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Keafs csalogánya Hei
ne holdezüstös hársvirá
gai között dalol, Baudlaire 
romlott virágai felélednek 
Rimbaud óarany és búza
zöld permeteitől, Verlaine 
ecsetjei kékre festik Mal-
larmé dobókockáit, encián 
az égbolt, mint a harmó
nia, Prospero pálcájáról 
lehull az ezüst csillámpor, 
mintha virgácsok hajla
doznának a pirkadatban, 
lüktet a szél, a Körös lúd-
bőrös, borzongó tükör, a 
hídon egy táncoló pár, a 
Legenda Hercege és a 
Realitások Primadonnája, 
egy kis tangó, folyóba do
bott nyakék, elpergő fehér 
gyöngysor, azután séta az 
Andrássy úton, Márvány
terasz, teaillat és fahéj, ci
zellált tőmondatok, szé
pek az emberek, az utcák 
tiszták. Azután szétválnak 
az álmok és a dolgok, a 
zene elhallgat, a magány 
megszólítja az ébredező 
polgárt, fölszáll a zsúfolt 
autóbuszra, s kinéz a va
lóságba, a templomot fi
gyeli, egy kisfiú nyitja a 
nagy kaput iskolatáskával 
a hátán. Az életnek néha 
szüksége van egy kis csön
des töprengésre, amikor 
megszólításra várhat, el
mélyülhet emlékeiben, s 
visszagondolhat vágyaira. 

KÁNTOR ZSOLT 

Biztos többször tapasztalta már a kedves olva
só (rádióhallgató, tévénéző), hogy egy-egy önkor
mányzati döntés híre értetlenséget keltett benne és 
környezetében. A város elöljáróinak munkájáról az 
elektronikus és írott sajtó igyek
szik tisztességgel információt 
közvetíteni, ám a meghozott ha
tározatok hátterének ismerete 
nélkül a közvéleményben támadt 
hiányérzet és elégedetlenség 
gyakran érthető. Az önkormány
zat és a lakosság között esetleg keletkező konflik
tushelyzeteket elkerülendő, a döntések okainak 
megismerését elősegítendő döntött úgy Pap János 
polgármester, hogy ezentúl havi rendszerességgel 
kötetlen beszélgetésre hívják meg a helyi média 
képviselőit, amely beszélgetések 
a sokoldalú tájékoztatást, az ön
kormányzat munkájába való 
könnyebb, jobb betekintést és 
annak megértését szolgálnák. A 
másfél órásra tervezett találko
zókon az újságírók és az önkor
mányzat vezetői, szakemberei, 
képviselői - előzetes megbeszé
lés alapján - egy-egy konkrét, 
nagy érdeklődésre számot tartó 
témáról is válthatnak szót. A jobb 
és hiteles tájékoztatás érdeké
ben a jövőben újra életre keltik a 
közgyűlések utáni sajtótájékoz
tatókat is, melyek középpontjá
ban szintén a döntések háttere 
szerepel majd. 

A múlt héten megtartott első hattérbeszélgeté
sen többek között szóba került a városi közoktatás 
helyzete, a mostani közgyűlésen tárgyalandó okta
tási koncepció. A változtatási szándék már február
ban vetődött fel, és úgy tűnik, a pedagógustársada
lom is tisztában van azzal, hogy nem maradhat 
minden a régiben. Ugyanakkor az oktatásban dol
gozók mindent megtesztnek érdekeik védelmében, 
ami természetes dolog - nincs olyan döntés, mely 
egyöntetű elfogadásra talál! A megváltozott törvé
nyi rendelkezések egyébként lehetővé teszik az 
önkormányzat számára, hogy 1998-ig ne kezdemé
nyezze az oktatási szféra megreformálását. A kér
dés azonban az, hogy nem lenne-e jobb mégis a 
dolgok elébe menni, hisz lehet, hogy a halogatás 
még nagyobb áldozatokat követelne majd. 

Az óvodákkal kapcsolatban nem mutatkoznak 
jelentős problémák, kivéve azt, hogy a Kolozsvári 
útit mindenképpen újjá kell építeni. 

Az információ 
bűvöletében 

Az általános iskolák vonatkozásában a gondok 
egyrészt abból adódnak, hogy csökken a gyerek
létszám, másrészt pedig az egyenletlen kereslet 
nehéz helyzetbe hozza a peremkerületi iskolákat. 

