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'Lányok, fiúk: 
ifjúság 

A Vásárhelyi Pál Műszaki 
Szakközépiskola Békéscsa
bán egyike az olyan oktatási 
intézményeknek, ahol a re
áltárgyak mellett hangsúlyt 
kap a személyiségfejlesztés 
humán oldala is. Hol nem? -
kérdezhetné a pedagógus. 

Több tanuló ír verset, no
vellát, sőt akad, aki esszé 
kategóriában pályázott or
szágos versenyeken. Nem 
meglepő dolgok ezek, mond
hatná az olvasó, hisz min
den más középiskolában fel
lelhetők ezek a pozitív „tüne
tek'1. 

Itt azonban egy más pro
filú; más szellemiségű „ipar" 
domináns szerepét ellen
pontozza az iskolai irodalmi 
élet. Nyilván ez annak kö
szönhető, hogy a diákok él
vezik, szeretik a műveket, 
megszerettették velük az ol
vasást, a műelemzést. Sőt 
még a kötelező penzumok 
sem tudták elvenni a kedvü
ket. Köszönet a nevelőknek, 
hogy ezt lehetővé teszik, 
nemcsak ebben az intéz
ményben, hanem sok más 
helyen is, ahol fontos a kul
túra „megtartása" a szűkös 
időben is. 

Néhány versmondót hall
gattunk meg nemrég ugyan
ebből a körből a Tevan Ki
adóban. Új szemléletű Ady-
interpretációkat hallottunk. 
Ha fiatalodni akarunk, gim
nazistákkal kell beszélget
nünk, ők még frissek, tisz
ták, elevenek. 

KÁNTOR ZSOLT 

Napirend előtti felszólalásokkal 
kezdődött a közgyűlés áprilisi ülé
se. Dr. Vécsei László a Dobozi 
úton történt halálos balesetet hoz
ta szóba és azt javasolta, további 
tragédiák elkerülése végett ve
zessenek be sebességkorlátozást 
azon a szakaszon és a közgyűlés 
vegye fontolóra a már korábban tervezett, de még 
meg nem valósult kerékpárút-építést. Dr. Kerekes 
Attila az iránt érdeklődött, hogy mikor épül meg a 
Gyulai ú t -Bazja utca közti területen a már három 
éve tervezett benzinkút. A válaszokban elhangzott: 
a kerékpárút megépítésének tervével foglalkozni 
kell, ez a pénzügyi lehetőségektől függ; az, hogy 
mikor épül meg a benzinkút, a vállalkozón múlik, aki 
három évvel ezelőtt megvásárolta az önkormány
zattól a területet. 

Első napirendi pontként elfogadták a képviselők 
az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ren
deletet; az önkormányzat összes kiadása 6 milliárd 
130 millió 502 ezer forint volt tavaly, míg bevétele 6 
milliárd 570 millió 116 ezer forintot tett ki - a kelet
kezett pénzmaradvány az intézmények racionális 
gazdálkodásának köszönhető. 

Megválasztották a Békés Megyei Bíróság, a Bé
késcsabai Városi Bíróság és a munkaügyi bíróság 
népi ülnökeit, mert az eddigiek mandátuma lejárt. 

A városban keletkező veszélyes hulladék meny-
nyisége szükségessé teszi egy korszerű hulladék
megsemmisítő mű létesítését Békéscsabán; a hely
színről egyelőre nem döntött a testület - erről csak 
a szóba jöhető területeken tartandó lakossági fóru
mok után határoznak. Legcélszerűbbnek látszik az 
épülő hulladékkezelő mű mellé telepíteni az égető
művet - a környezet nem szen
vedne kárt - , ami ellen azonban 
erélyesen tiltakozott Tímár Imre 
megyeri képviselő. • 

Elfogadták a Békéscsaba és 
térsége környezeti állapotának át
fogó értékelése, a legfontosabb fel
adatok meghatározása címet vise
lő előterjesztést, amely az elmúlt 
négy év adatait, valamint a jövő 
feladatait tartalmazza. Ezt a fontos 
jelentést, mely arra ad választ, 
hogy milyen környezetben élünk 
és mik a teendők, a közeljövőben 
részletesen ismertetjük lapunk ha
sábjain. 

Három igazgató nyugdíjba vo
nulását hagyta jóvá a közgyűlés: 

Fogynak 
a l a k á s o k 

búcsúzik intézményétől Pillér Sán
dor, a Széchenyi István Közgazda
sági és Külkereskedelmi Szakkö
zépiskola igazgatója; dr. Ratkay 
Imréné, a Belvárosi Általános Isko
la és Gimnázium igazgatója; dr. 
Bőke Gyula, az Általános Iskolai 
Diákotthon igazgatója. A leköszö

nő pedagógusoknak köszönet több évtizedes mun
kájukért! 

Tájékoztató hangzott el az 1995-96-os tanév 
középfokú beiskolázási adatairól. A közgyűlés dön
tése értelmében a város oktatási intézményeiben 
25 fő alatt nem indítható első osztály, ezalól kivétel 
a szlovák iskola, a zeneművészeti szakközépiskola 
és a Jókai utcai speciális szakiskola. 

Módosították a térítési és tandíjfizetési kötele
zettség helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Várhatóan változnak az önkormányzati lakások
ra vonatkozó lakbérmértékek, amelyek jelenleg a 
következők: összkomfortos lakás - 22 Ft/m 2/hó, 
komfortos - 15 Ft/m 2/hó, félkomfortos -7 ,50 Ft/m 2 

/hó, komfort nélküli - 4,50 Ft/m 2/hó, szükséglakás -
2,50 Ft/m 2/hó. Az ezzel kapcsolatos rendeletterve
zetet májusban és júniusban tárgyalja a közgyűlés. 

A lakások elidegenítéséről szóló rendelet nem 
változik - a vételi joggal rendelkező bérlők az eddi
gi feltételek mellett vehetik meg lakásukat (a parla
ment módosítása értelmében november végéig to
lódott ki a határidő). Március 21-ig az önkormányzat 
2116 eladási ajánlatot küldött ki, 1600-an jelezték 
vételi szándékukat, 786-an fogadták el a megállapí
tott vételi árat és 409-en már tulajdonosok lettek. 

(Folytatás az 5 oldalon} 



J£EPVISELOI 
FÓRUM 
Látlelet 

DR. FERENCZY ATTILA 
képviselő 

Dr. Ferenczy Attila f ideszes 
önkormányzat i képviselő, or
vos, 33 éves . Fe lesége rönt
genassz i sz tens , gye rmeke i k , 
Zsuzsanna és Att i la, öt- és há
romévesek. 

