyavilágban a közeljö
vőben? 

- Ezen a környéken csak akkor lesz érezhető változás, ha a mező
gazdaság talpra áll. A tanyákon ma sok az idős ember, és sok a kiáb
rándult munkanélküli. Dolgos emberek, akik ha legkisebb reményt látná
nak arra, hogy jobban éljenek, az egész napot kora hajnaltól a földeken, 
vagy az állatok körül töltenék. Azonban olyan gyakori a változás a me
zőgazdaságban is, hogy nem mernek befektetni, árut termelni, mert 
nincs biztosíték arra, hogy megtérül a pénz és a kemény munka. Minden 
bizonytalan. A volt téeszek udvarán milliós értékű gépek rozsdásodnak, 
miközben a földeken a régi kezdetleges szerszámokkal próbálnak bol
dogulni az emberek. Azok az emberek, akik már igazán megérdemelnék, 
hogy jobban éljenek... 

MIKÓCZY ERIKA 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., telefon: 452-252, fax: 441-651) 

árajánlatokat kér utcanévtáblák gyártására, 
valamint kihelyezésére. 

Ajánlatok mindkét tárgyban, vagy külön-külön is. adhatók. 
Elkészítendő táblamennyiség: kb. 600 db. 
Kihelyezendő táblamennyiség: kb. 1600 db. 
Részletes felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési 

irodáján kapható. 
Az árajánlat benyújtásának határideje: 

1994. október 20. (csütörtök). 

• FOGADÓNAPOK. Október 14-
én, pénteken dr. Simon Mihály jegy
ző tart fogadónapot a városházán 8 
és 12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Tóth Károly or
szággyűlési képviselő fogadóórát 
tart október 14-én, pénteken 15.30 
és 17 óra között az MSZP megyei 
irodájában (Szabadság tér 11-17., 
félemelet). 

• KIÁLLÍTÁS. Mire a falevelek le
hullanak címmel nyílt kiállítás a bé
késcsabai Munkácsy Mihály Múze
umban, az I. világháború kitörésének 
80. évfordulója emlékére. A kiállítás 
megtekinthető december 31 -ig, októ
ber hónapban hétfő kivételével na
ponta 10-17 óráig, novembertjen és 
decemberben hétfő és kedd kivéte
lével 10-16 óráig. 

• POLICE INFO. Közlekedésbiz
tonsági információs és szolgáltató 
iroda nyílt az Andrássy út 6. számú 
ház földszintjén. Az iroda két munka
társa, Pap Györgyi és Dézsi Gábor, 
koordinációs és szervezési feladatok 
mellett tanácsadással, közlekedés
biztonsági adatszolgáltatással, szak
anyagok gyűjtésével, forgalmazásá
val, propagandaanyagok terjeszté
sével is foglalkozik. Ügyfélfogadási 
rend: hétfőn, kedden, csütörtökön ós 
pénteken 9-11 ós 13-15 óráig. Tele
fon: 448-448/18-as mellék. 

• HIRDETMÉNY. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szociális bizottsága értesíti a lakos
ságot, hogy a lakás célú önkormány
zati kamatmentes kölcsön támoga
tás névjegyzéktervezetét a hivatal 
hirdetőtáblájára kifüggesztette. A ter
vezetre bárki észrevételt tehet. 

• GYERMEKORVOSI ÜGYELET. 
Az egészségügyi iroda értesíti a vá
ros lakosságát, hogy a gyermek-há
ziorvosi ügyelet 1994. október 13-tól 
visszakerül a Réthy Pál Kórház és 
Rendelőintézet (Gyulai út 18.) főépü
letébe. 

• POLGÁRMESTERJELÖLT. A 
szociáldemokraták békéscsabai pol
gármesterjelöltje az MSZDP bejelen
tése alapján Botyánszki György. A 
jelölt az MSZDP-MSZDKSZ orszá
gos főtitkára, az ILRS világválaszt
mányának tagja, az MSZDP megyei 
ügyvezető elnöke, békéscsabai el
nök. Civil foglalkozása tervező, je
lenleg a Békés Megyei Vízművek Rt. 
központi energetikusa. Botyánszkit 
az MSZDP közlése szerint több tár
sadalmi szervezet, továbbá német 
és svéd szociáldemokraták is támo
gatnák. A politikus még nem mondott 
határozott igent. 

• KOZMETIKA. Október 15-én, 
szombaton 14 órától Priskinné Feke
te Adrienn mesterkozmetikus tart 
előadással egybekötött tanácsadást 
a Lencsési Közösségi Házban. 

• BÉKÉSI UTAK MENTÉN. A 
közúti igazgatóság, mint a Békés 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

megyei utak kezelője kiadványt szer
kesztett Emlékhelyek és műszaki 
emlékek a békési utak mentén cím
mel. A gyűjteményben térkép mutat
ja az egyes emlékhelyek megközelít
hetőségét, ós színes képek illusztrál
ják Békés megye kegyhelyeit, út 
menti feszületeit, I. és II. világhábo
rús emlékműveit, az irodalomhoz és 
a művészetekhez kötődő épületeit, 
mérnöki létesítményeit (út, híd), vala
mint gyönyörű védett fái közül néhá
nyat. A közúti igazgatóság - mint azt 
Máté András igazgató a bevezető
ben írja - e kiadvánnyal kíván tiszte
legni a rég-, illetve közelmúlt öröksé
ge előtt. 

- M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Hürkecz János és Geszterédi Ju
lianna fia Márk, Belicza László és 
Komoróczky Edit leánya Anna, Bar
na János és Doha Barbara fia Dávid, 
Kiss Gábor és Krizsán Mária fia Pál, 
Hajnal-Pap Károly és Kukla Erzsébet 
Andrea leánya Brigitta, Balangó Zol
tán és Horváth Lilla leánya Nóra, 
Borgye István és Szokolai Ilona fia 
Tamás 

HÁZASSÁG 

Poliák Györgyi Erika és Deák Fe
renc, Kiss Zsuzsanna Rozália és Ba
jusz Zoltán 
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DRÁMA ES ELET 

János király a túlélő? 