így például a Gerlai Általános Is
kola épülete kihasználatlan, hisz 
több gyereket inkább a belváros
ba visznek a szülők. Közösség
megtartó szerepe miatt viszont 
az iskolának mindenképpen mű
ködnie kell! Hasonló a helyzet a 

mezőmegyeri iskolában is, melynek épületére ráa
dásul jó pár milliót rá kellene költeni, hogy ott tisz
tességes körülmények között lehessen tanítani. Az 
általános iskolákkal kapcsolatos további probléma 
a gyereklétszám másfajta apadása - így előfordul 

hogy a felső tagozaton kevesebb osztály inda és 
ennek következtében nehéz helyzetbe kerülnek a 
tanárok. 

A legtöbb fejtörést a középiskolák okozzák, hisz 
ott még jobban csökkent a kereslet, továbbá párhu
zamos képzések alakultak. Itt a kérdés az, hogy 
bírja-e ezt a város? Köztudott, hogy a szakképzés 
drága, ezenkívül a korai pályaválasztásnak komoly 
hátrányai vannak. Talán érdemes lenne arra ösztö
kélni az intézményeket, hogy az általánosabb kép
zés felé orientálódjanak, és a gyerekek csak ké
sőbb szerezzenek szakmát. A dilemma itt az, hogy 
elfogadják-e a szülők a profilváltást, lesz-e igény 
az újra? A békéscsabai középiskolákban tanulók 
kétharmada vidéki, és lehet, hogy egyre többen 
úgy gondolják, nem éri meg vállalni az utaztatást. 
Fokozatosan lenne érdemes a változásokat beve
zetni, hogy ne csökkenjen az iskolák iránti keres
let... (H M ) 



Közgyűlés 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő 

ülését október 11-12-én tartja a városháza dísztermében. Az ülés
szak első napján (szerdán) terv szerint 9-17 óráig, második napján 
(csütörtökön) 13 órától valamennyi napirendi pont megtárgyalásáig 
üléseznek a képviselők. Várható napirend: 

Szerda - nyilvános ülés 9-10.30 óráig: 
1. Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására. 
2. A Csaba Center kereskedelmi központ részletes rendezési ter

véről szóló rendelet módosítása. 
3. A vagyongazdálkodás szervezeti feladatainak meghatározása. 
4. Pályázat kiírása az új Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazgatói 

posztjára. 
5. Pályázat kiírása a polgármesteri hivatal könyvvizsgálói munka

körére. 

Szerda - zárt ülés 10.30-13 óráig: 
1. Vagyoni ügyek. 
2. A Csabai Üzemeltető és Szolgáltató Kft. privatizációja. 
3. Hatósági ügyek. 

Szerda - nyilvános ülés 14-17 óráig: 
6. A polgármesteri hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyá

nak egyes kérdéseiről szóló többszörösen módosított önkor
mányzati rendelet módosításának tervezete. 

7. A közbeszerzésekről szóló törvény végrehajtásáról szóló rende
lettervezet. 

8. A közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alko
tások közterületi elhelyezéséről szóló rendelettervezet. 

9. A karácsonyi vásár helyének és idejének kijelölése. 
10. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásáról szóló rende

lettervezet. 

Csütörtök - nyilvános ülés 13 órától: 
11. A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalko

tása. 
12. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes települési közszolgál

tatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása. A közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 
rendelet megalkotása. 

13. Az oktatási szerkezet racionalizálási programja. 
14. Az 1996-97. évi tanév középfokú beiskolázása, szakok, osztá

lyok engedélyezése. 
15. 1996 kiemelkedő kulturális rendezvényei (a millecentenárium-

hoz kapcsolódó programok; a XI. Nemzetközi Bábfesztivál; a 
VI. Nemzetközi Nemzetiségi Néprajzkutató Konferencia). 

16. Tájékoztató a városi költségvetés konszolidációs programjának 
végrehajtásáról ós az 1996. évi központi költségvetés önkor
mányzatokat érintő terveiről. 

Ki mit tud? - T I Z E D S Z E R 
A Magyar Televízió, Buda

pest Főváros Önkormányzata, 
a Belügyminisztérium, a Műve
lődési és Közoktatási Miniszté
rium, a Honvédelmi Minisztéri
um, a Határon Túli Magyarok 
Hivatala, valamint a Honfogla
lás 1100. Évfordulója Emlékbi
zottság meghirdeti az 1996. évi 
Ki mit tud? vetélkedőt előadó
művész kategóriákban. 