- 1987-ben Debrecenben 
kaptam orvosi d ip lomát, ezt kö
vetően a gyulai urologóián dol
goztam és szereztem szakké
pesítést. Három éve Békéscsa
bán,- a Lencsési - lakóte lepen do lgozom mint háziorvos. Gyu lán la
kom, ezért külön örülök annak, hogy sikerült megnyernem az itt 
élő emberek bizalmát, és egyéni választókerületből ju that tam a 
képviselő-testületbe. Ráadásul orvos (tehát nem jogász, nem gaz
dasági szakember) vagyok, mégis sokan mel let tem döntöttek. Ezt 
csak úgy tudom meghálá ln i , hogy a testü letben is megpróbálok 
mindent megtenn i értük. 

- Egyre nehezebbé válik a fiatalság helyzete. Van-e elegendő 
erő a Fideszben, hogy ezeket - legalább részben - felvállalja ? 

- A Fidesz a választások után a köl tségek csökkentése végett 
sorra számol ta fel irodáit, itt a környéken is csak a megyei iroda 
maradt fenn. A békéscsabai közgyűlésbe mindössze három f i 
deszes került, ennek el lenére ál l í thatom, hogy súlyunkhoz mérten 
kiállunk a f iatalok, de a másik legnehezebb helyzetben levő réteg, 
a nyugdí jasok mellett is. Betege im, ismerőseim között akadnak 
olyan diákok például , akik nap mint nap felteszik maguknak a kér
dést, minek tanul janak, mit érhet el manapság valaki egy érettsé
givel? A kiút ta lanság sokszor rossz utakra sodorja a - szinte sa
ját élete kezdetén - ki látástalan helyzetbe került fiatalt. A Fidesz 
egyedül nem képes munkahe lyek ezreit megteremteni , határozott 
jövőképet adni a tervezhető holnapért . Annyi t tehetünk, hogy ahol 
csak lehet, hangot adunk a f iataloknak, határozottan képvisel jük 
az érdekeiket . 

- Ön a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság, vala
mint az egészségügyi bizottság tagja. Ez utóbbival kapcsolatban 
leginkább a már lezajlott, és most folyamatban lévő privatizáció 
révén hallhattunk. 

- Az egészségügy ugyanúgy, mint régen, mostohagyermeke a 
mai kormányzatnak is: szűkülő pénzügy i lehetőségekkel küzdünk, 
romló lakossági egészségügy i ál lapot mellett. A lakosság anyagi 
terhelhetősége je lentősen csökkent , gondolok itt a gyógyszerár
emelésekre is. Ami a privatizációt illeti, Békéscsaba Győr után a 
második az országban, ahol az összes háziorvos vál lalkozó for
mában működik. A bölcsődék privat izációja azonban már nehéz
ségekbe ütközik. Itt is feladatátvál la lásról van szó. Ha életbe lép
nek az új szociál is törvények, va lószínűleg lényegesen megnő 
azoknak a száma, akik bölcsődei el látást szeretnének majd igény
be venni . Az egyéni vál la lkozó a hirtelen megnövekvő lé tszámmal 
komoly f inanciál is nehézségekbe ütközhet. Van még egy lényeges 
probléma, a gondozás i díjak kérdése. A márc ius 16-i közgyűlés 75 
Ft-os térítési díjat ál lapított meg a bö lcsődékben, ez csak az- étke
zést foglal ja magában , pedig a pályázók számol tak egy bizonyos 
(nem túl magas) gondozás i díjjal is. Gondo lom, hogy ennek kér
dése még a testület elé kerül a később iekben. 

- A város és mi, városlakók gyógyultabbak, vagy betegebbek 
leszünk Ön szerint a negyedik év végére? 

- A város egyre el lehetet lenül tebb helyzetben dolgozik. Nem 
vagyok gazdaság i szakember, de vé leményem szerint hitelinjek
cióra lesz szükség, hogy például a nagyobb beruházások befeje

ződjenek, i l letve az ú jabbakat meg tudja kezdeni a vá
ros. Mint orvost, a vál la lkozási forma még inkább ösz
tönöz, hogy minél többet tegyek a betegeimért - az 
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• FOGADÓNAPOK. Április 
21-én, pénteken Sisak Péter a l 
polgármester, 28-án dr. Simon 
Mihály jegyző tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Tóth Károly 
országgyűlési képviselő (MSZP), 
Hideg András önkormányzat i 
képviselő, a pénzügyi-költségve
tési bizottság elnöke, valamint 
Rung Attila, a városgazdálkodá
si és városfejlesztési bizottság 
tagja fogadóórát tart április 2 1 -
én, pénteken 14-15 .30 óráig az 
MSZP megyei irodájában (Sza
badság tér 11-17. , félemelet). 

• MEGHÍVÓ. Tótkomlós Ba
rátainak Köre békéscsabai cso
portja találkozóra hívja és várja 
a Tótkomlósról e lszármazot ta
kat, hozzátartozóikat és az ér
deklődőket. A baráti ta lálkozó 
ápril is 27-én, csütör tökön 18 
órától lesz a Szlovák Kultúra Há
zában (Békéscsaba, Kossuth tér 
10.). 

• KISISKOLÁSOK KIÁLLÍ
TÁSA. A Madách Utcai Általá
nos Iskola 4/a. osztályos tanuló
inak munkáiból rendezett kiállí
tást tekinthetik meg az érdeklő
dők az ifjúsági ház Előtér galéri
á jában ápri l is 23- ig. A kiállító 
gyerekek: Brihlik Csaba, Fábián 
Pál, Frankó Zsanett, Hankó Pál, 
Jacsek Norbert, Kazár Katalin, 
Keller Hajnalka, Krasznai Dávid, 
Marik Tibor, Máté Mónika, Nagy 
István, Puskely Veronika, Simon 
György, Susánszki György, Sza
bó Krisztián, Szabó Milán, Szat
mári György, Szekeres Ágnes, 
Szerencsi Edit, Szpisják Dániel, 
Szudár Szabolcs, Vantara Csa
ba, Vida Zsolt és Vidovenyecz 
Anett. Rajztanáruk: Antalfay Éva. 

• NÉVVÁLTOZTATÁS. A mű
velődési intézmények nevéről, 
elnevezéséről és névhasználatá
ról szóló rendelet kiegészült egy 
passzussal, mely szerint a szak
középiskola és szakmunkáskép
ző iskola helyett szakképző isko
la megjelölés alkalmazható. Élve 
a lehetőséggel a Gyulai út 32. 
szám alatt található intézmény 
neve 1995. szeptember elsejé
től: Kereskedelmi és Vendéglá
tó-ipari Szakképző Iskola. 

