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Múzsa , 
rózsa , rúzs 

Ha a múzsa rózsát kap, 
kirúzsozza magát. Kifesti 
körmeit, csak úgy ragyog a 
tűzpiros körömlakk, azután 
bordó lakkcipőbe dugja lá
bait, cipellő, pántos topán
ka kopog a parkban, tán
cosnők hajolnak össze hal
kan, búg a gerle a grandi
ózus tölgyfa töredező galy-
lyai között, makk potyog a 
Grófnő ölébe, falevél, an
gyalhaj, vastag könyvbe 
gyűjti a színes leveleket, 
lepréseli a zöldessárga tá
jat, benne a hintákkal, ve
randákkal, a bukszussal, a 
tea illatával, a szerelem 

J emlékével, a titkos talál-
eckákkal, az alvással és az 

ébredéssel. Ahogy csukó
dik a könyv, hajzuhatag 
lebben, az arc a Nap felé 
fordul, a szemhéj rázuhan 
a látványra, a szempillák 
szinte csilingelve záródnak 
össze, még az őszi napsu
garak langymelege is ér
zelmeket ébreszt, ízeket, 
zamatokat hoz, mintha a 
szellő ringatná a bölcsőt, 
s mi újra a teljesség bű
völetében forgolódva áb
rándoznánk az örökkéva
lóságról, ami lehet egy szi
várványos üveggolyó, de 
lehet egy kristály, egy gyű
rű, amit elguritunk a kas
tély márványkockáin. Zene 
szól. A boldogságot csak 
meg kell idézni, máris fel
bukkan. Meg kell ragadni. 

KÁNTOR ZSOLT 

Mintegy százan jelentek meg 
a múlt csütörtökre meghirdetett 
közmeghallgatáson a városháza 
dísztermében. Az érdeklődők 
három témában fejthették ki vé
leményüket a városi vezetés és 
a közgyűlés tagjai előtt. A kétó
rás fórumon a felszólalók első
sorban a köztisztaság fenntartá
sáról és az egyes közszolgálta
tások kötelező igénybevételéről 
szóló rendelettervezettel kap
csolatban tettek javaslatokat. A 
közterületek rendjét szabályozó 
rendelet és az ún. Csaba Cen
terrel kapcsolatos tervek, úgy 
látszik, kevésbé hozzák izga
lomba a közvéleményt, mint a 
szemétszállítás díjai és a szol
gáltatás minősége. 

Azzal, hogy a városnak tisz
tának kell lennie, szinte minden
ki egyetért. Örökös problémaként vetődik fel vi
szont az, hogy milyen mértékű legyen a szemét
szállítási díj és hogyan állapítsák meg azt: a lakás 
nagysága, vagy a benne lakók száma legyen a ki
induló pont? Mindkét megoldás mellett és ellen 
hozhatók fel érvek, itt nagyon nehéz igazságot 
tenni. Korábban azért tértek át az első számítási 
módra, mert szinte lehetetlen számon tartani az 
egy lakásban élők számát - még a mai napig is 
kb. 1500-2000 lakás üresként van nyilvántartva 
annak ellenére, hogy laknak bennük. Egy másik 
kardinális kérdés az, hogy miből fedezze a város 
a köztisztaság fenntartásával járó kiadásokat. Ez 
két módon lehetséges: a szemétszállítási díj beve
zetésével, illetve az egységesen fizetendő kom
munális adó kivetésével. Mint más városok példá
ja mutatja, a kommunális adóból befolyt összeg 
csak részben fedezi a szemétszállítási költsége
ket. 

Fontos változás, hogy a novemberben életbe 
lépő közbeszerzési törvény előírásai szerint az ön
kormányzatnak arra is kell írnia pályázatot, hogy ki 
foglalkozzon a szemét elszállításával. Húsz-egy
néhány szolgáltató jelentkezése valószínűsíthető, 
ami természetesen versenyhelyzetet eredményez. 
Jelenleg az önkormányzati tulajdonú Városgazdál
kodási Vállalat, a lakásszövetkezet épületeiről 
gondoskodó Tappe Kft. és egyes magánszállítók 
uralják a szemétpiacot. Csak reménykedhetünk, 
hogy az új szereplőknek köszönhetően tisztább 
lesz Békéscsaba. 

Közmeghal lgatás 
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Gyakran elhangzó panasz, hogy az önkor
mányzat nem egyformán gondoskodik egyes ut
cák, illetve városrészek tisztán tartásáról. Egy 
megoldási lehetőség közmunkások alkalmazása, 
akik többek között úttisztítási feladatokat is elvé
gezhetnek. Gondot jelent továbbá a különböző ve
szélyes hulladékok elhelyezése (fáradt olaj, akku
mulátorok, autógumik stb.); a téma szerepel az 
októberi közgyűlés napirendjén, az önkormányzat 
vállakozót keres, aki elvállalná egy ilyen hulladék
kezelő megépítését. 

A Kismegyer területén épülő hulladékkezelő 
műről már többször elmondták, hogy üzembe he
lyezése jelentős hatással lesz Békéscsaba tiszta
ságára. Arról is gyakran szó esik, hogy.eltérő az 
emberek mentaliása, neveltetése, és ez nem csak 
a vagyoni különbségekből adódik. Ugyanis tény
leg vannak nagyon szegény emberek, akik képte
lenek fizetni a szemétszállítási díjat, de olyan gaz
dagokkal is találkozni, akik nem hajlandók fizetni 
és szemetüket a szomszédos konténerbe (kuká
ba) viszik az éj leple alatt. Fontos probléma az il
legális szemétlerakóhelyek megszüntetése is. 

* * * 
A közmeghallgatás végén Andrássy úti lakók 

nevében panaszlevelet olvasott fel egy idős asz-
szony, melyben a belvárosban uralkodó tarthatat
lan állapotokról esett szó: a fiatalok zajonganak 
késő este, a zene, a kocsik és a motorok miatt 
nem lehet aludni... (H. M.) 



Kábító kábítószerek 

Szeptember 19-én délután a városi drogellenes munkacsoport 
egy szúk körű megbeszélést tartott, amelyen részt vett a csabai 
közgyűlés mindkét alpolgármestere, Sisak Péter és Végh László, 
valamint az oktatási bizottság elnöke, Velkey Gábor. 

Ezt követően a munkacsoport rendezvényén Békéscsaba 
drogtérképe volt a téma, melyen jelen voltak a megyei és a váro
si drogellenes munkacsoport tagjai, továbbá az egészségneve
léssel foglalkozó szakemberek, iskolai pedagógusok és a megyei 
közösségvezetők. 