Bregyán Péter és Bartus Gyula 

Ha a színpadot egyszerre történelemnek és jelennek s egy
ben a szemünk láttára végbemenő művészi cselekvés helyszí
neként fogjuk föl, keresnünk kell önmagunkat, amely a térből, a 
műből kel életre. A Jókai Színház előadásán századunk egyik 
legremekebb drámaírója, Dürrenmatt vetíti elénk a géniusz 
Shakespeare egykori alkotását. Nem a színházi életben szoká
sos „leporolásról" van szó ebben az esetben, hanem értő, kriti
kai folytonosságról, melynek lényege a sokkoló hatások tömörí
tése, az emlékezés lelket ébresztő, gondolatokra serkentő jó ér
zésének a felkeltése. 

A mindennapok emberének viselkedését a tömegkultúra hi
hetetlen nagy erővel befolyásolja. A videoszféra világszerte 
egyesíti és émelyíti a lelkeket. Afrikában, Ázsiában nő a lakos
ság száma, Európában, az Egyesült Államokban egyre több a 
munkanélküli. Az iskolában a matematikára, a számítástechni
kára helyezik a hangsúlyt, az emberek közötti viszonyok és az 
abból fakadó érzések megértése, az empátia, a tolerancia taní
tása szünetel. Ezért jó, hogy a Jókai Színház műsorra tűzte ezt 
a darabot, amely segít megmutatni konfliktusok megoldásait és 
egyben erkölcsi erővel hat a nézőre. Világossá tesz olyan ellen
pontokat, mint az igazság és hazugság, barát és ellenség, hata
lom és kiszolgáltatottság. 

Rendezési és színészi kivitel ritkán tart lépést a szerző emel
kedettségével. Most energikus színészvezetéssel, adekvát sze
reposztással s - amit oly boldogan kell leírni - egyenletes 
művészi játékkal lep meg bennünket a társulat. Mindig különös 
vonzása van az első bemutatónak, hiszen az újonnan érkezett 
művészeket ilyenkor láthatjuk. Jó néhány éve nem volt ennyire 
összefogott és egységes felfogású előadás a csabai teátrum
ban. Köszönhető ez a koncepciózus rendezésnek, bár talán túl
zottan is sikerült Dürrenmatt groteszk humorát visszafogni az 
előadás során. Nem abszurd drámáról van szó - a klasszikus 
értelemben - , ám a mai kor emberének (minden kor emberé
nek) szóló intim önirónia így kevésbé mutatkozott meg. 

A díszlet és a jelmezek felfokozzák a fenyegetettségnek, 
vagyis az emberlét nagy, általános, örök kérdésének a jobb 
megértését. A pusztán szánalmas szájhőstől (János király), az 
elementáris karaktertől (Fülöp) a konszenzust kereső, tekintély
tisztelő (Pandulpo bíboros érsek) szereplők sora a szerző gon
dolatait közli: „Isten kegyelméből vagyok haladó svájci polgár, / 
ki soha senkit nem uralt, senkit soha nem szolgált" - írta ne
gyedszázada Dürrenmatt-verseiben a magyar költő, Pákolitz 
István. A békéscsabai néző, különösebb beavatottság nélkül is 
ráérez a nyomvonalra: a dürrenmatti tragigroteszk - róla (is) 
szól! 

CS. TÓTH JÁNOS 

G O N D O L K O D Ó Közérzet 
Táj, csata előtt. 
Alvó város, ébredő álmok. Zuhogó hajnali gondolatok, elszállnak 

a sötét leplek. 
Valaki rágja a lét alapzatát, düledezik a törzs, véd köpnek a föld 

melegségéből táplálkozó gyökerek. 
Mikor alszanak a patkányok? 
Táj, csata közben. Után. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Békés-Csaba 
mezővárosa 
hajdani és mostani 
állapotjáról... 

Ezen a címen jelent 
meg nemrégiben Haán La
jos 1845-ben, Nagyvára
don nyomtatott értekezésé
nek reprint kiadása. A kiad
vány megjelenését Pap Já
nos, Békéscsaba polgár
mestere támogatta képvi
selői alapjának felhaszná
lásával. A kötet könyves
boltokban nem kapható, vi
szont a polgármester 4-4 
példányt ajándékozott a 
város valamennyi iskolájá
nak, valamint városi és 
megyei közintézmények
nek. 

Az alábbiakban egy rö
vid részletet közlünk a 
könyvkuriózumból olvasó
ink számára. 

Fekvése. Határai. 
Kiterjedése. 

Békés-Csaba, azelőtt legna
gyobb falu Európában, most 
mezőváros, fekszik Békés 
megyének délkeletre hajló ré
szén, 's határos éjszakról Bé
kés mezővárosával, Doboz-
Megyer, Kamut és Kondoros 
pusztákkal; - keletről Gyula 
mezővárosával, Kígyós és 
Gerla pusztával, - délről Kí
gyós, Bodzás, Apácza és 
Földvár pusztákkal; - nyu
gatról Orosháza helységével 
és Csorvás pusztával. - Ki
terjedése, a' hozzá tartozó 
sopronti, megyeri, kiskondo-
rosi, sz.miklósi, csákói, geren-
dási és vandháti pusztákkal 
együtt 86,074 hold, azok nél
kül pedig 61,472 hold, holdját 
1100 • ölével számítva, 's így 
öszvesen m. e. 6 • m fd . -
Fekszik Békéshez 2, Gyulá
hoz 3, Szarvashoz 6 órányira; 
Aradhoz 7, Nagy-Váradhoz 
10, Pesthez 18 mfd-nyire. -