• JANKAY-HAGYATÉK. Mint 
ismeretes, az elmúlt évben Ame
r ikában elhunyt Jankay Tibor. 
csabai születésű festőművész, 
aki hagyatékának nagy részét 
városunkra hagyta. A múlt csü
törtöki közgyűlés jóváhagyta a 
hagyaték elhelyezését előkészí
tő, és a Kortárs Galéria kialakí
tásának lehetőségét feltáró ad 
hoc bizottság összetételét, amely 
a következő: Gojdámé dr. Ba
lázs Katalin jogász, dr. Goldman 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

György muzeológus, Kacsányi 
Pál épí tésztechnikus, Kovács 
Gábor közművelődési szakem
ber, Lonovics László grafikusmű
vész, Szilvásy Ferenc, a közmű
velődési és sportbizottság elnö
ke, Cs. Tóth János művészettör
ténész és Uhrin Nándor pénz
ügyi szakember. 

• SZOCIALISTA-PARTY. 
Szocialista Party-est lesz április 
20-án, csütörtökön 18.30 órától 
a Party ét teremben Szekeres 
Imre, az MSZP frakcióvezetőié 
részvételével. A beszélgetésre 
minden érdeklődőt várnak. 

M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Gábriel János es Kolarovszki 
Magdolna Krisztina fia László 
Gábor, Lipták János és Pittner 
Mária fia Máté, Felföldi Károly éti 
Korcsok Éva fia Miklós, Csépaj i 
László és Tóth Márta fia László, | 
Moka János és Ancsin Tünde 
Csilla fia Dávid Richárd, Szák 
András és Flancsik Andrea leá-j 
nya Zsanett, Guti Zoltán és Vígh 
Emma leánya Nikolett 

ELHALÁLOZÁS 

Majernyik Andrásné Mik 
Erzsébet, Balda Péterné Karp 
Piroska, Megyeri József 

Ingyenes városi lap. Békéscsat 
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. Pl. 112 
Telefon/fax: (66) 445-676, 

telefon: 452-252, 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 



Lipták Pálról Domokos Mátyás írta egy 
kínai mondással szólva: „Inkább egy gyer
tyát gyújtott, ahelyett hogy átkozta volna a 
sötétséget". Igen. Lipták Pál organikus, ér
tékteli, ontológiailag is mérhető életet él, 
amelyben ugyanúgy helye van a Poesis 
Hungarica, a Grafika Hungarica könyvso
rozatoknak, mint a magányos alkotói atti
tűdnek, a grafikai-festészeti jelentéskép
zésnek. A könyvszeretet, a bibliofília, amit 
ebben a kontextusban nyugodtan jelle
mezhetünk úgy, hogy könyvmánia, amely 
pozitív módon szervült a festőművész vi- 0 

zuális észjárásába, mindenre nyitott világ- LiptCLrC PCLl 
képébe, átjárja az életmű minden formaal- — — 
kotó mozzanatát. Ami összeköti a két horizontot, az a közlés, a 
megnyilatkozás távolságtartása, mélysége és műgondja. Ez a 
kiterjedt igényesség, odaadó figyelem adja hitelét a művészet
nek és a könyveket megálmodó intellektusnak is. Nagy sötétsé
gek idején etikailag is bátor tett a minőségigény, a szigorú ér
tékválasztás, nem föllobbant és rögtön kiégett fényrostok látvá
nyos tűzijátékát komponálja tehát az alkotó individuum, hanem 
tartós izzásokat, hosszú életű fényforrásokat teremt. Ezek a jó 
anyagú világosságok és a jelenségek metszéspontjain megpil
lantható fénytörések teszik szemmel bejárhatóvá, érzékelhető
vé a világ dolgait. 

A Szlovák Kultúra Házában kiállított képek is bizonyítják, 
hogy Lipták Pál ismeri és folyamatában éli meg az itteni szlovák 
formatörténeti tradíciókat, s ugyanakkor a magyar, békécsabai 
kultúrkincset is. A veleszületett természetesség záloga e két 
motiváció sajátosan harmonikus egybesimulásának. A szlovák
ság sajátosan expresszív színkörnyezete (az egyedül hagyott, 
keveretlen színek egymásba érésükkel kapnak többletjelen
tést), a magyar táj, az ikonográfiái jelleg, mind tökéletes belső 
arányérzékről, szerteágazó reflexiókról árulkodnak. 

A gondolatátültetés ebben az esetben nem ceremónia, ha
nem a létélmény szétosztása, átörökítése. A látványosan kelle
mes, ugyanakkor megszenvedett, kiérlelt líraisággal átitatott vi-

< 

I MEGJAVÍTJA 

az E l e k t r o c e n t r u m 
A háztartási kisgépek javítására nagyon kevés cég szakoso

dott Békéscsabán. Az Elektrocentrum ezen kevés vállalkozás 
egyike, amely a Lencsési-lakótelepen található. A porszívón, az 
automata mosógépen kívül a szórakoztató elektronika masináit 
is vállalják: a hagyományos és a CD-lemezjátszókat, kazettás 
magnetofonokat, erősítőket és rádiókat - a televíziókat és a vi
deomagnókat viszont egyelőre még nem. 

Az Elektrocentrum azonban nemcsak javít, hanem kölcsönöz 
is - mondta Gábor Miklós, a vállalkozás vezetője, aki a köl
csönzési választékból a szőnyeg-kárpittisztítót emelte ki. Meg
jegyezte: vállalnak villanyszerelést és antennaszerelést is. 

Mint ismert, az átalánydíjas javítás fogalma tulajdonképpen 
nem létezik. Gábor Miklós elmondta: terveik szerint nemsokára 
ezt is bevezetik, egyébként pedig ingyenes elektronikai szakta
nácsot adnak mindenkinek, aki betér hozzájuk. Sokan nem tud
ják, hova érdemes állítani a televíziót, a videót, továbbá azt 
sem, hogy a tévét, a lemezjátszót érdemes évente egyszer 
.portalanítani". 

Ami az árakat illeti, a gépkölcsönzés a piaci ár közelében 
van, míg maga a javítás olcsóbb annál. A nyugdíjasok és a 
munkanélküliek tízszázalékos engedményt kapnak. Szolgáltatá
saikra természetesen teljes körű garanciát vállalnak, s közüle
teknek is szívesen dolgoznak. 

Az Elektrocentrum a Lencsési út 45-47. alatt található, és a 
06/20-413-427-es telefonon fogadják a hívásokat. ( H. M.) 

zualitás itt a végességgel való szembené
zésről szól, arról a bölcsességről, amely 
egy nagyarányú világtapasztalat lenyoma
ta. 

Ahogy Cs. Tóth János interjújában el
mondta Lipták Pál: „Az érzéketlenség si
vataga fenyeget bennünket. Az élet min
den területén veszélyeztetett helyzetbe 
kerül önállóságunk, önmeghatározásunk 
lehetősége." 