A drogtérkép ismertetésekor a szakértők elmondták: a felmé
résben Békéscsaba öt iskolatípusának tanulói (általános iskolá
sok, szakmunkástanulók, szakközépiskolások, gimnazisták és 
szakiskolások) szerepeltek, összesen 2200-an. A kérdőív az alko
holfogyasztás, a dohányzás, az illegitim drogok fogyasztásának 
gyakoriságát kutatta, továbbá egyéb, a drogokkal kapcsolatos vé
leményekre, a drogfogyasztás lehetséges okaira is rákérdezett. 

A kérdőív az Európa Tanács Pompidou-csoportjának módszer
tani ajánlása alapján készült, a vizsgálat egyrészt hazai, másrészt 
nemzetközi összehasonlításra is alkalmas. A teljes körű, minden 
lehetséges összefüggést figyelembe vevő értékelés még további 
elemző munkát vesz igénybe. A kapott eredmények természete
sen csak egy adott időszak keresztmetszeti képét mutatják. 
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Ülnek a fiatalok az ifjúsági ház nagytermében, és hallgatják a 
városi drogmegelőző munkacsoport rendezvényének előadóját, 
Zelenay Károlyt, aki a Szegedi Drogcentrum vezetője. A rendez
vénynek az a célja, hogy ismertesse a csabai iskolákban végzett, 
kábítószerrel kapcsolatos felmérés eredményeit, továbbá, hogy 
minél szélesebb körben tájékoztassa a lakosságot a megelőző 
munkával kapcsolatban. A megyei Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat egy kis füzetet is kiadott a témával kapcso
latban, amelyben a hallucinogén kábítószerekről tájékoztatják az 
érdeklődőket. 

Ülnek tehát a fiatalok a teremben, az előadó pedig közvetlen 
stílusban magyarázza, mi tekinthető kábítószernek, miért szok
nak rá a liatalok, mit lehet tenni, ha valaki meg akar szabadulni 
tőlük és így tovább. A téma már csak azért is aktuális, mert az új
ságok címoldalain a lőkösházi határon lefoglalt heroin-, kokain-, 
LSD- és egyéb drogokról készült fényképek virítanak, demonst
rálva a már ismert tényt: Magyarország már nemcsak tranzit-, ha
nem újabban már célállomása is a kábítószereknek. 

Hallgatják a fiatalok a tényeket, a számadatokat, a következte
téseket, amelyek mind-mind azt sugallják: ne nyúlj a kábítószer
hez, vagy ha már megtetted, állj le valahogy, akár úgy, hogy kap
csolatot keresel a városi munkacsoporttal, vagy bárkivel, aki se
gíteni tud. S a tudat alatt valahol megfogadja mindenki, hogy 
nem. Ő aztán a világért sem fog hozzányúlni ezekhez az ártal
mas szerekhez. Még ha az iskolák előtt fogják alig-alig leplezet
ten kínálgatni, akkor sem. 

Aztán vége az előadásnak, s a fiatalok kilépnek az ifiház ka
puján. Olvashatják az újságokat, ahol némelyek nem átallják el
mondani: egyes kábítószerek éppen hogy nem ártanak, sőt, fel
dobják az embert. Másutt meg az van leírva, hogy ezeket a köny-
nyebb drogokat bizonyos személyek legalizálni szeretnék Magyar
országon, holland példára hivatkozva. Aztán találkoznak az élet 
keserveivel: a munkanélküliséggel, a létminimum alatti élettel, a 
gyűlölködéssel, a háborúval. Otthon pedig az előadó által is em
lített drogokkal: a cigarettával, az itallal, a kávéval, s az előbb fel
sorolt tényezők az ellenkezőjét sugallják nekik, mint amit az elő
adó mondott. S ha vannak gondjaik - márpedig kinek ne lenné
nek - , akkor elgondolkoznak: vajon kinek van igaza drogügyben? 

S ha a gondoktól menekülve szárnyalni szeretnének - mert az 
annyira felnőttes, s annyi példát láttak már rá - , lesz-e 
erejük elutasítani az alkoholt vagy akár a „füvet" kíná
ló kezet? 
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Hol a m i n i s z t e r e l n ö k ? 
Közel hét éve annak, hogy megalakult az MDF békéscsabai 

szervezete, mely létezik, nyugodtan dolgozik és reménnyel néz a 
jövőbe - mondta Takács Péter, a párt városi elnöke a múlt pénte
ken tartott sajtótájékoztatón, melynek vendége volt Für Lajos or
szágos elnök is. 

Néhány aktuálpolitikai kérdésről szólva Für Lajos nevetséges 
színjátéknak nevezte az MSZP és az SZDSZ közötti kötélhúzást. 
Úgy vélte, különösen az abszolút parlamenti többséggel rendelke
ző kormánypárt ós annak elnöke veszít a tekintélyéből azzal, hogy 
állandóan enged a kisebbik koalíciós partnerének. „Nem véletlenül 
nyilatkoztam egy-két héttel ezelőtt, hogy Magyarországnak nincs 
miniszterelnöke... Nem miniszterelnöknek való, aki így politizál!" -
jelentette ki Für Lajos, ós hozzátette: Hornnál nem lenne nehéz 
jobbat találni. Fölháborító, mondta a pártelnök, hogy - miközben 
emberek százezrei egyre jobban nyomorognak, a gazdaság nem 
működik, ahogy kellene, a társadalomban óriási feszültségek hal
mozódnak fel és egy durva kifejezéssel élve „rohad szét az or
szág" - az MSZP és az SZDSZ kisszerű hatalmi harcot vívnak 
egymással. 

Für Lajos emlékeztetett arra, hogy annak idején Horn Gyula 
előszeretettel dilettánsnak minősítette az MDF vezette kormányt; 
pedig érdemes lenne összehasonlítani az előző és a mostani koa
líció tevékenységét és személyi összetételét. „Ha mi dilettánsok^ 
voltunk, akkor a jelenlegi koalícióra milyen jelzőt lehetne találni?" 
- tette fel a kérdést a volt hadügyminiszter. 

(SZ. SZ.) 
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• FOGADÓNAPOK. Október 
6-án, pénteken Sisak Péter alpol
gármester, október 13-án Pap Já
nos polgármester tart fogadóna
pot a városházán 8 és 12 óra kö
zött. A polgármester fogadónapjá
ra előre kell bejelentkezni telefo
non (452-252), vagy személye
sen a titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron kővetkező ülését október 
11-12-én tartja a városháza dísz
termében. 

• IDŐSEK VILÁGNAPJA. A 
Városi Nyugdíjas-egyesület és Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala tisztelettel és 
szeretettel várja a nyugdíjasokat 
az Idősek világnapja alkalmából 
rendezendő műsoros délutánra. 
A rendezvény október 6-án, pén
teken 13.30 órától lesz az ifjúsági 
házban (Derkovits sor 2.). Kö
szöntőt Pap János polgármester 
mond. 

MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Dr. Mezőlaki Erik ós Honti 
Andrea leánya Regina Anna, 
Szalay Szabolcs Tamás és Láda 
Éva Anna fia Márk, Lehoczki Mi
hály és Finna Éva Andrea fia Mi
hály, Perei András és Csepregi 
Ágnes leánya Nóra, Ródei Attila 
ós Jenéi Margit leánya Viktória, 
Gergely János és Kolarovszki Tí
mea leánya Brigitta, Mucsi Imre 
és Olasz Ágnes fia Imre, Félix At
tila és Radnai Hilda fia Bálint, 
Huszka János és Bartók Nóra le
ánya Réka 

ELHALÁLOZÁS 

Balogh Imre 

HÁZASSÁG 

Bohus M. Katalin ós Dobó Já
nos, Laurinyecz Andrea és Csó-
tya Szilárd, Szentmiklósi Edit és 
Lenovics Zoltán, Csele Ágnes és 
Morva Gábor, Vantara Katalin és 
Mecskó András, Pál Ildikó és Lu-
gosi Gyula, Somlyai Angéla és 
Molnár Péter, Kondacs Melinda 
és Tímár István, Feledi Andrea és 
Adamik László 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601, Pl 112 
Telefon/fax: (66) 445-676, 

telefon: 452-252, telex: 83-229 
Szedés: A&M Stúdió 

Nyomás: Hungária-Info 
Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 

Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



Békéscsaba már több éve nyitogatja 
ablakait a világra, kitekinteni más 
országok hasonló, vagy éppen külön

böző adottságú városaira és betekintést 
nyújtani abba, milyen körülmények között, 
hol és hogyan élünk mi. Az évek során lé
tesült néhány testvérvárosi kapcsolat, és 
vannak települések, amelyeket együttmű
ködő városoknak nevezhetünk. A szeptem
ber a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésé
nek jegyében telt, hisz négy külföldi város
ban járt békéscsabai delegáció, városunk
ban pedig a múlt héten finneket köszönthet
tünk. A tapasztalatokról múlt héten tartott 
beszámolót Sisak Péter és Végh László al
polgármester, valamint Csernók Éva proto
kollfőnök. 

Végh László wittenbergi élményeit osz
totta meg velünk. Wittenberg 55 000 lakosú 
német város, Berlintől 90 km-re található. A 
rendszerváltás okozta problémák ott is je
lentkeznek, főként morálisan, hiszen a gaz
daság fejlődési üteme a volt NSZK támoga
tásának köszönhetően felgyorsult. A hajda
ni textilipari központ ma más irányú beruhá-

i" ísokat indít. Az állami büdzséből külön fej-
' .esztési támogatást kapnak és multinacio
nális cégek is beruháznak a térségben. A 
delegáció részt vett a wittenbergi vásáron, 
de rajtuk kívül kiállítók is jelen voltak váro
sunkból termékeikkel. A most indult együtt
működés magában hordozza egy testvér
városi kapcsolat kiépítésének lehetőségét a 
kultúra, a sport területén és a gazdasági 
életben is. Esély van arra, hogy a Witten
bergben meggyökerező nagyobb cégek Bé
késcsabában is lehetőséget, feltáratlan pia
cot látnak, elképzelhetők esetleg munka
helyteremtő beruházások is. A csabai ingat
lanokról, ipartelepítési lehetőségekről min
denesetre bővebb információt kaptak a wit-
tenbergiek. 

Sisak Péter a görögországi Giannitsa, a 
szlovákiai Brezno és a lengyel Tarnowskie 

Góry városokban járt csabai delegációval. 
Giannitsa Szalonikitől 40 km-re fekszik, la
kosainak száma 35-40 000. Ez a kapcsolat 
is egészen újsütetű, hiszen vállakozói kez
deményezésre ebben az évben indult. Gi-
annitsában 1944-ben a németek kivégezték 
a város elöljáróságait, mert nem voltak haj
landók az együttműködésre. Az ő emlékük
nek is tisztelegve minden szeptemberben 
fesztivált tartanak a városban, amelyen egy 
kis expo is helyet kap. Eddig kizárólag helyi 
vállalkozók mutatkozhattak be ezen a vásá
ron, azonban a jövő évtől bővítést tervez
nek, békéscsabai vállakozók megjelenésé
re is számítanak. Görögország nagy lehető
séggel bír az uniós pénzek lehívására. 6-8 
pályázat fut, amelyek révén együttműköd
nek városokkal; ilyen közös pályázatban 
való részvétel eshetősége Békéscsabával 
kapcsolatban is felmerült. 

Brezno Békéscsaba egyik legrégibb 
testvérvárosa. Voltak időszakok, amikor a 
kapcsolat lanyhult, de most ismét élénknek 
mondható. Brezno 730 éves fennállásának 
ünnepségeire hívták a delegációt, amely

nek tagjai részt vettek az ünnepi közgyűlé
sen, találkoztak jeles breznói személyisé
gekkel. Az ünnepség fénypontja a történel
mi felvonulás volt, amelyen megelevened
tek a város történelmi pillanatai a kezdetek
től napjainkig. Brezno - a nagy politikától 
függetlenül - nagyon fontosnak tartja a 
kapcsolatot Békéscsabával, ez jelenleg leg
inkább kulturális területen mutatkozik meg, 
később talán gazdasági együttműködésre 
is lehetőség nyílik. A rendezvénysorozatot 
történelmi bál zárta, ezen azonban delegá
ciónk már nem vett részt, mivel indulniuk 
kellett Tarnowskie Góryba, ahol szintén ün
nepségen vettek részt, a „hegyi emberek", 
vagyis a bányászok őszi ünnepén. Tar
nowskie Góry szintén testvérvárosunk, ve
lük a kulturális kapcsolatokon kívül gazda
sági együttműködés is létrejött; jaminai cse
repet szállítunk mi és ásványi anyagokat 
hoznak ők. Rendszeresen jelen vannak a 
Csaba Expón, de érdekli őket városunk 
sportélete is. Van egy cserkésztáboruk, 
amelyben szívesen látnának csabai diáko
kat és örömmel jönnének ők is Békéscsa
bára. 

Valamennyi város tekintetében kiemelték 
a delegáltak, hogy a város ébren tarthat 
testvérvárosi, vagy együttműködő kapcso
latokat, de igazán élővé azt az intézmé
nyek, vállalkozók, civil szervezetek kölcsö
nös érdeklődése teheti. A finnországi Mik-
keliből érkezett küldöttek esetében ezért 
Békéscsaba és a környék nevezetességei
nek megtekintése mellett szakmai nap is 
szerepelt a programban. A vendégek a 
szakmájukhoz kapcsolódó intézményekben 
töltöttek egy napot (kórház, BRMKK, könyv
tár, polgármesteri hivatal), amely a tapasz
talatcserén kívül egy későbbi, intézmények 
közötti együttműködés alapja is lehet. Hogy 
az a bizonyos nyitott ablak egyben utat is 
mutasson a világba és a világból Békéscsa
bára... MIKÓCZY ERIKA 

MANIPULÁLHATÓ? 
ALAKÍTHATÓ? 