A TEVAN KIADÓ ÚJDONSÁGA 
S E B Ő K ÉVA; BelsŐ sáv 

Belső sáv? Nem, nem egy betoncsíkról szól Sebők Éva legú
jabb kötete, hanem arról a belső sávról, mely inkább Lao-ce-i 
értelemben út, ha egyáltalán annak nevezhető. Sáv. így talán 
pontosabb. A lélek belső sávja, úttalan irány, szent bolyongás 
két kőszikla: a Líra és a Gondolat között. A versek némi humor
tól sem mentesen két erőtér közt haladnak mindig eszmélke-
désre késztető végük felé. Mert befejezett versek ezek, kemény 
formai kötöttség kristályrácsába faragott miniatúrák, az előző, 
Jégkarc című kötet (Tevan Kiadó, 1989) költői hangvételének s 
formakultúrájánk szerves folytatói. Sebők Éva egyszerre közért
hető és modern. Talán a „koboldos" gyermekírói tapasztalat te
szi alkalmassá erre. Megkapó közvetlenséggel, olykor szinte az 
élőbeszéd fordulatait is egy-egy groteszk beidézés erejéig 
„verssé meghíva" nyúl olyan témákhoz, melyek a hagyomány 
szerint mord ábrázatot követelnének a szerzőtől. Sebők Éva 
halálverseiből a megőrzött ártatlanság derűje, míg örömódáiból 
a fenyegetni sosem szűnő végzet fanyar avarszaga árad. S az 
olvasó csak találgathat: mi az a soha ki nem mondott, amit min
den vers akaratlanul is kimond? Hol a titok, amikor nem kell 
megfejtés után kutatni, s miképp lehet rejtélyes a 
már-már kihívóan egyszerű? 

KÁNTOR ZSOLT 



IFJÚ VÁROSVÉDŐK 

Bizonyara sok embernek szembetűnt úgy július hónap vége 
felé, hogy kisebb-nagyobb diákok csoportja cikázott a Lencsési-
lakótelepen. Hol ásóval, kapával, hol sövénynyíró ollóval és ge-
reblyével a kezükben szorgoskodtak. Bizonyára mindenki látta, 
hogy a terep elhagyása után megszépültek a bokrok, fák, a kör
nyék, de kik ők, senki sem kérdezte. 

Még a nyolcvanas évek közepe táján városukat szerető bé
késcsabai polgárok körében megfogalmazódott az a gondolat, 
hogy nemcsak beszélni, de tenni is kellene valamit szülőváro
sunk szépségének és értékeinek megőrzéséért. Megalakították 
a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesületet. Az el
nök dr. Sonkoly Kálmán nyugalmazott igazgató főorvos - a 
mai napig mindenki Kálmán bácsija - lett. Bár nem minden 
csabai polgár ismeri az egyesület tevékenységét, de azért na
gyon sokan figyelemmel kísérték a munkát. A legutóbbi közgyű
lésükre az iskolák tanulóit, diákképviselőit is meghívták. Ekkor 
találkoztam először dr. Cserei Pállal, az egyesület titkárával. A 
gyűlés után beszédbe elegyedtünk, szinte egyszerre vetettük 
fel egy ifjúsági tagozat létrehozásának szükségességét. Ennyi 
az előzmény, innen már a szervezőmunkától és a lelkes diákse
regtől függött minden. 

Ime az első eredmény! 1994. március 15-én megalakult a Bé
késcsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület ifjúsági cso
portja, akik a következő nevet vetették fel: Ifjú Városvédők. Ala
kuló ülésünkre az Áchim L. András Általános Iskolában került 
sor, több mint ötven diák jelenlétében. Elfogadtuk a programot 
és elnökséget választottunk (elnök Miklya György, elnökségi ta
gok Darida Mária és Hajdú Katalin). Természetesen nem elfelej
tendő, hogy e kis csapatot Batóné Zsila Marianna vette szár
nyai alá a „nagyok" részéről mint elnökségi tag. 

A csapat rögtön munkába lendült, s első (bemutatkozó) nagy 
feladatunkat - ' a Föld napját - sikeresen meg is rendeztük, 
méghozzá városi szinten. Ezt követte a városvédő és városszé
pítő tábor megszervezése. 

Az Ifjú Városvédőknek jelenleg nyolcvan tagja van, minden, 
városát szerető, tenni akaró fiatal felé nyitottak vagyunk. 1995-
ben is szeretnénk tábort szervezni. 

MIKLYA GYÖRGY 
az Ijfú Városvédők elnöke 

O P E R E T T S Z T A R O K 
a Városi Sportcsarnok színpadán! 

Nagyszabású operettgála kerül megrendezésre 
1994. október 23-án, 19 órai kezdettel a sportcsarnokban. 

Neves előadóművészek - Zsadon Andrea, Oszwaíd Marika, Leb-
lanc Győző, Szolnoki Tibor, Benkóczy Zoltán, Krasznai Tibor - ad
nak elő részleteket Kálmán Imre és Huszka Jenő müveiből. 
Közreműködik az Operettvilág Együttes ének-, tánc- és zenekar. 
Vezényel: Dömötör Zsuzsa 

Jegyár: 300 Ft. 
Jegyek válthatók elővételben a Városi Sportcsarnok 
portáján, illetve a helyszínen az előadás előtt. 

A FŐISKOLA HÍREI 
• A főiskola 600 ezer forint támogatást kapott a Művelődési és 

Közoktatási Minisztériumtól napkollektor telepítéséhez sport
csarnokának melegvíz-ellátására. 

• A szociálismenedzser-képzés iránt mind a régióban, mind a 
határon túlról nagy az érdeklődés. Szeptember végén a finn
országi savonlinnai Egészségügyi Főiskola tanárai jártak a fő
iskolán. Elsősorban az érdekelte a vendégeket, mit és ho
gyan tanítanak Békéscsabán az életvitel, háztartás-ökonómia 
speciális képzésben, valamint az, hogyan kapcsolják a nor
mál pedagógiai programokhoz a deviancia problémáit, keze
lési módjait. 

Városvédők találkozója 
Az idén Komlón tartotta XIII. Országos Találkozóját a Város-

és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra). A konferencián az 
országban működő város- és faluvédő egyesületek, honismere
ti egyesületek vettek részt. 

A plenáris ülés résztvevői először beszámolót hallgattak meg 
a szövetség 1993. évi munkájáról. A szövetség civil társadalmi 
szerveződésként igyekszik megtalálni a helyét, szerepét. Az el
múlt évben jelentősen nőtt úgy belföldön, mint külföldön a tevé
kenységünk. Egyre több rendezvényen jelenhetünk meg, ahol 
hallatjuk szavunkat, elmondhatjuk véleményünket. 