A vetélkedőre jelentkezhet 
minden olyan magyar állampol
gárságú, vagy külföldön élő 
magyar fiatal, aki 1995. decem
ber 31-ig betöltötte a 14. és nem 
töltötte be a 26. életévét. Je

lentkezhetnek szó
listák, duók, triók, 
csoportok, együtte-

r^ejtee" 

sek. Háromnál nagyobb létszá
mú csoport esetében az átlag
életkor számít úgy, hogy a for
mációnak nem lehet 12 évesnél 
fiatalabb tagja. Hivatásos mű
vészek, művészeti főiskolák 
hallgatói saját művészeti águk
ban nem nevezhetnek. 

A kategóriák a következők: 
vokális zene (ének); hangsze
res zene; vers-, próza- és me
semondás; néptánc; klasszi
kus és modern színpadi tánc; 
egyéb. 

Jelentkezni, a jelentkezéssel 
kapcsolatban felvilágosítást kér
ni a Megyei Művelődési Köz
pontban lehet (Békéscsaba, 
Luther u. 6.). Jelentkezési ha
táridő: november 15. 

• FOGADÓNAP. Október 13-
án, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző, október 20-án Végh Lász
ló alpolgármester tart fogadóna
pot a városházán 8 és 12 óra kö
zött. 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál (Szabadság tér 11-17. 
11/1., telefon: 447-247/167) októ
ber 12-én, csütörtökön 13-15 órá
ig dr. Klimaj János jogtanácsos 
jogsegélyszolgálati fogadóórát 
tart. 

• SZLOVÁK FOGADÓÓRA. 
Vozár Márton, a szlovák kisebb
ségi önkormányzat elnöke és a 
Csabai Szlovákok Szervezete fo
gadóórát tart október 16-án, hét
főn 15-17 óráig a szlovák kisebb
ségi önkormányzat székhelyén 
(Szabadság tér 11-17. 111/15.). 
Ugyanitt és ugyanekkor ingyenes 
jogi tanácsadást tart dr. Klimaj Já
nos jogtanácsos. 

• DIVATBEMUTATÓ. A T.T. 
Divatstúdió Bt. Ősz '95 divatbe
mutatójára október 14-én, szom
baton 19 órától kerül sor az ifjúsá
gi házban. Jegyek kaphatók a 
Csaba Centrumban, a Corvo Bi-
anco Cornerben, a Kinizsi utcai 
fodrászüzletben (az APEH-hal 
szemben) és az ifjúsági házban. 

• OLIMPIAI RAJZPÁLYÁ
ZAT. A Jókai Mór Középiskolai 
Kollégium diákönkormányzata a 
Békés Megyei Hírlap támogatá
sával nemzetközi rajzpályázatot 
hirdet, melyen a világ bármely 
országából nevezhetnek 13-18 
éves korú fiatalok, diákok. Athén
ban 100 évvel ezelőtt rendezték 
az első - mai értelemben vett -
olimpiát, így a centenárium alkal
mából a sporttal, az olimpiával 
kapcsolatos témákkal lehet pá
lyázni. Az alkotások bármilyen 
technikával készülhetnek, maxi
mum A/3-as méretig. Az alkotók a 
pályázat paszpatúráján (fehér, 
keretes papír) tüntessék fel nevü
ket, lakhelyük címét, iskolájukat. 
A pályaműveket helyi művészek
ből álló zsűri bírálja el, és jövő 
áprilisban, a IV. Jókai-héten, egy 
kiállításon lesznek láthatók. A leg
jobb művek alkotói értékes díja
kat nyernek. A pályaműveket a 
következő címre kell eljuttatni 
1996. március 15-ig: Jókai Mór 
Középiskolai Kollégium, Békés
csaba, Gyulai út 9. A borítékra ír
ják rá: Jókai-rajzpályázat. 

• LÉLEKTŐL LÉLEKIG a 
címe a Megyei Művelődési Köz
pont október 28-29-ón tartandó 
programjának, amely konferenci
át és művészetpedagógiai mód
szerek bemutatóit tartalmazza. A 
találkozó témája: a művészeti ne
velés szükségessége és lehető
ségei a társadalmi modernizáció 
folyamatában; a művészeti neve-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

lés a nat-ban. Rendezők a Me
gyei Művelődési Központ, a Körö
si Csorna Sándor Főiskola, vala
mint a Körös-vidéki Drámapeda
gógiai Társaság. Részvételi díj 
500 Ft/fő, főiskolai, egyetemi hall
gatóknak ingyenes. További felvi
lágosítás Fabulya Lászlónénál 
kérhető a Luther utca 6. szám 
alatt, vagy a 442-122 számon. 