GONDOLKODÓ 

„A történelem, a múlt manipulálható, a 
jelen alakítható" - mondta Vozár Márton, a 
szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke a 
szeptember 20-i ülésen, mely egybeesett az 
országos kisebbségi önkormányzat közgyű

lésével, így két képviselőnek egyszerre két helyen kellett volna lennie, amire még ők sem 
képesek, így határozatképtelen volt az itteni közgyűlés. A beszámolóvá alakult ülésen az el
nök reagált a médiában megjelent, szlovákságot érintő ügyekre, ennek kapcsán megfogal
mazódott az az általános vélemény, hogy a múlt sérelmeinek felhánytorgatása helyett a je
len formálása a cél. Az elmúlt időszakot értékelve elmondható, hogy a kezdeti nehézségek 
után egyre tudatosabban látják a rájuk háruló feladatokat, megoldá
si lehetőségeket. Sokat segít ebben a helyi és az országos kisebb-
ségi önkormányzat, így válik lehetségessé a szlovák tornaterem 
építése, így születhet meg az a galéria, melynek célja a Jankay-ha-
gyatók gondozása és a várostörténet bemutatása. Terveik között 
szerepel egy vállalkozói centrum létesítése a Szlovák Kultúra Házá
ban, melynek segítségével csökkenthetnék a helyi önkormányzat fi
nanszírozási terheit és elősegíthetnék a vállalkozói kapcsolatok kia
lakítását és kiszélesítését. A tervezett újságíró-iskola pénzhiány mi
att még nem indulhatott be, de erről a szervezet nem mondott le, to
vábbra is tervezik az iskola beindítását. Távlati elképzeléseik között 
kiemelt helyen szerepel, hogy a szlovák iskola kisebbségi tulajdon 
legyen. 

Vozár Márton örömmel számolt be arról, hogy októbertől a Csa
ba Rádió és a Csaba Tv rendszeresen szlovák nyelvű hírekkel és 
kulturális híradóval jelentkezik majd. 

A közeljövőben szlovák videotéka nyílik, ahol a kassai és a po

zsonyi tv filmjei kölcsönözhetők, melyek a 
szlovákság életét és mindennapjait mutat
ják be. 

Végül az elnök beszámolt arról, hogy a 
közelmúltban három delegáció járt a szom
szédos országokban, köztük Szlovákiában 
is. Az anyaországgal való kapcsolat az 
utóbbi időben vált szorosabbá, ez elsősor
ban kulturális és gazdasági, céljuk a politi
kamentes együttműködés. 

JOÓS ESZTER 

Allergia 
Álmatag táj, virágzó hársfákkal. 
Kinyitom az ablakot, ós magamba szívom a reggel friss, bódító il

latát. Aztán szédelegve visszahúzódom a szobába - tüsszögők, kö
högök, szememből patakokban ömlik a könny, testemen piros foltok 
jelennek meg, fulladozni kezdek. 

Kopognak. 
Valaki becsukja az ablakot, ágyam szélére ül és mozdulatlanul fi

gyel. 
Teával kínál, jólesik a meleg, még egy csészével kótek. 
- Megyünk? - kérdezi reménykedve. - Költözzünk el inneni 
Mindennap ezt kérdezik tőlem, de nem mehetek el. 

Mióta is élek itt? - Nem emlékszem, talán itt születtem. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 
™ér !e f f l 



K CSABAI 

ÖZLÖNY 

ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
45/1995. (IX. 7.) számú önkormányzati 

rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
és a rendszeres nevelési segély átmeneti szabályairól 

1 § 
(1) A közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 36/1995. (VI. 29.) sz. önkormányzati rendelet 31. §-ának 
végrehajtását felfüggeszti. 

(2) A végrehajtás felfüggesztésének időtartama alatt - a jogsza
bályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén -
rendszeres nevelési segély akkor állapítható meg, ha a szülők 
és a családban élő más, tartásra köteles hozzátartozók jöve
delmének együttes összegéből kiszámított egy főre jutó jöve
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegét, gyermeküket egyedül nevelők esetében annak 
másfélszeresét. A rendszeres nevelési segély összege egy 
vagy két gyermek esetében a 3500 Ft-ot, három vagy több 
gyermek esetében a 7000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

2 .§ 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fize

tendő térítési díjakról szóló módosított 35/1993. (VI. 17.) szá
mú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése a következő
képpen módosul: 

„(2) A személyi térítési díj — a jogszabályban meghatározott 
alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenően - az 1. sz. 
melléklet II. sz. táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok fi
gyelembevételével, az eset összes körülményeire tekintet
tel kérelemre csökkenthető, illetve elengedhető." 

(2) A rendelet 1. sz. melléklete a következő II. számú táblázattal 
egészül ki: 

„II. sz. táblázat 

A személyi térítési díj kérelem alapján az alábbiak szerint 
csökkenthető, illetve elengedhető 

Kategória A család egy főre jutó 
nettó jövedelme 

A csökkentés 
mértéke 

1. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegénél legalább 1000 Ft-tal kevesebb 100% 

2. Legfeljebb egyenlő az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegével 75% 

3. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegénél legfeljebb 1000 Ft-tal több 50% 

4. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegénél legfeljebb 2000 Ft-tal több 25% 

A kérelem elbírálására az intézmény vezetője jogosult." 

3 .§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendszeres ne
velési segély megállapításának szabályait a rendelet hatálybalé
pésekor már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében 
is alkalmazni kell. 

Békéscsaba, 1995. szeptember 7. 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

Kiszárították a víztornyot 
Teljesen „száraz" a békéscsabai víztorony, ami annyit jelent, 

hogy egyliternyi víz sincs benne - jelentette ki Hosszú Szilárd, a 
Békés Megyei Vízművek Rt. vezérigazgatója a sajtó képviselőinek. 
A torony vízmentesítésére azért volt szükség, mert már időszerű 
volt a komplett felújítás, amelyre tíz-tizenöt évenként kerül sor. A 
munkálatok a tervek szerint november elejére fejeződnek be, addig 
a torony nélkül kell megoldani a város vízellátását. Ezt a szerepet 
a közép-békési regionális rendszer veszi át, amelynek diszpécser
központjában a szakemberek megmutatták annak működését. A 
rendszer összehangolja a vízműtelepeket, igaz, ehhez némi időre 
van szükség, de a vezérigazgató kijelentette: ennek a hatása leg
feljebb a peremkerületekóen mutatkozhat meg egy kicsit. 

Hosszú Szilárd szólt a vízhálózatok rekonstrukciójáról is. Gya
korlatilag befejezték a munkákat az Oncsa-telepen és a Tulipán ut
cában, és megkezdték a Penza-lakótelep hálózatának teljes cseré
jét. Ezzel kapcsolatban a vezérigazgató megjegyezte: a város leg
régebbi lakótelepének rendszere már akkoriban sem volt korszerű. 