Lipták Pál európai polgár, ugyanakkor jó 
értelemben vett lokálpatrióta. Amellett, 
hogy megteremtette az ország legprospe
rálóbb megyei könyvtárát, festői életművé
vel is a városról, Békéscsabáról közvetít 

jelnyelvi, történeti léptékű információkat. 
Új hantokká válnak a vályogfalak, mondja az egyik kép címe, 

s ez metaforikus állításként is felfogható, amely nem jelent 
mást, mint a világra való új, megváltozott rátekintést, a kételke
dés által kiküzdött bizonyosságot. Nem mi voltunk előbb, ha
nem a világ, csak továbbvisszük a nemes hagyományokat, nem 
velünk kezdődött a „lét", de kötelességünk gazdagítani, átírni, 
újrateremteni a magunk törvényei szerint. A kert bozontos bok
rai alatt vagy Útban a város felé is, mindenütt a Nehéz idők vár
nak. Örökös válság és reménybe csomagolt szeretet. A pillanat 
siratja az elmúlását, de az ember építkezik, alkot, imádkozik. A 
szembejövő szénásszekér lovai mögött a nagybetűs Sors kör
vonalai rajzolódnak ki, érzelmek, tavaszok, harangzúgások. A 
végtelenné tágított szabadság ecset-katedrálisa. 

KANTOR ZSOLT 

G O N D O L K O D Ó Szünidő 
Egyszer, tavasz idején, azt mondta, ma nem. Holnap sem 

Holnapután sem. Sohasem. Betelefonált - beteget jelentett; az
tán magára húzta a takarót és tovább aludt. Úgy dél tájban nagy 
nehezen kinyitotta szörnyen csipás szemét, ám nyomban be
csukta: mozgást észlelt a szobában. Apa - rángatta az ujját a 
kislány -, segíts nekem gyöngyöt válogatni! Kell tizenhat kék és 
kilenc piros... Úgy tett, mintha aludna, a fal felé fordult, a fejére 
húzta a takarót. Hagyd apádat pihenni - mondta a nő -, fáradt 
szegény, majd én segítek. 

Aztán mégis elaludt, és csak másnap reggel eszmélt. Jézus, 
sötét van! Szeme teljesen beragadt a rátelepedő csipás rétegtől, 
és hang sem jött a torkán, hogy beleüvöltsön a világba. Ne éb
reszd fel apát, hadd pihenjen - mondogatta a nő csendet pa
rancsolva. A gyöngyfüző lány engedelmesen bólintott - megér
tette a dolgot. Három kék, három piros... kész. 

Apa, hallasz? Kész. Most megyek szánkózni, aztán folytatom. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A T E V A N K I A D Ó Ú J D O N S Á G A 
C S . TÓTH JÁNOS: 

Művészet i metszetek 
A szerző tíz év termését átfogó esszéiben az új iránti fogé

konyság párosul azzal az imponáló anyagismerettel, amely 
csak a komplex, esztétikai szempontú megközelítéseket ismeri 
el mérvadónak. A könyv eltérő természetű formaalkotásokat, 
különböző alkotói magatartásokat vet egybe, s elemzi a mű
helytitkok mögött meghúzódó művészetontológiai szituációkat 
is. Nemcsak a formakincs és a jelhasználat felől közelít a mü
vek jelentésképző motívumaihoz, hanem a befogadás módoza
tairól is hírt ad. Párbeszédet folytat az alkotásokkal, folytonos 
dialógusban van a látvánnyal, mintha társszerzője lenne a mű
alkotásoknak. Olvasmányos interpretációkat kapunk e kötet lap
jain, ugyanakkor betekintést nyerhetünk abba a világ
ba, ahol tudatosult, hogy nincs időn kívüli, a tévedést 
örökre elkerülő igazság. 



Kőbánya 
a város szélén? 

Nos, ha kőbánya nem is, de kőtörő való
ban működik a Kétegyházi útról leágazó, a 
MÉH-teleptől a cserépgyárig vezető úton. 
Kőtörötelep. A mesebeli Sziklanyűvőt juttatja 
az eszembe, azonban akárhogy is nézzük, 
az Óperencia még csak-csak, de Békéscsa
ba egyáltalán nem mondható éppen sziklá
ban, kőben gazdag területnek.. Akkor hát mi
ért a telep, mit is törnek valójában? A hely
színre érve a kérdés egyik telére azonnal vá
laszt kap az odaérkező, hiszen - kőhegyek 

helyett - bontásból származó hulladékhe
gyek és valahol a háttérben még egy (amúgy 
vissza nem váltható) üveghegy is feldolgo
zásra vár. Hatalmas munkagépek szortíroz
zák és zúzzák össze, őrlik porrá, vagy egé
szen kicsi darabokká a beton-, tégla- és kő
darabokat. Járási László, aki jelenleg üze
melteti a telepet, további kérdéseinkre is vá
laszt adott. 

- A telep öt évvel ezelőtt jött létre, azon
ban a működtetésére nem akadt vállalkozó, 
bár a város többször is meghirdette. Én ere
detileg építőmérnök vagyok, de sokféle mun
kában jártasságot szereztem már, tavaly má
jus óta pedig a kőtöréssel foglalkozom. Ez 
nem tartozik a legfelkapottabb vállalkozások 
közé, különösen egy alföldi városban nem. 
Négyen dolgozunk itt, de egyikünknek sincs 
konkrétan ehhez a szakmához előképzettsé
ge. Menet közben tanultunk meg mindent, 
sajnos a saját kárunkon. Az elmúlt évben, a 
legmelegebb nyárban hegesztettük és sze
reltük újra az itt rozsdásodó gépsort, míg 
szeptember végén meg tudtuk indítani a fel
dolgozást. 

- Honnan kerül ide a törnivaló és mit le
het kezdeni a vógtennékkel? 

- A telepre bárki bármikor lerakhat bon

tásból származó törmeléket (cserép, tégla 
beton, kő, aszfalt) ingyenl Mivel egyelőre i 
egészen nagy darabok törésére ninc 
megfelelő gépünk, ezért mindössze annyi i 
kérésünk, hogy lehetőleg 2 0 - 3 0 cm-es át
mérőnél nagyobb darabok ne keletkezzenek, 
és földdel minél kevésbé legyen szennye
zett az anyag. Ezekből a törmelékekből a fel
dolgozás során tulajdonképpen építőanyag 
lesz. Kőporliszt, amely beton- és aszfaltada 
lék is lehet, zúzalék kerti utakhoz és útalap 
ba, az ennél nagyobbra tört anyag útalap
anyagnak, épületlábazat, vagy födém feltöl
tésére is alkalmas. Emellett munkagépeket is 
tudunk bérbe adni, vállalunk kivitelezést 
szaktanácsadást. Nem elhanyagolható 
sem, hogy a végtermékünk ára alacsonyabb, 
mint a legolcsóbb versenytársunké, a kon 
salaké, amelyet Dunaújvárosból kell ideszá 
Utáni. 