• SIKERES VOLT A KIE-FU-
TÁS. Májusban adtunk hírt a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) 
futónapjáról, amelynek bevételét • 
részben az Élővíz-csatorna meg
mentésóért küzdő White-klub cél
jaira, részben a KIE-ben működő 
Ten Sing csoport technikai feltéte
leinek javítására kívánták fordíta
ni. Az összeg nem csekély - több 
mint 160 000 forint - főleg, ha 
számításba vesszük, hogy ez a 
L iratok családtagok, ismerősök 
szponzori 50, 100, 200 forintjaiból 
tevődik ki. A Ten Sing új mikrofon
nal gazdagodott, a White-klub 
számlájára pedig a napokban 
utaltak több mint 80 000 forintot. 
AKIE-futás ez év májusában má
sodik alkalommal került megren
dezésre, először tavaly májusban 
futottak ugyancsak nemes célo
kért a keresztyén fiatalok - tehát 
már-már hagyományról van szó, 
amelyben a futás semmihez sem 
hasonlítható szabadságélménye 
mellé még az az érzés is társul, 
hogy segíthettek valahol valam 
ben. 
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KATSÁNYI PÁL ELISMERÉSE 

„A jelen é s a j ö v ő a múltból 
táplálkozik" 

„A múlt ismerete, megbecsü
lése nélkül nincs egyenes út a 
jövőbe." Katsányi Pál immár 25 
éve azon dolgozik, hogy ezt az 
utat járhatóvá tegye mindannyi
unk számára. Ennek a munká
nak elismeréséül vehette át a 
közelmúltban miniszteri elisme
rő oklevelét a polgármesteri hi
vatal közigazgatási irodájának 
építési csoportvezetője. 

- Az oklevélen ez áll: „A mű
emlékek megmentése, gondos 
helyreállítása és szakszerű be
mutatása érdekében végzett ki
emelkedő tevékenységéért". Mit 
rejtenek ezek a szavak? 

- 20 évvel ezelőtt ismertük 
fel a Békési út 15. és 17. szám 
alatti épületek értékeit, ekkor 
helyeztük műemléki védelem 
alá. Az épületek hasznosításá
nak gondolata Dér László múze
umigazgatótól származott. A si
keres helyreállításnak köszön
hetően a nemzetiségi klubház 
kiemelkedően szolgálja a szlo
vák kultúrát, a szlovák hagyo
mányok őrzését. 

- 25 év munkájának elisme
réseként vehette át miniszteri ki
tüntetését. Hogyan történt az 
átadás? 

- A műemlékvédelmi hivatal, 
illetve a Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Minisztéri
um ítéli oda a kitüntetést, amit 
Kőszegeri vettem át Szili Katalin 
államtitkártól a Jurisics-vár lo
vagtermében. Az elismerés át
vétele közben méltatták eddigi 
munkásságomat. Szó volt a ha

tósági, tervezői, kivitelezői, hely
reállító és műemlékpártolói te
vékenységeimről, kitértek az 
1991-es műemléki konferencia 
magas szintű megrendezésére. 

- Mit jelent az ön számára 
ez az elismerés? 

- Nagyon nagy megtisztelte
tés számomra. A munkámat ed
dig is elhivatottsággal végeztem 
és ezután is így kívánom folytat
ni. A hivatásomat közszolgálat
nak tekintem, amihez a politikai 
és a mindenkori városvezetéstől 
minden támogatást megkaptam. 
A műemlékvédelmi hivatal jelen
legi vezetése - dr. Fejérdi Ta
más elnök, Nagy Tiborné mű
emlék-felügyeleti igazgató és 
Sisa Béla építész - kiváló isme
rői és támogatói a városnak. Bé
késcsaba és az országos Mű
emlékvédelmi Hivatal közötti jó 
kapcsolatnak köszönhetően je
lenleg is tervezik több védett 
épület évenkénti támogatását. 

- Milyen jellegű műemléke
ken dolgozik legszívesebben? 

- Vonzódom a népi élettel 
kapcsolatos dolgokhoz, ezt bi
zonyítja a békéscsabai Gabona
múzeum létrehozása is. Sisa 
Béla építész barátommal sokáig 
kerestük a múzeum helyét, míg 

KATSÁNYI PÁL 

végül a Gajdács-tanya és kör
nyéke bizonyult a legmegfele
lőbbnek. Itt a cél egy békéscsa
bai tanya és a gabonatörténettel 
kapcsolatos építmények bemu
tatása. Az évek során több kivá
ló egyházi emberrel volt alkal
mam együtt dolgozni, köztük 
Püski Imre református lelkész 
és Táborszky László evangéli
kus esperes urakkal. Közremű
ködtem az evangélikus nagy
templom és kistemplom, a pap
lakok és a gyülekezeti magtár 
helyreállításában, a templomok 
homlokzati színterveit készítet
tem és a kivitelezést felügyel
tem. 