Papp Gábor, a békéscsabai üzemmérnökség vezetője elmondta: 
a Penza-lakótelepen a nyomvonalak kitűzéséhez a karókat már le
verték a szakemberek, és nemsokára megkezdődik a talaj „feltúrá
sa" is, de a fákat nem fogják bántani... Határozottan kijelentette: 
időben értesíteni fogják a lakosságot, ha vízhiány lesz. A csapok 
„kiszárítására" akkor lesz szükség, amikor átkötik az új vezetéket^ 

Karácsonyra befejeződik a Nagydiófás és a Szója utcák hálóza
tának kiépítése is, amelyhez a pénzt egyrészt a lakosság adta, 
másrészt a Vízművek egy elkülönített pénzalapból járult hozzá a 
költségekhez. (Idén ennek a két utcának a pályázatát fogadták el.) 
Ezzel kapcsolatban Hosszú Szilárd elmondta, hogy a Vízmüvek Rt. 
szabad pénzeszközeiből egy pályázati alapot képezett, amelyből fi
nanszírozzák a lakossági és az önkormányzati igényeket. Ezek az 
igények ivóvízhálózat, illetve csatorna- és szennyvízhálózat kiépíté
sére vonatkoznak. 

SZILASI MIHÁLY 

Teljesen megtelt a Vasutas 
Művelődési Ház emeleti kister
me, ahol a hétvégén a Kéthly 
Anna Szociáldemokrata Párt 
tartotta kihelyezett nyilvános 
országos elnökségi ülését. A 
békéscsabai és a megyei szer
vezetek tagsága ezután végig
hallgatta az elnökség ugyan
csak nyilvános sajtótájékoztató
ját, amely után egy politikai 
nagygyűlés következett. 

A sajtótájkoztatón Bácskai 
Sándor főtitkár a több mint 
százéves szociáldemokrata 
múltról beszélt. Utalt a kezdet
re, 1890-re, amikor megalakult 
a párt, majd beszélt az 1948-
as, a kommunisták - Marosán, 
Szakasits - által erőszakos 
módon végrehajtott pártegyesí
tésről. A visszatérés 1990-ben 
következett be, amikor a Ma
gyarországi Szociáldemokrata 
Párt is indulhatott a választáso
kon. Az azóta eltelt négy év 
alatt azonban semmi érdemle
geset nem tudtak felmutatni. 
Ezért is döntöttek tavaly ősszel 
néhányan úgy, hogy kilépnek 
az MSZDP-ből, s megalakítják 
a Kéthly Anna Szociáldemokra
ta Pártot. A budapesti zászló
bontás után most Békés me-

KSZDP: 
Legyenek új 
választások! 

gyébe, Békéscsabára jöttek el 
először a vidéki városok közül. 

A legfontosabb feladat a párt 
építése, a megyei tagszerveze
tek megalakítása, majd a köv 
kező választásokon be kell jutni 
a Parlamentbe - fűzte tovább 
az előbbi gondolatot Akhinszki 
Gyula országos elnök. 

A párt országos alelnöke, a 
megyei és a csabai szervezet 
elnöke, Botyánszki György elí
télte, hogy a csabai pártszék
ház (a Trefort utcai Melós) 
homlokzatáról leverték a 
KSZDP tábláját. Az esetet je
lentették a rendőrségnek. Rövid 
időn belül közölték velük, hogy 
a tettes ismeretlen. Az alelnök 
javasolta a városi önkormány
zatnak, hogy a Rózsa Ferenc 
Gimnázium nevét változtassák 
Kéthly Anna Gimnáziumra. Vé
gül Botyánszki a párt nevében 
felszólította a kormányt, hogy 
fejezze be népnyúzó tevékeny
ségét, és mondjon le, illetve ír
janak ki új választásokat. 

(SZ. M.) 



A Szlovák Kultúra Háza körül valami van. Mégpedig állványok, 
ugyanis javában folyik az építkezés, hogy jövő nyárra megújulva, 
sőt kibővülve álljanak az érdeklődők rendelkezésére. A beruházás
ról és az ehhez kapcsolódó terveikről István Anna, a Csabai Szlo
vákok Szervezetének elnöke adott tájékoztatást Duna Jánosné ve
zetőségi tag társaságában. 

| * Néhány éve Békéscsaba önkormányzata a Magyarországi 
Szlovákok Szövetségének adta a Kossuth téri épületet szlovák kul
túra háza céljára. A szövetség helyi szervezeteként működött, 
majd tavasztól önálló jogi személlyé vált a Csabai Szlovákok Szer
vezete, így az épület hozzájuk kerülhetett, nyár óta a tulajdonjog is 
az övék. A szlovák kultúra házának gondolata 1991-ben vetődött 
fel, Vladimír Meciar szlovák kormányfő ittjártakor. A gondolat egy 
ideig érlelődött, majd az elhatározást tettek követték. Szabó János 
elkészítette a komplexum terveit. A tervezésnél fontos szempont 
volt, hogy nagy közösségi terek legyenek a rendezvényekre kultu
rális összejövetelekre. Azonban számításba kellett venni azt is, 
hogy a házat majd működtetni kell, amihez pedig anyagi háttér 
szükségeltetik. Hogy a fenntartásukat biztosítsák, turistaszálló kia
lakítását tervezik emeletráépítéssel (44 fős, négyágyas szobák
kal), valamint melegkonyhás étterem kialakítását. Mindkettőnél az 
alföldi szlovák jelleget kívánják érvényesíteni. A szükséges pénz 
még nincs együtt, de arra elegendő, hogy a meglévő épület re
konstrukcióját elvégezzék és előreláthatóan a szálloda is üzembe 
helyezhető lesz 1996. április 30-ig. A beruházás finanszírozása a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium kisebbségi főosztályától, 
valamint a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi főosztályától, valamint a 

Jvlemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivataltól kapott pénzből indult, de 
eSilyázatot nyújtottak be szlovákiai és nemzetközi alapítványokhoz 

' is. Biztató beszélgetések folytak Szlovákia érintett szervezeteivel 
és hivatalaival, és várják bárki segítségét, aki támogatni akar és 
tud. Békéscsaba önkormányzatához - amelytől az épületet kap
ták - anyagi segítségért nem folyamodtak, de műszaki és pénzü
gyi szakmai tanácsokkal a város ma is segíti ezt a nem mindenna
pi vállalkozást. Szlovákia csaknem másfél millió forint értékű tech
nikai felszereléseket küldött, így ha a Siva Építőipari Kft. befejezi a 
munkát, nem lesz akadálya az intézmény újraindításának. 