Nemzetközi kapcsolataink az Európa Nostrán belül az Auszt
ria Nostra szervezetével a legjobban kiépült. 

A beszámolóban örömmel hallottunk arról, hogy a szövetség 
néhány igen jelentős nemzetközi rendezvényen is elmondhatta 
véleményét. Ilyen volt az Európa-ház júliusi konferenciája, ahol 
több ország nagykövete is jelen volt. Az EBEI október és de
cember között Budapesten tartja rendezvényeit 50 ország rész
vételével. A civil szerveződések elismerését az a tény is jelzi, 
hogy az EBEI a biztonság kérdésében kikérte szövetségünk vé
leményét is. Javaslatot tehettünk a műemlékvédelemmel foglal
kozók anyagi támogatásának kérdésében is. 

Találkoztunk Baja Ferenc miniszter úrral bősi témában, Ba-
ráth Etelével véleményt cseréltünk a környezetvédelemről. 

A konferencia igen nagy hangsúlyt fektetett az ifjúság bevo
nására a város- és környezetvédelmi munkába. Sorra alakulnak 
az egyesületeknél az ifjúsági tagozatok. Fontos, hogy a fiatalok 
jobban megismerjék lakóhelyük múltját, történetét, tegyenek va
lamit jelenükért. Évenként 1-2 hetes táborokban falu-, város
építő és -szépítő munkákban vesznek részt. Példa erre Szan-
dicska, ahol 1 fő lakójú településből élő, mesterek faluját építet
ték fel. 

A rendezők a konferencia résztvevőinek pihenésül jó progra
mokkal is kedveskedtek. 

A találkozó ideje alatt a város főterén Kossuth-emlékhely ava
tásán is jelen lehettünk. A két nap szakadó eső után a harma
dik napon csodálatos időben autóbuszos kiránduláson ismer
kedhettünk meg a Mecsek szép tájaival és nevezetességeivel 
Sikonda - Magyaregregy - Pécsvárad útvonalon. 

A találkozó tapasztalatait leszűrve elmondhatjuk, nincs meg
állás, a munkát folytatni kell, tennivaló van még bőven! 

Címünk: Békéscsabai Városvédő- és Városszépítő Egyesület, 
Szabadság tér 11-17. I. em., 
kedd, péntek 10-12 óra, telefon: 447-247. 

Ehhez a munkához várjuk egyesületünk tagjai sorába minda
zokat, akiket érdekel lakóhelyük, környezetük sorsa, városunk 
múltja, jelene és jövője. Kérjük, véleményükkel, javaslataikkal 
támogassák munkánkat. 

BIELIK MAGDOLNA 
elnökségi mg 



K CSABAI 
ÖZLÖNY 

D ONTES UTAN 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
37/1994. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a lakósok 
és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 

1/1994. (I. 20.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

1 § 

A rendelet 8. §-ának (1) bekezdése a követke
ző szabályozással egészül ki: 
„Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozat
lan idejű szerződéssel rendelkező bérlők la
káscseréjére." 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1994 szeptember 29. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
38/1994. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete 

az 1994. évi költségvetés módosításáról 

A9/1994. (II. 17.) önkormányzati rendeletakö-
vetkezők szerint módosul: 

1 § 

1. § (1) Az önkormányzat költségvetésének 
1994. évi összes bevétele 276 622 E 
Ft-tal nő. 

1. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fő
összeg forrásonkénti részletezését az 
1. számú melléklet tartalmazza. 

2. § (1) A beruházások megvalósításához az 
1994. évben a tervezett hosszú lejáratú 
hitelt 107 000 E Ft-tal kell csökkenteni. 

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének 
1994. évi összes kiadása 276 622 E Ft-
tal nő. 

3. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fő-
ősszeg felhasználásának feladatonkén
ti részletezését az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

4. § (1) Az önkormányzati intézmények kiadá
sának főösszegét 417 033 E Ft-tal nö
veli. 

4. § (2) Az önkormányzati intézmények bér
alapját 97 533 E Ft-tal, társadalombiz
tosítási járulékát 49 958 E Ft-tal meg
növeli. 

4. § (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt főösz-
szegek cimenkénti részletezését a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 

4. § (4) Az önkormányzati intézmények saját 
bevételét 361 226 E Ft-tal megemeli. 

4. § (5) Az (1) bekezdésben meghatározott ki
adások teljesítéséhez 55 807 E Ft tá
mogatás biztosít. 

4. § (6) A (4)-(5) bekezdésben főösszegek ci
menkénti részletezését a 2/a számú 
melléklet tartalmazza. 

4. § (7) A közgyűlés az önkormányzati intézmé
nyek kiadásának főösszegén belül a 
részben önálló intézmények kiadásai
nak megemelését intézményenként és 
kiemelt előirányzatonként a 2/b számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

4. § (8) A közgyűlés az önkormányzati intézmé
nyek bevételének főösszegén belül a 
részben önálló intézmények bevételei
nek megemelését intézményenként és 
kiemelt előirányzatonként a 2/c számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

4. § (9) Az önkormányzati támogatásban része
sülő intézmények állandó főfoglalkozá
sú munkavállalóinak létszámát 36 fővel 
megemeli, melynek intézményenkénti 
részletezését a 2/d számú melléklet tar
talmazza. 

4. § (10) A (9) bekezdésben foglalt létszámon 
belül a részben önálló intézmények ál
landó főfoglalkozású munkavállalóinak 
létszámváltozását intézményenként a 
2/e melléklet szerint hagyja jóvá. 

5. § (1) A polgármesteri hivatalhoz tartozó fel
adatok ellátásának működési kiadási 
előirányzatát 62 221 E Ft-tal megemeli 

5. § (2) A polgármesteri hivatal bóralapját 9092 
E Ft-tal, társadalombiztosítási járulékát 
4151 E Ft-tal emeli meg. 

5. § (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kiadá
sok főösszegének cimenkénti részlete
zését a 3. számú melléklet tartalmazza 

6. § (1) A közgyűlés a beruházások kiadás-
összegét 184 103 E Ft-tal csökkenti. 