Pár nap múlva ünnepeljük a Föld Napja 
Remélem, Önhöz is eljut a hír, kedves olv 
sónk, aki teherautónyi soha el nem bomk! 
bontási hulladékkal lerakóhely után ku 
hogy van egy kőtörötelep Csabán (telefo 
444-212), ahol dí jmentesen átveszik és újr; 
hasznosítják a törmeléket... 

MIKÓCZY ERIKA 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT HIRDET 

karitatív szervezetek 1995. évi 
céltámogatásának elnyerésére. 

A pályázat célja: 
állampolgárok és közösségeik tevékenységének támogatá
sa; hozzájárulás a város szociális koncepciójában megfo
galmazott célkitűzésekhez. 

Pályázhat: 
korosztályi megkötés nélkül, minden helyi - politikai szer
vezethez nem köthető - közösség, csoport, egyesület, ala
pítvány, szociális intézmény. 

Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft 

Támogatás kérhető az alábbi témakörökben: 
1. A szociális szférában végzett tevékenységek. 
2. Karitatív céllal alakult alapítványok célkitűzéseinek meg

valósítása. 
3. Szociálisan kiemelt rétegek, csoportok számára szerve

zendő rendezvények, akciók. 

A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei: 
A pályázat elnyerésénél prioritást élveznek a városi közös
ségek tevékenységei. A pályázó fogalmazza meg a terve
zett tevékenység célját, írja le, miként vonja be azokat, 
akik érdekében pályázik. A támogatás időszaka után me
lyek a terveik a tevékenység folytatásával kapcsolatban. A 
pályázathoz pályázati űrlapot kitölteni szükséges. 

Pályázati határidő: 1995. május 15. 

Elbírálás: 1995. június. 

A pályázatokat a szociális bizottság készíti elő elbírálásra. 
A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A bizott
ság a pályázatot a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adat
lap és kiegészítő információk alapján tudja értékelni. Az 
1995. évi támogatás felhasználásáról 1996. március 31-ig 
kell elszámolni. 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, szociális bizottság 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Pályázati űrlapok a szociális irodán igényelhetők. 

PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

az 1995. évi szabadidősport-események 
támogatásának elnyerésére. 

A pályázat célja: 
- a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő - a megyei bí-1 

róság által bejegyzett - szabadidősport-egyesületek és szabadidősportklu
bok, valamint a Lakótelepei SE szervezőtevókenységének támogatása, 

- hozzájárulása Békéscsaba Megyei Jogú Város sportkoncepciójában meg-1 
fogalmazott célkitűzésekhez. 

Pályázati keretösszeg: 600 000 Ft 

Támogatás kérhető az alábbi célokra: 
a) kiemelkedő szabadidősport jellegű rendezvények, kupák, villámtornák 

szervezéséhez való hozzájárulás; 
b) nyári táborok, túrák lebonyolításához való hozzájárulás címén; 
c) a kiemelt támogatásban nem részesülő sportegyesületek támogatására. 

A pályázatnak tartalmaznia kell (a pályázati űrlap kiegészítő anyagaként): 
- a szervezet megnevezését, számlaszámát, 
- az esemény programját, 
- a résztvevők körét, 
- az esemény költségvetését, 
- a saját anyagi erőforrás mértékét, 
- a rendezvény programjának részletes ismertetését. 

A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni. 

Pályázati határidő: 1995. május 15. 

Elbírálás: Békéscsaba Megyei Jogú Város 1995. júniusi közgyűlésén. 

A pályázatokat a közművelődési és sportbizottság véleményezi és terjeszti! 
város közgyűlése elé döntésre. A döntésről a pályázók írásban értesítést kap-1 
nak. A bízottság a pályázatokat a hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő 
információk alapján tudja értékelni. (A kapott támogatás összege elszámolás | 
ellenében a rendezvény megtartását követően kerül átutalásra.) 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, 
oktatási, közművelődési és sportiroda sportcsoportja 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Pályázati űrlapok ezen a címen igényelhetők. 

Részletes tájékoztatás ugyancsak ezen a címen szerezhető be. 



KÖZGYŰLÉS: Fogynak a l a k á s o k 
(Folytatás az 1. oldalról) 

November 30-ig koncepció készül az önkormányzati lakások értékesí
téséből származó bevételek felhasználásáról. További fontos döntés, 
hogy a közgyűlés visszavette a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. tulajdo
nába átadott, vételi joggal terhelt önkormányzati lakásokat; ezek bér
lői hamarosan eladási ajánlatot kapnak az önkormányzattól (aki már 
jelezte vételi szándékát, annak nem kell újra kérelmeznie lakása meg
vásárlását). 

A közgyűlés jóváhagyta a Városgazdálkodási Vállalat 1995. évi üz
leti tervét. E téma tárgyalásánál elhangzott, hogy a megváltozott körül
mények miatt fel kell készülni arra, hogy egy kicsit koszosabb lesz a 
város. 

Döntöttek a kisebbségi önkormányzatok támogatására szánt két
millió forint felosztásáról: a korábban megszavazott egy-egy millió fo
rinton felül a szlovák kisebbségi önkormányzat 1 millió 30Ö ezer forin
tot, míg a román és a cigány önkormányzat 350-350 ezer forintot kap 
a várostól. 

Megtörtént a felújításokra elkülönített 67 millió 317 ezer forintos 
előirányzat feladatonkénti bontása. Szomorú valóság, hogy a jogos 
felújítási igények többszörösen meghaladják a fenti összeget. 

Mégis épül a szlovák iskola tornaterme - a szükséges közel 23 mil
lió forintot előirányzat-átcsoportosítással biztosítja az önkormányzat. 

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjévé dr. Rück And
rást nevezte ki a testület. 

A közgyűlésen Pap János polgármester a szociális iroda működé
sével kapcsolatos fejleményekről szólt. A lakásfenntartási támogatás
ra szánt ez évi 18 millió forintos keret már kimerült, sőt 3 millióval túl
lépték, és ez elég nagy gond - nem jól mennek a dolgok a szociális 
irodán, tarthatatlan ez az állapot. Az irodán vizsgálatot rendelt el a vá
rosvezetés, az irodavezető megbízást visszavonták, az irányítással 
pénzügyi szakembert bíztak meg. A vizsgálatot minél hamarabb sze
retnék befejezni. (sz. sz.) 