És hogy addig hol tartják a szlovákok kulturális rendezvényei
ket? István Anna örömmel számolt be arról, hogy a város több mű
velődési intézménye is felajánlotta: termet biztosít igény esetén. 
Az őszi időszakban leginkább a Vasutas Művelődési Ház ad ott
hont az épülő és szépülő házból átmenetileg kiszorult rendezvé
nyeknek. 

MIKŰCZY ERIKA 

az F M 88,9 MHz-en 
START R Á D I Ó 1.45-13.45 

RÓNA R Á D I Ó 13.45-19.45 

DÉLKELET R Á D I Ó FBI Produkció 19.45-1.45 

Magyar nők felhívása a világ asszonyaihoz és leányaihoz 

Szíveken keresztül a békéhez 
„Az Élet kisebbségbe került az Emberrel szemben." Az embe

rek háborúkat csinálnak, és ahol a háború van, ott pusztulás van. 
Békét kell kötni, mert élet ott van, ahol béke van. 

A fegyvert fogó férfit, a katonát okoljuk a háborúkért, pedig ő 
csupán a pusztítás világméretű hisztériájának hamis jogokkal fel
ruházott végrehajtója. 

Az emberi élet a nőben fogan. Ő az, aki méhében hordja az 
életet, és életet ad. Ám a nő sem tud a gyűlölet s békétlenség 
bűvköréből kikerülni, ott van ő is háborgó lelkével az öldöklő fér
fi mögött. 

Változtassunk ezen, változtassunk együtt, sokan! Találjuk meg 
női leikeinkben énünk békéjét, és vegyük le az öldöklés vágyó 
nak iszonyatos terhét a férfiak lelkéről! 

Október 8-án Zágrábban békekonferenciát tart a Sziveken ke
resztül a békéhez elnevezésű horvát-bosnyák-szlovén függet
len női szervezet. A hozzájuk csatlakozó magyar nők Budapes
ten, a Hármashatár-hegy oldalában gyűlnek össze, és csendes 
együttlétre hívják mindazokat az asszonyokat és leányokat, akik 
jelenlétükkel kívánják tanúsítani, hogy a béke és a szeretet éle
tünk és létünk alapja. Kérjük a világ minden asszonyát és leá
nyát, hogy ezen a napon fejezze ki együttérzését a szenvedők
kel és béketeremtő erejét ugyanígy, egy közös, csendes Együtt
létben Földünknek azon a pontján, ahol el. Teremtsünk egy, a vi
lágot körülölelő női békegyürüt, a szeretet és élet gyűrűjét, azál
tal, hogy valamennyi országban napkeltétől napnyugtáig tartó 
csendes együttlétben a szívünk találkozik. 

Védnökök: 

Göncz Árpádné Polcz Alaine 

A NAP 
Október 8., a csendes együttlét napja 

Magyarország Asszonyai és Leányai! Várjuk együtt a Felke
lő Napot 1995. október 8-án a hármashatár-hegyi vitorlázó-repü
lőtéren. 

Aki jössz, tudd, hogy ezen a napon kenyéren és vízen élünk, 
és nem beszélünk. Ez nagy erőt és kitartást kíván Tőlem, Tőled 
és Mindenkitől. Hideg lesz, készülj, hozz magaddal meleg holmit, 
hozd, amire ráülsz. Készülj fel a NAP-ra, Napfelkeltétől Napnyug
táig. Napnyugtakor mindenki megfogja egymás kezét, közös lán
cot formálva, hogy a szívek összefonódásával egy hatalmas tér
ben közös pozitív erőt bocsásson útjára ez a nap, körben a világ 
körül a békéért és a megbékélésért. 

Nagy tüzet rakunk, a háború tüze helyett a béke lángját lob
bantjuk fel, melynek fénye sokáig világítja meg az innen elmenők 
útját, hogy visszanézve lássák a helyet, ahol együtt voltunk ós 
ahonnan, aki itt volt, szívében a Béke jelét viszi tovább. Magával 
viszi a Csend Hangját, ami nem emberi szó, nem ki nem mondott 
gondolat, hanem szívünk kívánságának ereje. 

„Legyen vége már, 
Legyen béke már" 

A helyszín megközelíthető a III. ker. Kolosy térről 65/a, vagy a 
Batthyány térről induló 11-es buszok végállomásaitól rövid sétával. 

Kezdeményező: 
Magyar Nők Sziveken Keresztül a Békéhez csoportja 

1026 Budapest, Pasaréti út 114/A. TelVfax: 1/274-2687 

Szervező: 
l'm Film 

1033 Budapest, Hajógyári-sziget 132. ép. Tel./fax: 1/250-1473 
Számlaszámunk: 

Magyar Külkereskedelmi Bank, 
Budapest, Szent István tér 11. 
MKKBHUHB 203289067014 

„Szíveken Keresztül a Bókéhoz" 
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S Z Ő N Y E G 

zöld, fehér, barna, ezüst színekben, 
háromféle méretben. 

Gyapjú szőrmeszőnyeg, rongyszőnyeg. 

Gyapjú ágynemű-garnitúra, díszpárnák. 

Textil konyhai kiegészítők, ajándéktárgyak. 

Kerámiák. 

Angol eredetű kézzel varrott textíliák 
(Patchwork, ejtsd: Pecsvörk). 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 
Telefon/fax: 448-454 

Az Unicon ruhagyárral szemben. 

G Y A R A K I N E ÉS TÁRSAI BT. u"m' 
Keressen bennünket! Folyamatosan indítjuk szakképesítést adó tanfolyamainkat. 
Kedvezmény: 25 év alattiaknak és munkanélkülieknek 10% tandíjjal kevesebbet kell fizetni. 

- B, C, E kategóriák - Árufuvarozó vállalkozó 
- Nemzetközi árufuvarozó-vállalkozó - Belföldi árufuvarozó-autómentő 
- TIR, ADR - Könnyű- és nehézgépkezelő 
- Wsteljesitményűkazán-fűtó - Nagyteljesítményúkazán-lűtő 
- Ipangaz- és olajtüzelőberendezés-kezelő - Motorfűrész kezelő 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti címen ós telefonszámon. 

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLETE 
5600 Békéscsaba. Szenl István tér 8. • Tel.: 328-182, 441-326, fax: 323-413 

F E L H Í V Á S 
A TIT Körösök Vidéke Egyesülete az 1995-96-os évadban is meghirdeti 
a Haán Lajos Szabadegyetem 

FÖLDRAJZI TAGOZATÁT. 
A szabadegyetem előadói valamennyien kiváló szakemberek, akik sze
mélyes élményeik alapján színes dia- ós videovetítés keretében mutatják 
be távoli országok földrajzát, gazdaságát, kultúrtörténeti értékeit, népei
nek életét. 