6. § (2) A beruházások cimenkénti részletezé 
sét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

6. § (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 
beruházásainak összegét 58 789 E Ft-
ban állapítja meg. 

6. § (4) A beruházások intézményenkénti és ci
menkénti részletezését a 4/a számú 
melléklet tartalmazza. 

7. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő 
állóeszközök felújítási előirányzatát 
18 529 E Ft-tal csökkenti. 

7. § (2) A felújítási feladatok cimenkénti részle
tezését az 5. sz. melléklet tartalmazza 

7. § (4) Az intézményi felújítások összegét 
33 267 E Ft-ban állapítja meg. 

7. § (5) A felújítások önálló intézményenkénti 
és cimenkénti részletezését az 5/a szá
mú melléklet tartalmazza. 

8. § (1) A más szervek, jogi személyek támo
gatásának összegét 6078 E Ft-tal meg
emeli, a 23. cím 4. alcíme szerint. 

9. § (2) Az (1) bekezdésben, valamint e rende
let 2. §-ában foglaltak figyelembevéte
lével az önkormányzat hitelek miatti tö
ketartozása 1994. december 31-re 
107 000 E Ft-tal csökken. 

10. § (1) A közgyűlés a 31. címben foglalt álta
lános tartalék összegét 2579 E Ft-ban 
állapítja meg. 

2 . § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1994. szeptember 29. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

DECEMBERBEN 

VÁLASZTUNK 
Göncz Árpád köztársasági elnök 

december 11-re, vasránapra írta ki 
az önkormányzati választásokat. A 
választásokra az önkormányzati tör
vénycsomag alapján kerül sor. ame
lyet múlt csütörtökön hirdettek ki a 
Magyar Közlönyben. 

A négy törvényt - az alkotmány
módosítást, a helyi önkormányza
tokról szóló törvényt, az önkormány
zati választásokról szóló jogsza
bályt, valamint a polgármesterek és 
a helyi önkormányzati képviselők 
jogállását rögzítő törvény módosítá
sát - szeptember utolsó napján fo
gadta el a parlament. 

Megmondják az őszintét 

Ismét van elnöke a Békéscsabai Előre FC-nek. 
Ez azért jó, mert nyár óta nem volt. Orosz István 

és Bognár István ugyanis akkor lemondott, arra hi
vatkozva, hogy rengeteg elfoglaltságuk van. Átala
kult az elnökség is, így aztán most már újult erővel 
dolgozhat a vezetés a csapatért. 

A nagy örömben kissé elsikkadt az az újságcikk 
a Mai Napban, amelyben Lengyel János, a klub ko
rábbi pesti képviselője jól leteremtette az új vezetést. 
Keményen odacsapott, kimondta, ami a begyében 
volt, illetve van, ahogy mondani szokták, megmondta 
az őszintét. Ebből pedig arra lehet következtetni, 
hogy miután Lengyel nem került be az új vezetésbe 
(illetve ahogy a cikkből kitűnik, nem is nagyon akart), 
utoljára még igyekszik elmagyarázni, ki és miért sá
ros az elnökségi tagok közül. (Általánosságban, per
sze.) így legalább megtudhatjuk, miért fog majd fel-

bomlani az új vezetés egy-két év múlva. Elvégre 
annyi bűnös ember van benne, hogy ez a gárda csak 
ideig-óráig maradhat együtt. 

Egy évvel ezelőtt Orosz István, az akkor új elnök, 
már finoman utalt arra, hogy a régi vezetők kőzött 
akadt olyan, aki a csapatnak megszerzett szponzori 
pénznek a jutalékát szépen zsebrevágta, merthogy 
az az övé, azt ő szerezte. (Az más kérdés, hogy ez 
volt a feladata neki - mármint a pénz gyűjtése - mint 
elnökségi tagnak. Mégpedig társadalmi munkában. 
Ebből tehát nem illett volna lecsippenteni.) Egyebek 
közt ilyen apró momentumok is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a vezetőségi tagok között sok volt a súrlódás. 

S hogy a jelenlegi elnökség meddig marad a hi
vatalában? Valószínűleg addig, amíg a felgyülemlő 
ellentéteket valamelyik sértett tag felszínre nem hoz
za egy újságcikkben. Azaz amíg valaki 
meg nem mondja az őszintét. 

Név nélkül, persze. 

Sz. M. I ty 
mm 



Ifjú közlekedési rendörök 

Alig néhány éve még a házunk közelében lévő iskolánál is 
közlekedési úttörők könnyítették meg a járdán tanácstalanul 
ácsorgó iskolás gyerekek átkelését az úttesten. A Közleke
déstudományi Egyesület legutóbbi sajtótájékoztatóján ismét lát
hattunk „kis rendőröket", akik az ifjú közlekedési rendőr mozga
lom első tagjaiként mutatták be az új egyenruhát. 

A Fékút a Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma augusztusi 
ülésén döntött arról, hogy 300 ezer forinttal elindítják az ifjú köz
lekedési rendőr mozgalmat. 600 méter kék színű, impregnált, víz
hatlan anyagot vásároltak, amelyből háromszáz gyermek részé
re készítik a pelerint a textilipari szakközépiskola diákjai. A pele-
rinhez baseballsapka tartozik emblémával, így az egyenruha kor
tól és nemtől függetlenül valamennyi felső tagozatosnak megfe
lel. Egyelőre a kettes és a kilences iskola képviselői vehettek át 
4-4 darab egyenruhát, de folyamatosan minden iskolai cilátnck 
majd. 

Balta Jánostól megtudtuk, hogy a nyár folyamán 20 gyermek
kel történt közlekedési baleset a megyében (3-14 éves korig). A 
rendőrök minden kis sérültet meglátogattak, s hogy a vizit emlé
kezetesebb legyen, ajándékkal lepték meg a gyerekeket. Volt, 
aki KRESZ-tesztjátékot, más kabalafigurát, vagy kisautót kapott 
a közlekedési jó tanácsok mellé. 