HIRDETMÉNY 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

versenytárgyalást hirdet az alábbi termőföldek 
bérleti jogának elnyeréséért az 1995. gazdasági évre. 

A Lencsési-lakótelep és a Békéscsaba-Gyula vasútvonal 
közötti gyepterületek: 

Hrsz. Terület Éves bérleti díj Osztályminőség 

0170/2. 0,2 ha 4500 Ft/ha IV. 
0178. 3,5 ha 5000 Ft/ha III. 
0180. 6,5 ha 6000 Ft/ha II. 
0181. 3,6 ha 5000 Ft/ha III. 
0203. 14,9 ha 6000 Ft/ha II. 
0204. 8,0 ha 6000 Ft/ha II. 
0209.(15402) 0,4 ha 5000 Ft/ha III. 
0658. 0,4 ha 5000 Ft/ha (Mezőmegyer) III. 

A versenytárgyalás időpontja: 1995. április 25., 9 óra, 
helye: Városháza, 22. sz. iroda 

(félemelet). 

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele: 
- az éves bérleti díj felének letétbe helyezése a polgármesteri 

hivatal pénztárába, 1995. április 24-én 12 óráig; 
- a versenytárgyalás előtt a befizetésekről szóló igazolás 

bemutatása. 

A bérleti jogot az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja, 
illetve azonos ajánlat esetén az önkormányzat számára a leg
kedvezőbb fizetési feltételeket tudja biztosítani. A bérleti jog 
megnyerése esetén a befizetett összeget bérle.tidíj-előlegként 
kezeli az önkormányzat. A bérleti jogot nem nyerő részére a le
téti összeget visszafizetjük. 

A meghirdetett földek térképvázlatai megtekinthetők a városhá
za félemeleti 22. sz. iroda előterében. 

VAGYONKEZELŐ IRODA 

Egyéves 
a 

BÉKÉS MEGYEI NAP! 

Kié lesz 
a 

Suzuki? 

SaillQQQSSLiiciitpa 

május 8-án, délután fél hattól fél nyolcig 
a Békés Megyei Jókai Színházban. 

Műsoron: 
D é r y - P r e s s e r - A d a m i s - P ó s : 

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról 
(részletek) 

Fellépnek: 
Réti Andrea, Horváth Margit és Molnár László, 

a Jókai Színház színművészei, 

közreműködik a Jazz Mine zenekar. 

Műsorvezető: 
Mészáros Mihály 

Belépőjegyek április 18-tól 150 forintos áron elővételben a 

BÉKÉS ME6YE1 NAP békéscsabai hirdetésfelvételi irodáján 

kaphatók a főtéri posta 2-es bejáratánál. Szabadság tér 1-3. 

alatt, korlátozott számban a Jókai Színház jegypénztárában, 

valamint a sorsolás napján a helyszínen is. 

N y e r e m é n y e k : 

A BÉKÉS MEGYEI NAP negyedéves előfizetői között a szüle
tésnapi gálasesten főnyereményként egy hófehér Suzuki 
Swiftet sorsolnak ki a békéscsabai Ankers Kft. autószalonjá
ból. További nyeremények: egy garnitúra kerti bútor, egy fű
nyíró gép, egy kétszemélyes, háromnapos májusi belföldi 
utazás, egy Élésker-ajándékcsomag, egy kávéfőző, egy aszta
li lámpa és egy egyéves előfizetés a BÉKÉS MEGYEI NAP-ra. 

összesen 
1 millió 111 ezer forintért! 



Április 20-tol újra indul az Autósmozi! 

ÁPRILIS A z előadások kezdete 20 30 órai 

20-21. A HOLLÓ '« évtn lentieknek! 

csütőrtök-pentek Szines amerikai akciófilm 
Rendezte: ALEX PROYAS 
Főszereplők: BRANDON LEE. ÉRNIE HUDSON 

22-23. A BEVERLY HILLS-I ZSARU III. M even felülieknek! 

szombat-vasárnap Szines, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 
Rendezte: JOHN LANDIS 
Főszereplő: EDDIE MURPHY 

27-28. MAVERICK 
csütörtök-péntek Szines amerikai film 

Rendezte: RICHÁRD DONNER 
Főszereplők: MEL GIBSON, JODIE FOSTER 

29.-majus 1. TRUE LIES - KÉT TŰZ KÖZÖTT 
szombat-hétfő Szines, magyarul beszélő amerikai akciófilm 

Rendezte: JAMES CAMERON 
Főszereplők: ARNOLD SCHWARZENEGGER, JAMIE LEE CURTIS 

Dr. K e r e k e s A t t i l a 
fogszakorvos 

Rendel : h é t f ő - s z e r d a - p é n t e k 1 6 - 1 8 óráig, 
kedd-csü tö r tök 9 - 1 0 óráig. 

Békéscsaba VI., Urszinyi Dezsőné u. 5. 

az F M 88,9 MHz-en 

START R Á D I Ó 
1 .45-13.45 

RÓNA R Á D I Ó 1 3 . 4 5 - 1 9 . 4 5 

DÉLKELET R Á D I Ó FBI P rodukc ió 1 9 . 4 5 - 1 . 4 5 

GYARAKINE és TÁRSAI Bt., 5600 BÉKÉSCSABA, 
REVICZKY U. 1/1. 

Telelőn/rádiótelefon: 06-60/304-503 Ügyfélfogadás, mindennap 7—18-ig. 

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmát nyújtó tanfolyamokat 
indítjuk minden hónapban, képesítő szakvizsga minden hónapban: foglalko
zások hétvégén vagy igény szerinti időben és helyen: 
ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi 
árufuvarozó, iskolavezető. ADR-ügyintéző, emelőgép-ügyintéző, nehéz- és 
könnyügépkezelő, láncfürészkezelő, fakitermelő, II. forg. kat. növényvédő-
szer, mezőgazdasági gépkezelő, -betakarítógép-kezelő, ipari olaj- ós gáztü
zelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése. 
A képesítésekről országos érvényű jogositányok, oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Főfelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra. 
Jelentkezhetnek teleionon, írásban és személyesen, 

a GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT.-nél. 