P R O G R A M 

1. (995. október 30-án, hétfőn 17.00 órától 
Almási László nyomdokain a Szahara szívében 
Előadó: dr. Kubassek János, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatója 

2. Í995. november 27-én, hétfőn 17.00 órától 
Amazoniai indiánok között 
Előadó: dr. Boglár Lajos egyetemi tanár, 
ELTE Kulturális Antropológiai Tanszék 

3. Í995. december 18-án, hétfőn 17.00 órától 
Volt egyszer egy Felvidék 
Előadó: dr. Bassa László, MTA Földrajzkutató Intézet, Budapest 

4. 1996. január 29-én, hétfőn 17.00 órától 
Mexikó - fenyők nyomában, a kaktuszok országában 
Előadó: Kertész Éva természettudományi muzeológus, Békéscsaba 

5. 1996. február 26-án, hétfőn 17.00 órától 
Délkelet-ázsiai útiképek 
Előadó: dr. fíakonczai János, egyetemi docens, JATE - Szeged 

6. 1996. március 25-én, hétfőn 17.00 órától 
Marokkó 
Előadó: Boldog Gusztáv, a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet vezetője 

7. 1996. április 29-én, hétfőn 17.00 órától 
Chimborazo, Cotopax, Sanghaj, Ecuador változatos tájain 
Előadó: dr Kucsera Emil, tanát 

A hét előadásból álló sorozat részvételi dija 600 Ft/fő, illetve 
alkalmanként egy-egy előadás részvételi díja a helyszínen 
történő fizetéssel 150 Ft/fő. Jelentkezni személyesen a TIT 
székházában lehet munkanapokon 8-16.30 óráig. 

SZERETETTEL VARJUK' 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1995. október 5-11. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.30,17.45, 20.00 óra, 
péntek-szombat 22.15-től is! 

Richárd Gere: AZ ELSŐ LOVAG 
(romantikus amerikai kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

16.30 óra: A KIS BUDDHA (olasz-amerikai film) 

19.00, 21.00 óra: ELVESZETT GYERMEKEK VÁROSA 
(francia fantasztikus komédia) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

Csak 18.30 órakor! Cassavettes: 
EGY HATÁS ALATT ÁLLÓ NÓ l-ll. 
(amerikai film) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Richárd Gere-Jul ia Ormond-Sean Connery: 

AZ ELSŐ LOVAG 

Romantikus amerikai kalandfilm 

Az Arthur-mondakör becsületről, szenvedélyről és árulásról 
szóló legendái közül ezúttal egy halhatatlan szerelmi történet 
elevenedik meg: Guinevere, Arthur király gyönyörű hitvese 
őszintén tiszteli és szereti a bölcs uralkodót, de a szíve igazá
ból Lancelot iránt dobog, aki a király kedvenc lovagja... 

„Az anyukám azt mondta, hogy az 
élet olyan, mint egy nagy pizza, nincs 
olyan nap, hogy ne ehetnél belőle 
legalább egyet. Mondjuk én a ham
burgert is nagyon szeretem, meg a fi
nom csirkefalatokat is. Hmmm, ja! 
Most már házhoz is szállítják. Telefo
non lehet megrendelni, a 326-421-es 
számon." 

CSIRKEFOGÓ GVORSÉTKEZÖ 
• Csirkefalatok 
• Hamburgerek • Frissensültek 

• Köretek, saláták, desszertek • Üdítők • Jede meleg italok 

MOZI P1ZZÉRIA 
• Pizza • Pincho • Flekkenburger • Calzone • Muffins • Üdítők 

H é t f ő - s z o m b a t : 1 1 . 3 0 - 1 5 . 0 0 i g , 1 8 . 0 0 - 2 1 . O O - i g 

i K I S Z Á L L Í T Á S K I S M O T O R R A L 6 9 F t ! 

„Az élet nem habos torta, hanem egy pizza, egy igazi mozis pizza" 
(VIRÁG ÁRPÁD JR.) 

ÉPÍTKEZŐK, F I G Y E L E M ! • 
Lakó- és középületek * 

tervezése, kivitelezése. • 

Érdeklődjön a következő telefonszámokon: j 
66/328-195, 326-421. i L B L K f t 

• 5 6 0 0 B é k é s c s a b a , I r á n y i u n o . 



P 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 

BÉKÉSCSABA M E G Y E I JOGÚ V A R O S ÖNKORMÁNYZATA 

Egészségügyi Alapellátási Intézményének Módszertani Bölcsődéje 

szakképzett gondozónőt vagy egészségügyi 
képesítéssel rendelkező kolléganőt keres felvételre. 

Érdeklődni lehet a 323-171-es telefonszámon. 

éves a Q"kermál T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

• Ágybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspárnák, apriték, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

BÉKÉSCSABA, EÖTVÖS U. 4. 
TELEFON: 321-520 

K 0 P I R S Z A M C E N T E R 
másolástechnikái-irodatechnikai 

szaküzlet és szerviz 

Békéscsaba, Bartók B. út 37. 
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 7.30-16.00 
Telefon: 444-562 és 454-217 

Új szolgáltatóhelyün-
kűn is készséggel 
állunk ügyfeleink 
rendelkezésére! 

Kutya-, macskagazdik, kisállattartók, 
F IGYELEM! 

Új boltunkban kedvencei számára olcsón vásárolhat: 
- száraz eledeleket, konzerveket, 
- kutya-, macskatápokat (már 70 Ft-tól), 
- táplálékkiegészítőket, vitaminokat, 
- baromfi-melléktermékeket (fej, láb, pép stb.), 
- proteint (főtt sertés, marha vit. darálók), 
- fagyasztott hústermékeket, 
- tartási felszereléseket, kozmetikai cikkeket, 
- madáreleségeket és felszerelési cikkeket, 
- haleleségeket, tápokat, vitaminokat. 
- akvarisztikái felszereléseket, 
- horgászoknak halcsalit és felszereléseket, 
- háziállatoknak táplálékkiegészítőket, vitaminokat 

stb., stb., stb. 
Jöjjön el, és győződjön meg választékunkról és árainkról! 
Kívánságára bármit beszerzünk, megrendeléseket felveszünk. 

Tenyésztőket és viszonteladókat is várunk. 
Üzletünk melletti élelmiszerboltunkban, a Minden'S csemegében 

hétköznapi vásárlásait is megoldhatja. 

Békéscsaba, Bánát u . 1 9 . 
A kisállatkórházzal szemben. 
N Y I T V A : 

hétfőtől péntekig 
8 - 1 2 , 1 3 - 1 8 - i g , 

szombaton 
8 - 1 2 . 3 0 - i g 

M I M H u Y S 
Díszállat-kereskedés 

Békéscsaba, Szabadság tér I 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
-3. (nagyposta]. Telefon: 447-563 

D e k o r á c i ó 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , REÁLIS Á R O N 
T E L E F O N : 0 6 - 3 0 - 4 5 1 - 5 7 2 

• APRÓHIRDETÉS • 

• Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics sé
tány 3. Teleion: 448-350 

• Békéscsabán, a Berényi úton sarki lelek 
(498 m2) öreg házzal eladó. Irányár: 2,5 
millió lonnt. Teleion: 443-349. 