Kárpáti Béla rövid tájékoztatójában ismét a baleseti helyzet 
romlásáról volt kénytelen beszámolni. Március óta folyamatosan 
több könnyű és súlyos sérültről, több halálos áldozatról árulkod
nak a statisztikák, mint az elmúlt év hasonló időszakaiban. Az 
ősz beállta, az eső, a köd, a nyálkás út fokozott figyelmet kíván. 
A rendőrök akciókat szerveznek, ebben az időszakban megkü
lönböztetett figyelmet fordítanak a rossz műszaki állapotú jármű
vek kiszűrésére. Ellenőrzik a gumiabroncsok, világító- és jelző
berendezések, ablaktörlők, sárfogók állapotát - nem árt tehát 
megnézni indulás előtt. És ugye nemcsak ellenőrzések idején... 
A kerékpárok felszereltsége rossz, a reggeli és az esti órákban 
fokozott figyelmet fordítanak rájuk is a rend őrei. 

Vantara Gyula, a közúti igazgatóság főmérnöke az optikai és 
fényvisszaverődésen, valamint hanghatáson alapuló burkolatje
lek mellett szólt a kihelyezett új jelzőlámpákról is. Hangsúlyozta, 
hogy bár a lámpaprogramok forgalomszámlálást követően szü
letnek, a tervasztalon nem derül ki, hogy a gyakorlatban bevál
nak-e vagy sem, így szükség van a lakosság visszajelzésére a 
programmal, a fázisidőkkel kapcsolatban. Az észrevételeket a 
polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodáján, vagy a közúti 
igazgatóságnál lehet közölni. 

Néha úgy tűnhet, hogy a rendőrök, a közlekedési szakem
berek rászállnak az emberre; ellenőrzik a kerékpárunkat, kocsin
kat, sőt (ne adj' isten) még minket is. Ám valószínűleg döbbenten 
merednénk magunk elé, ha mérni lehetne számokban a mérhe
tetlent: hány balesetet úsztunk meg részben ezeknek a „zakla
tásoknak" köszönhetően... M I K Ó C Z Y E R I K A 

LAKOSSÁGI FORUM 
DR. VÉCSEI LÁSZLÓ tisztelettel meghívja az 1. számú válasz
tókerület lakóit az 1994. október 14-én, pénteken 17.30-kor kezdő
dő lakossági fórumra. 

A fórum helye: a szlovák iskola ebédlője. 

A FÓRUM TÉMÁI: beszámoló az önkormányzatban végzett mun
káról; út- és szennyvízcsatorna-építések (Nagyváradi, Kálvin ós Ko
vács Pál utca); az öntöde ügye; mezőgazdasági támogatások. 

MEGHÍVOTT VENDÉGEK: 
TÓTH KÁROLY, 
Békéscsaba város országgyűlési képviselője, 
SIK ÁRPÁD falugazda. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. október 13-19. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

X. 13-16. 16 óra: BEETHOVEN 2. 
(magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték) 

18, 20 és 22 óra: Jack Nicholson és Michelle Pleiffer: 
FARKAS • WOLF (amerikai pszichothriller) 

X. 17-19. 16, 18 és 20 óra: Jack Nicholson és Michelle Pheilfer: 
FARKAS • WOLF (amerikai pszichothriller) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

X. 13-16. 19 óra: 

X. 17-19. 19 óra: 

X. 13-19. 21 óra: 

ART MOZI 
A MÉREGZSÁK (színes, angol-ír prolikomédia) 

Krzysztol Kieslowski: HÁROM SZÍN: FEHÉR 
(Kieslowski trilógiájának második része) 

PREMIER MOZI 
Debra Wingnr és Anthony Hopkins: 
ÁRNYÉKORSZÁG 
(magyarul beszélő amerikai lilm) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Jack Nicolson és Michelle Pfeiffer: 
FARKAS • WOLF 

IZGALMAS, AMERIKAI PSZICHOTHRILLER 

Rendezte: MIKE N I C H O L S 

Jack, a „rettenetes", a zseniális színész és napjaink egyik legna
gyobb sztárja ismét rendkívüli alakítással ajándékozza meg a né
zőket. Tulajdonképpen klasszikus farkasember történetet látunk 
végzetes szerelmi történetbe ágyazva. A helyszín ezúttal napjaink 
Amerikája. A meglepő befejezéssel kecsegtető filmet egyébként 
egy remek hollywoodi veterán rendezte, akinek nevéhez olyan vi
lágsikerek fűződnek, mint a DIPLOMA ELŐTT vagy a 22-ES 
CSAPDÁJA című Joseph Heller-adaptáció. 

Az ALFÖLDI STÚDIÓ műsora 
Héttő: 7.00 Start, 9.00 Képújság, 14.00 Happy End TV, 18.00 Híradó, 
18.20 Téma-téka, 18.50 Esti mese, 19.00 Szív TV1, 23.00 Képújság. 
Kedd: 7.00 Start, 9.00 Képújság, 18.00 Híradó, 18.30 Gyermekműsor, 
19.00 Szív TV2., 23.00 Képújság. Szerda: 7.00 Start, 9.00 Képújság, 
18.00 Híradó, 18.20 Téma-téka, 18.50 Esti mese, 19.00 Szív TV3., 23.00 
Képújság. Csütörtök: 7.00 Start, 9.00 Képújság, 14.00 Szív TV1. (ism.), 
18.00 Híradó, 18.20 Téma-téka, 18.50 Esti mese, 19.00 Kytica / Diák TV, 
20.00 TV-plusz, 24.00 Képújság. Péntek: 7.00 Start, 9.00 Képújság, 
14.00 SzívTV2. (ism.), 18.00 Híradó, 18.20 Téma-téka, 18.50 Esti mese, 
19.00 Business teleklub, 20.00 Budapest TV, 21.30 Zenei félóra, 22.00 
Záróra, 24.00 Képújság. Szombat: 7.00 Start, 9.00 Business teleklub 
(ism.), 10.00 Képújság, 14.00 Happy TV, 18.00 Híradó (heti összefogla
ló), 18.30 Telerulett, 20.30 Szombat esti mozi, 22.00 Budapest TV, 23.30 
Képújság. Vasárnap: 7.00 Képújság, 12.00 TV-plusz, 16.00 Szív TV3. 
(ism.), 20.00 Pác-show/Com-pot. 21.00 Körjárat, 24.00 Képújság. 