A Békéscsaba i Evangé l i kus G i m n á z i u m 
az 1995/96-os tanév re az a lább i tanár i á l lásoka t h i rde t i m e g : 

a) középiskolai tanári végzettséggel: 1 -1 fő fizika-matematika, biológia-földrajz, lestneve 
les. történelem-magyar, számítástechnika, fizika-számítástechnika szakos tanár; 2 fő an
gol-német szakos tanár 

b) altalános iskolai tanári végzettséggel: 1-1 fő matematika-kémia, magyar-bármely, 
rajz-bármely: 2 fő ének-bármely szakos tanár 

A pedagógusnak evangélikus vallású, elkötelezett keresztyén, erkölcsileg feddhetet
len, egyházhoz hűnek kell lennie, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik, a munkakö
rével kapcsolatos feladatok ellátására magas szinten alkalmas. A pályázó más valláshoz 
is tartozhat, ha rendelkezik a megtelelő minősítéssel, vállalja az intézmény szellemiségét és ér 
lékrend jét. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1995. április 30. 
A pályázat benyújtásának módja: 

1 db kézzel írott szakmai önéletrajz, 1 db diplomamásolat, 1 db erkölcsi bizonyítvány 

Cim: Békéscsabai Evangélikus Gimnázium igazgatója 

5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2 Pl 426 

Illetmény: a Közalkalmazotti Törvény szerint. Egyéb: étkezési hozzájárulás 

Az állás elfoglalásának ideje: 1995. augusztus 15. 
r J l é r i e ^ 

HETI MOZIMŰSOR 
1995 . április 20-26. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15,17 és 19 óra: Donald Sutherland: PARAZITA 
(izgalmas amerikai fantasztikus horror) 

21 óra: Róbert Redford: KVÍZ-SH0W 
(magyarul beszélő amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

16.30 óra: Róbert Redford: KVÍZ-SHOW 

18.45 óra: 

20.30 óra: 

(magyarul beszélő amerikai film) 

Franco Zeffirelli: EGY APÁCA SZERELME 
(romantikus olasz-angol film) 

Donald Sutherland: PARAZITA 
(izgalmas amerikai fantasztikus horror) 

HETI FILMAJÁNLAT 

Róber t R e d f o r d : KVIZ-SHOW 

Magyarul beszélő amerikai film 

„A televízió történetében semmilyen ötlet sem kötötte le any-
nyira a közönség figyelmét ós keltette fel a nézők érdeklődését, 
mint a kvízjátékok." 

Róbert Redford, a rendezőként is Oscar-díjas világhírű szí
nész egy 1958-ban megtörtént esetet dolgozott fel legújabb, 
szintén Oscar-esólyes alkotásában. Az ún. „Twenty-One botrány" 
egy kvízműsorhoz kapcsolódott. Hétről hétre emberek milliói 
kapcsolták be készülékeiket, hogy - akár a képernyőn keresztül 
is - részesei lehessenek Charles Van Doren diadalmenetének... 

Kedvezőbb bérlet i feltételek! 
Az Agora-Csaba Rt. 
a Szabó D. utcában megépített Q S r á Z S O K 

- bérleti jogát korlátlan időre 
500 e z e r forint, p l u s z á f a á ron , 
kedvező fizetési feltételek mellett 
értékesí t i ; 

- igény e s e t é n a g a r á z s o k 
rövidebb időre is bérelhetők. 
A havi bérleti díj ö s s z e g e 
3000 Ft plusz áfa. 

Érdeklődni: 
az rt. i gazga tóságáná l s z e m é l y e s e n - Békéscsaba, 
Mednyánszky u. 5., vagy a 66/442-483-as 
te le fonon lehet. 



H E T I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S H E T I M É R L E G 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 (nagyposta). Telefon: 447-563 

Régi árak • régi helyen 

CSOMAGOLÁSTECHNIKA 
MŰANYAG ÁRUK: 
— eldobható poharak, 

evőeszközök 
— gépi fóliák, pántszalagok 
— szemeteszsákok, 

tasakok 
— ragszalagok 

PAPÍRÁRUK: 
— tálcák, szalvéták 
— tortacsipkék, 

mignonalátétek 

ALKATRESZDOBOZOK 

POLCRENDSZEREK 

fl<íar\i 

ÚJ TERMÉKEK: 
— lampion pálcika 
— rozetta pálcika 
— bohóc szívószál 
— kard gyümölcs 
— burgonya szűri 
— pálmafa koktélkeverő 
— mini esernyő pálcika 

larCUp Nyitva: keddtől péntekig 10-16-ig. 
v J Békéscsaba, Berzsenyi-Alkotmány u. sarok 

isniieii kepviseieie Telelőn: 66/326-524 

MCríHIWn RIO-gyógyhatású 
IVILUl ll V U ágynemű-garnitúra 
„100% magyar gyapjú - ol
csóbb és Jobb" bemutatóra hív
juk meg Önöket április 21-én, 
pénteken 17 órától és 22-én 16 
órától a Vasutas Művelődési 
Házba (Andrássy út 79-81.). 

Vesemelegltőt és egyéb 
gyapjúárukat is ámsftunk! 

A belépés ingyenes. 
Ha eljönnek, nem bánják meg! 

HIRDETŐINK 
f igyelmébe! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9.), 
vagy a Gyorsnyomdában (Sza
badság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

TISZTELT VÁLLALKOZÓ! 
Nem tudjuk, hogy Ön 

mivel foglalkozik! 
De ha megtudjuk, 

MINDENKINEK INGYEN 
MEGMONDJUK. 

LEGYEN ÖN IS TAGJA 
INFORMÁCIÓS 

RENDSZERÜNKNEK! 

» S Á R G A T E L E F O N « 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLAT 

325-769 
Munkanapokon 8 -18 óráig. 

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

Rádióte lefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

N Y O M D A 
Termékismertetők, 

címkék, szórólapok, 
névjegyek, 

nyomtatványok, 
meghívók és egyéb nyomdai 

termékek 
tervezése, kivitelezése - továbbá 

F É N Y M Á S O L Á S . 
Kedvező árak, rövid határidő. 
INTERTECHNIKA NYOMDA 
Békéscsaba. József A. u. 2-4. 

(megyeháza) Telefon: 667441-141 

GARZON INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA 
Békéscsaba, Wlassics sétány 3 . Telefon: 448-350 

Frekventált helyen 
autószerelő műhely kiadó. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Az Andrássy út belvárosi sza
kaszán irodahelyiségek kiadók. 
Ugyanitt 60 fős tanácsterem bé
relhető. Érdeklődni a 321-692, 
vagy a 445-745 számon. 
Sürgősen eladó Békéscsabán 
két udvari lürdőszobás lakás. 
Irányár: 850 000 Ft lakáson
ként. Érdeklődni: VI. kerület, 
Thurzó u. 19., délután. 
Széna utcai garázs eladó. Tele
fon: 322-264, 18 óra után. 
Kert eladó gyümölcsfákkal. Te
leion. 455-824. 
Építési telek eladó Nagyréten, 
az Oláh I. u. közelében! 1600 
m 2, víz, villany van. Érdeklődni: 
Csíki u. 36., naponta 18 óra 
után. 
Belvárosi, 2 szobás lakás eladó. 
Érd.: 18 óra után a 442-566 szá
mon. 
Garázs eladó a Vécsey utcá
ban: 447-497. 
Garázs eladó a Kazinczy-lakó-
telepen. Telefon: 324-763. 