• Békéscsabán a Lencsésin 3 szobás lakás 
eladó. Telefon: 456-262. 

• Társasház eladó Békéscsabán, a Nárcisz 
u. 4. alatt. Érdeklődni szombaton és va
sárnap a helyszínen. 

• Tábor u. 7. számú garázs eladó. Teleion: 
324-679. 

• Békéscsabán szántóföld eladó. Teleion: 
456- 262. 

• Jaminában 2 szobás, egyedi víz- és gáz
órás III. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
Békéscsaba, Gyár u. 37. 

• A Kastély-szőlőkben 30 m2-es, új hétvégi 
ház eladó. Teleion: 448-716, 7-18 óráig. 

• Zártkert eladó villannyal, faházzal. Tele-
Ion: 455-442. 

• Békéscsaba legmagasabb fekvésű terü
letén 7000 m2 jó minőségű termőföld gaz
dasági épülettel eladó. Telefon: 324-106. 

• Beépíthető zártkert eladó a Gyulai úton 
az iskolacenlrummal szemben. Érdeklőd
ni: Kálvin u. 7. 

• Telekgerendáson 44 m ês lakhaló ház 
gyümölcsössel a 47-es főút mellett eladó 
670 000 Ft-ért. Kocsit beszámítok. Tele-
Ion: 481-227. 

• Kert eladó a Kastély-szőlőkben. Telelőn: 
457- 674. délelőtt 10 óráig. 

• Garázs kiadó a Lencsésin. Tel.: 457-725. 
• Belvárosi nagyméretű fűtött garázs eladó. 

Telefon: 453-151. 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba. 
Csíki u. 38. Telefon: 326-931. 

• Családi házak, középületek teljes vil
lanyszerelését, elektromos karbantartását 
vállalom. Hívjon! Siti Zoltán villanyszerelő 
vállalkozó, Békéscsaba, Reviczky u. t/t. 
Teleion: 06-60/304-503. 

• Társ- és partnerközvetítés. Teleion: 
06-30/456-899. 

• Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés és 
-javítás. Teleion: 455-309. 

Hajdúsági automata és forgótárcsás, va
lamint Vjatka. Evhka típusú mosógépek 
javítása hétvégén is. Elektron Gmk. Bar
tók Béla út 4. Hibabejelentés teleionon: 
325-948, 06-60/388-348 
Ajtó-, ablakszigetelés, gumi alapanyagú 
légcsatomás szalaggal, 20% tüléskolt-
ség-meglakaritás. 10 év élettartam. Tele-
Ion: 326-906. 
Albérletbe kínált ingatlanokat ingyen nyil
vántartásba veszünk. Albéttetközvelités, 
pótmamaszolgálat. Tel: 06-30/456-899. 
Gázkészülékek javítása, lelülvizsgálata. 
Békéscsaba, Könyves u. 45. Hibabejelen
tés: 9-12 óráig a 456-537 számon. 
Festést, tapétázást, mázolást vállalok. 
Mészár Tibor, teleion: 456-895. 
Szines tévék, videomagnók lavitása: Ko
vács Attila és Társa Bt. Hibabejelentés 
munkanapokon 9—16-ig a 445-642. 16 
óra után a 449-284, vagy a 322-480-as 
teleionszámon. 

Színes televíziók javítása hétvégén is ga
ranciával. Domokos Tamás, telefon: 
06-30/432-827. 

Matematikából érettségire, felvételire fel
készítést és korrepetálási vállalok. Tele-
Ion: 451-612, 17 órától. 
Kiolvasott könyvel vásárolok! Teleion: 
06-30/534-650. 

Matematikakorrepetálás 10-14 évesek
nek. Teleion: 322-470. 
50 literes káposztasavanyító dézsa leszo
rító csávánál eladó. Teleion: 452-123. 
120 literes villanybojler és motoros kétü
temű áramfejlesztő üzemképes állapot
ban eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Sás 
köz 10., vagy teleionon: 455-456. 
Jaminában ingyen elvihető kiskutyák! Bé
késcsaba. Nagy Sándor u. 59. 
Angol és német nyelvből vállalok korrepe
tálást, alap- és középfokú nyelvvizsgára 
való felkészítést. Telefon: 322-028. 

Némettanítást, korrepetálási vállalok. Te
lefon: 328-901 
Kémiából korrepetálást vállalok általános 
iskolásoknak. Teleion: 459-501. 
Német, angol nyelvoktatás, felvételi vizs
gára előkészítés. Teleion: 457-674, dél 
előtt 10 óráig. 
Emeletes ágy olcsón eladó. 
Ugyanitt kicsik angol 
nyelvoktatása. 
Teleion: 452-607. 



B é K é S C S A B A APPO, 
is zeberényi 

TER 
Az evangélikus kis- és nagytemp

lom, valamint az 1800 körül épült két 
műemlék jellegű paplak épületei és a 
szemközti gimnázium közötti kis te
ret 1938-ban nevezték el Szeberényi 
Gusztávról. 

Dr. Szeberényi Gusztáv tudós lel
készként szolgálta az evangélikus 
egyházat. Terjedelmes egyháztörté
neti művet is alkotott. Kimunkálója 
voit az induló és az egyház felügye
lete alatt álló csabai alrealgimnázium 
működési és pénzügyi feltételeinek. 

A tér régi utcaképe. A bazaltköves út 
mindkét oldalán régi házak és árnyat ado 

japánakácok az ötvenes évek végén 
készült fotón 

Később ebből fejlődött ki a Rudolf 
Főgimnázium. A jó hírű iskola, mint a 
tér is, 30 évig viselte Rózsa Ferenc 
(1906-1942), a kommunista újságíró 
nevét. 

Dr. Szeberényi Gusztáv 1873-tól 
püspökként haláláig Békéscsabáról 
irányította (Breznóbányától Orsová-
ig) a nagy kiterjedésű Bányai Egy-

Atváltozott városkép a Szeberényi Gusztáv térről készült fotón 

Az evangélikus gimnázium mai fotója 

Archív fotó a tér impozáns épületéről, 
az egykori Rudolf Főgimnáziumról 

házkerület életét. Közben 1878-1881-ig. Békés
csaba országgyűlési képviselője volt. 

A tér fölé emelkedik az Alpár Ignác tervezte mű
emlék jellegű gimnáziumi épület. Bejáratánál a po
litikus, Áchim L. András és a költő, Gyóni Géza, az 
iskola egykori, majd híressé vált tanítványainak 
emléktáblája mellett ma szerény táblácska jelöli is
mét az egyházhoz visszakerült Békéscsabai Evan
gélikus Gimnáziumot. 