RÁDIÓ 1994. október 8-tól 
a z FM 88,9 MHz-en. 

EVERY DAY 
19.45-01.45 

BÉKÉSCSABA 



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 • 

m m NYOMDA 
Jj$t.~wwiKt Termékismertetők, mlpKr* címkék, szórólapok, 

névjegyek, 
nyomtatványok, 

meghívók és egyéb nyomdai 
termékek 

tervezése, kivitelezése - továbbá 
FÉNYMÁSOLÁS. 

Kedvező árak, rövid határ idő. 
INTERTECHNIKA NYOMDA 
Békéscsaba.József A. u. 2 -4. 

(megyeháza) Telefon: 66/441-141 

J-Cocz & MecCvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 06-60/388-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

A LEGKEDVEZŐBB A R A K O N ! 
Békéscsaba, Alkotmány utca 27. 

Tel.: (66) 326-524 • Fax: (66) 45-45-45. 
Nyitva: kedd-péntek 10.00-16.00-ig. 

Papírtermékek 
- Különböző méretű borítékok 

légpárnás betéttel 
- Csomagolópapírok (hullámpapír, 

kalapcsomagoló, paraffinált polyzol 
papírok stb.) 

- Papírtasakok és -zsákok 
- Díszcsomagoló szerek 
- Iratgyűjtők és betétek 
- Egészségügyi papíráruk stb. 

Eldobható (egyszer 
használatos) termékek 
- Ivópoharak, 1 dl—5 dl (víztiszla 

kivitelben is) 
- Tégelyek, tálkák különböző méretben 
- Evőeszközök, keverőlapok 
- Habtálcák, papírtálcák 
- Alufóliaedények 

Műanyag áruk és 
csomagolási segédanyagok 
- Irodai iratgyűjtő és tárolóeszközök 
- Fedeles műanyag dobozok 
- Alkatrészdobozok különböző 

méretben és színben 
- Kartonplast termékek 
- Műanyag tégelyek és tokok 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
* KÖRNYEZETÜNKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY 

pályázatot hirdet 

tehetséges továbbtanuló fiatalok számára. 

Pályázhatnak olyan békéscsabai állandó lakhelyű, közép
iskolát végzett fiatalok, akik szociális helyzetük alapján 
továbbképzésükhöz támogatást igényelnek. 

A támogatás egyszeri, a felosztható pénzkeret: 200 000 Ft. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1994. október 31. 
A pályázat elbírálása: 1994. november 15. 

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: 
KÖRNYEZETÜNKÉRT, JÓVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Felvilágosítást ad: Tuskáné Papp Erzsébet, telefon: 441-562. 

Pályázati űrlap igényelhető: polgármesteri hivatal, oktatási, 
közművelődési és sportiroda, oktatási csoport 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 50. 

1 W/l ASAIII 
HÁROMÉVES 1 

Jlérleg III 
A HETI | 

Jlérleg 

INGATLAN 
3 szobás, központi lűtéses ház nagy 
kerttel, műhellyel eladó. Békéscsaba 
VII kerület. Rajk L. u. 37. Érdeklődni 
15 óra után. 
Társasházi lakás eladó a Nyugati 
kertvárosban Békéscsaba, Szélső 
u. 11. Érdeklődni 17 óra után. 
1875 m2-es épitési telek sürgősen 
eladó. Telelőn: 443-807, az esti órák
ban. ., 
Tanya eladó egy hold tőiddel. Bé
késcsaba. Nagyrét 1618 Teleion: 
452- 219 
Hajnal u. 7. (IV. ker.) alatti nagy ker
tes ház és Béke-kert eladó Érdek
lődni: Szőlő u. 23. 
1023 m 2 zártkert eladó a Kastély-
szőlőkben, termő gyümölcsfákkal, 
nagy faházzal. Villany, kút, öntözési 
lehetőség van. Irányár: 430 000 Ft. 
Érdeklődni a 327-420-as telefonszá
mon lehel, az esti órákban, 
összkomfortos, kertes léi ház eladó. 
Békéscsaba, Mikszáth u. 20. 
Családi ház eladó gazdálkodásra is 
alkalmas nagy telken. Padlófűtés 
van. A házból kél külön lakás is kia
lakítható. Békéscsaba. Kun u. 10. 
Békéscsabán, a Kastély-szőlőkben 
tanya eladó 1 hold földdel. Telefon: 
326-203. 

Mezőmegyer. Árpád tér 3/1. számú 
családi ház eladó. Telefon: 481-114. 
Belvárosi mobil garázs bérelhető te
rületen eladó. Telefon: 450-768. 
Nagyréten, a katolikus dűlőben, ön
tözőcsatorna mellett, 700 négyszög
öles zártkert eladó. Telefon: 322-069. 
A Dobozi úlon zártkert komfortos 
hétvégi házzal eladó. Telefon: 
447-625. 

Kenderföldeken kert kis házzal, kút
tal, gyümölcsössel eladó. Érdeklőd
ni: Békéscsaba, Reviczky u. 53. 
Belvárosi, 2.5 szobás, egyedi köz-
múmérős lakás (irodának is) áron 
alul, sürgősen eladó. Tel.: 450-271, 
453- 151. 
Eladó az Orosházi út 115. szám alat
ti 3 szobás ház. Érdeklődni: a hely
színen. 
Bánszki utcai garázs bérbe kiadó. 
Érdeklődni: a 323-721-es üzenetrög
zítős teleionon. 

JARMU 
SEAT Ibiza GLX 15, benzines. 1989. 
évjáratú személygépkocsi eladó. 
Telefon: 444-056. 