Trabant eladó: Máriássy u. 31/1. 
VW Golf II. 1.6 D. 1984-es el
adó. Érdeklődni: 444-056. 

• Helyi és távolsági árufuvarozás 
biztosítással (14 tonnáig). Tele
fon: 06-30/455-181. 

• Gépelést vállalok. Tel.: 328-048. 
• Duguláselhárítás, vízvezeték-sze

relés és -javítás. Tel.: 455-309. 
• Parabola- és tetőantenna-sze

relés, HIFI, videó javítása. Boda 
Béla, Békéscsaba, Csíki utca 
38. Telefon: 326-931. 

• Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, fe
lújítás, festés, mázolás, karban
tartás, burkolás, átalakítás. Te
lefon: 321-768 (egész nap). 

• Energomat, Vjatka. Eurika, Haj
dú mosógépek javítása. Hely
színi javítás hétvégén is. Elekt
ron Gmk, Békéscsaba, Bartók 
Béla út 4. Hibabejelentés: 325-
948, vagy 06-60/388-348. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni 
javítása. Régebbi típusú is. Hi
babejelentés telefonon: 457-334, 
vagy levelezőlapon: Tömka Atti
la, Békéscsaba, Pásztor u. 63. 

• Szőnyegtisztítás és tisztítógép-
kölcsönzés. Tel.. 06-20/413-427. 

• Kizárólag fekete-fehér televízi

ók helyszíni javítása, képcsöfel-
újitás. Junoszty tv-szakszerviz. 
Cím: Orosházi út 11. Ügyfél
fogadás 16 óra után. Telefon: 
326-162 (üzenetrögzítős). 
Színes tévé- és videojavítás, 
antennaszerelés. Kovács Attila. 
Hibabejelentés munkanapokon 
9-16 óráig a 445-642 telefon
számon, 16 órától a 322-480 és 
a 323-586 számokon. 
Gázkészülékek javítása, felül
vizsgálata. Cím: Könyves u. 45., 
telefonügyelet: 456-537, 9-12 
óráig. 

Villanyszerelési Vállaljuk épüló, 
valamint kész épületének sze
relését, átalakítását, terveinek, 
költségvetésének elkészítését, 
ügyintézését. Elektrocentrum, 
Lencsési út 45-47., telefon: 
06-20/413-427. 
Oláh Zsolt természetgyógyász-
bioenergetikus rendel hétfőtől 
péntekig, 8-18 óráig. Telefon: 
322-685. 
Színes televíziók javítása hét
végén is, garanciával! Domokos 
Tamás, rádiótelefon: 06-30/432-
827. 

Centrifuga és mosógép jó álla
potban, reális áron eladó. Tele
fon: 451-612, 17 órától. 
Spanyol nyelvtanítás, nyelvvizs
gára felkészítés. Tel.: 445-507. 
Kiolvasott könyvet vásárolok! 
Teleion: 327-230. 
Némettanítást vállal középisko
lás diák nyelvvizsgával, általá
nos iskolások és kezdők részé
re. Teleion: 326-299. 
Újszerű emeletes Barbie-ház el
adó. Telefon: 454-521. 
Törzskönyvezett újfoundlandi és 
berni pásztor kiskutyák eladók. 
Érdeklődni 17 órától, hétvégén 
egész nap Békéscsabán, a Fiu
mei út 50/1. alatt. 
Német, angol nyelvtanítás, fel
készítés őszi nyelvvizsgára. Bé
késcsaba, Pásztor u. 65. M/8. 
Vállalkozó szellemű embereket 
keresünk. Telefon: 327-920. 
Angol nyelvoktatás, nyelvvizs
gára leikészítés. Tel.: 443-772. 
Jó állapotban lévő emeletes 
gyerekágy eladó. Érdeklődni:, 
Dózsa György út 12. IV/26. 
Hasított sertés megrendelj 
hető. Telefon: 459-337,. 
délelőtt 6-8. délután 
14-22 óráig. 



Gátépítés közben vette el a város a megbízást a 
vállalkozótól, mivel az sorozatosan nem tett eleget 
vállalt kötelezettségének. A körgát továbbépítését 
Szarvassy Arzén, gyulai árvíztársulati mérnök vet
te át és fejezte be 1889 tavaszán. 

Az elkészül t védőgát a Ké tegyház i -Berény i 
út között 6810 méter hosszan, észak-kelet-déli 
félkörben húzódik a város előtt. A körgát 4 
méteres koronaszélességgel , belső oldalán 
padkával (1 méterrel az árvízszint felett) 
88,5 méter tengerszint feletti magasságra 
épült. Építési költsége a kisajátítással és 
a fö ldmunkákkal együtt 195 000 pengő 
volt. Az immár 106 éves körgátnak 
egyszer sem kellett dacolnia az árvíz 
zel, de épí tménye üde színfoltként 
hozzánőtt a városhoz. 

Sajnos az utóbbi évt izedek gondat lansága következtében a 
körgát és környéke ma több helyen szomorú látványként hat. Ma
napság felmerül további sorsa, esetleges lebontása. A körgát Bé
késcsaba történelmi része. Óvta a várost, és a város gondosko
dott rendben tartásáról több mint fél évszázadon át. Meglehet ár
vízvédelmi műként kevésbé jelentős ma már, dé a városkép meg
szokott része, és ezért a körgát lebontása komolyan nem is jöhet 
szóba. A várost félkörben átölelő építményt t isztán, rendben tarta
ni és megóvni városszépítési feladat. A g á t kitűnően szolgálhatná 
az egészséges mozgás (séta, kocogás, futás) céljait. A körgát te
tején jó kerékpározási lehetőség adódna megfelelő le- és feljárók 
kiépítésével. A gyerekek pedig élvezhetnék a tél örömeit, a körgát 
több helyén kialakított szánkóereszkedő-helyeken. 

Nemsokára 110 éves lesz a körgát. E város védelmében emelt 
árvízi művet, talán ekkor egy szerény emléktáblával is megjelöl
hetjük. A hajdani építők emlékére és a csabai körgát t iszteletére. 

Gát a Kastélyi temető és a Lencsési-lakótelep 
előtt. Itt állhatna majd az emléktábla 
a körgátépítés 110. évfordulóján 

A Gyulai-zsilipnél régi és új 
házak között húzódik a körgát 

Jóval a Kétegyházi út előtt - a szeméttelepnél, 
gödrök és buckák között - ér véget a csabai körgát 