SZOLGÁLTATÁS 
Duguláselhárltás. vízvezeték-szere
lés és -javítás. Telefon: 455-309 
Ablakszigetelés légcsalornás tömltö-
szalaggal. Garanciával. Telefon: 
326-906. 
Tetőszolgálat! Lapos cserép- és ma-
gastetók készítése, javítása garan
ciával Bejelentés 9-12 óráig a 
447-247/127 telefonon. 
Lakossági üvegezés, hőszigetelő 
üveg gyártása! Házhoz megyünk! 
Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tele
fon: 454-246. 
Színes és tekele-fehér televíziók, vi
deók javítása. Antennaszerelés. Cim: 
Bankó utca 31.. rádióteleion: 
06-60/388-403. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés 
vidékre is. Autórádió és -magnó, 
HIFI, videó javítása. Boda Béla. Bé
késcsaba. Csíki u. 38. Telefon: 
326-931 (üzenetrögzítő). 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgá
lata. Cím: Könyves utca 45.. telefon
ügyeiét: 456-537. 9-12 óráig. 
Lakáskarbantartas A-tól Z-ig Ú| el
men, egy bevált szolgáltatás. Tele
fon: egész nap 321-768. Búzás 
László vállalkozó. 

Szines televíziók lavitása hétvégén 
is. garanciával! Domokos Tamás, te
lefonüzenet: 323-721. rádiótel.: 
06-30/432-827. 

Vállalkozásból visszamaradt bálás 
ruha olcsón eladó (egyben). Bankö 
A. u. 18, , . 
Automata mosógépek javítása hely
színen, hétvégén is. Elektron Gmk, 
Békéscsaba. Bartók B. út 4. Teleton: 
325-948. 

Már szombaton is nyitva a Jaminai 
Ráció bálásruha- és lábbeli-kereske
dés. Nagy áruválasztékkal várjuk ve
vőinket. Egyes árucikkek 20-50%-
os kedvezménnyel. Cim: Békéscsa
ba, Orosházi úl-Madách u. sarok. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17.30-
ig, szombaton 8-11.30-ig. 
Szépségszalon nyílt a Gábor köz 4 -
ben! Szolgáltatásaim: kozmetika, fül
belövés, pedikúr. vérnyomásmérés. 
Páros héten 13-20 óráig, páratlan 
héten 7-13 óráig. Telefon: 442-020. 
Szeretettel várjuk kedves vendégein
ket! 

Szobafestés, mázolás, tapétázás! 
Mészár Tibor, telefon: 449-374. 

EGYÉB 
Matematikából korrepetálást vállalok 
felső tagozatosoknak. Teleton: 
322-470. 
Eladő hálószobabútor darabonként 
is, olajkályha, pehelypaplan, rézüst, 
Lucznyik állványos varrógép. Érdek
lődni: VI. ker., Berzsenyi u. 38/1. 
Fajtiszta, fekete, 4 hónapos németju
hász kutya, egy szuka, egy kan el
adó. Telefon: 450-348. 
Szépségszalonomba gyakorlott fod
rászt keresek. Teleion: 442-020. 
C-64 floppyval, nyomtatóval és tarto
zékokkal eladó. Telefon: 450-837. 
Telelonügyeletet vállalok. Telefon: 
322-984 

Philips színes sztereó monitor eladó. 
Érdeklődni: Nagy Sándor u. 62. 
Általános iskolásoknak magyarból, 
történelemből és németből korrepe
tálást vállalok Telefon: 448-741. 
Női fodrászt, hajmosót, kozmetikust 
felveszünk a Szabadság téri női fod
rászatba. Telelőn: 456-807 
Ebédhordást vállalok. Diétásat is. Te
lefon: 452-283. 

írszetter kiskutyák olcsón eladók. 
Ady E. utca 25. 
Cserepes szobanövények, különle
ges trópusi levéldísznövények, vi
rágzók, kaktuszok, gyümölcster
mők (citrom, narancs, banán 
stb.) termelói áron eladók. 
Cím: Békéscsaba. 
Dr Becsey O. u. 68. 
(volt Micsurin u lca) > 



BéKéscsABA Aooo.-. w w m mu fe MM 
A csabai kanális, azaz a Körös-élővízcsatoma 

immár 217 éve folydogál szelíden a városon ke
resztül. A nekünk egyszerűen csak Körös, amely 
1777-ben ásatott. Mégpedig a krónika szerint a jó 
csabai eleink nem főúri robotként, hanem a nagy 
munkát önként vállalva fogtak össze kilencezren, 
férfiak, nők, gyerekek, hogy kiássák a kanálist. Et
től remélve, majd jól elvezeti a mocsaras vizet, 
amely akkor 12 000 holdnyi területen ölelte körül 
Csabát. A Körös-csatornát kiásták, de évtizedek 
múltával erősen eliszaposodott, ezért 1863-64-
ben ínségmunkával tisztították, szélesítették és ás
ták a medrét mélyebbre. 1927-ben ismét teljes me
dertisztítást végeztek. Kikarózták és rőzsefonattal 
védték az alámosástól a partot (ezek a karók most 
is látszanak a Körös felső részén). 

Városkép a húszas évekből, a bővizű 
Körös a téglaboltozatos 7,5 méter 
nyílású, 6 méter széles híddal. Balol
dalt a Kultúrpalota, vele szemben volt 
egykor a Próféta vendéglő 

Csabai látkép a híddal a nyolcvanas 
évekből. A híd még a régi, de a ven
déglő helyén már az ifjúsági ház épü
lete magasodik a Körös fölé 

Nem áll ma már a hangulatos téglaboltozatos híd. 
A helyén 1984-ben erősebb, a forgalom terhelését jól bíró, 
szélesebb betonhíd épült és vezet át a Gyulai útnál 
a Körös fölött 

Ahol a Körös eléri, majd elhagyja a várost - az 
árvíztől védő körgátnál - , zsilipeket építettek 1889-
ben, amit a lakosság gyulai és békési zsilipnek 
mondott. A Körösön az átkeléshez először csak 
„jármos" fahidakat építettek a Gyulai útnál, a liget
nél és a békési zsilipnél. Az első igazi csabai Kö-
rös-híd a Gyulai útnál épült. A téglaboltozatos híd 
1875-ben, közel 120 éve épült, tervezője Sztraka 
Ernő mérnök volt. A második híd is felépült pár év 
múltával - de erről majd legközelebb. 

G É C S B. 