- Békéscsaba az ország 
más városaihoz képest milyen 
helyet foglal el a műemlékvéde
lem szempontjából? 

- A város szegény műemlé
kekben, ennek ellenére elmond
hatom az elmúlt 25 évre vissza
tekintve, hogy ami értékes volt, 
azt jórészt sikerült megmenteni, 

védetté nyilvánítani. Példaérté
kű a városháza, valamint a vá
rosháza barokk istállójának (Mo-
kos-terem), illetve a Jókai szín
ház épületének műemléki hely
reállítása. Születőben van egy 
könyv, melyet Magyarország vá
rosairól írnak; ebben számos 
nevezetes békéscsabai épület 
és helyszín szerepel majd, illet
ve programlehetőségek, látvá
nyosságok, melyek segítenek a 
város megismerésében... Jó ér
zéssel tölt el a hazai és külföldi 
szakemberek elismerése, akik 
egybehangzóan azt állítják, 
hogy elégedettek a város össz
képével és külön-külön a műem
lékekkel is. 

- Milyen távlati tervei, vágyai 
vannak, milyennek szeretné lát
ni Békéscsabát? 

- Szeretném, ha a történeti 
értékű két zsidótemplom méltó 
helyreállítása megkezdődnék, 
így szép és értékes színfoltja 
lenne a városnak a két épület. 
Olaszország nagyvárosait járva 
minden alkalommal megcsodál
tam a műemléki környezetben 
időnként piacként működő tere
ket, ahol szinte megszólal a tör
ténelem. Hasonlót képzelek a 
békéscsabai Hunyadi téren, ami 
jelenleg nem rendezett parkoló
ként funkcionál. Működhetne itt 
például egy virágpiac, ahol he
tente egy napon lehetne friss vi
rágot venni. Ha ez az álom 
megvalósulhatna, tovább szol
gálná a város jó hírét bel- és 
külföldön egyaránt. 

- Mit gondol, mennyire nyi
tottak ma az emberek a műem
lékek iránt? 

- Úgy gondolom, egyre job
ban ragaszkodunk a történeti ér
tékekhez, hiszen a múlt ismere
te és megbecsülése nélkül az 
ember gyökértelen. A jelen és a 
jövő a múltból táplálkozik. 

JOÓS ESZTER 

Felhőjárat 

Már-már a padlóhoz ragasztották a hétköznapok, az állandó ke
réktaposás, pedig sokkal jobban szeretett szállni, vagy legalábbis 
lebegni néhány centivel a föld felett. Aztán felülni egy éppen arra 
járó felhő sarkára, és örülni a kéknek. 

Egy ideig nem volt hajlandó észrevenni, hogy a ragasztó a cipő
je sarkát húzza, de a biztonság kedvéért elkezdte az óvintézkedé
seket. Vattapamacsokba csomagolta a lelkét, hogy óvja az óhatat
lanul bekövetkező földi sérülésektől. Persze a vatta kevés volt az 
ütések ellen, viszont a mosoly, a napsugár, a boldogság valahogy 
mindig szétmállottak a puha szigetelőfalban. Becsukta a fülét is, kí
vül rekedt sok fröcskölő mondat, sivító motorok és golyók zaja, a 
gúnyos nevetés, s vele a madárfütty, a kedves dal és az ő hangja. 
Még mielőtt szólt - talán kiabált is - volna, a szájára lakatokat tett. 
Nem a mutatóujjával, mint gyerekkorában a nagy titkoknál, hanem 
erős vasból, biztonságos zárakkal. Aztán következtek a szemek. 
Körülnézett a világban utoljára - aztán még egyszer, és újból és új
ból. Látta a nevető gyerekeket, az őszi köntösben pompázó fákat, 
a csordogáló patakot és a szomszéd néniket a padon, a csak szá
mára üres, hangtalan zenetermet. Fájdalommal hasított belé a fel
ismerés, hogy miből is zárta ki magát - és ugyan mit ért el vele... 

Próbált kibújni a ragacsos cipőből és elindulni pár centivel a föld 
felett. Az első pár lépés nehezen ment, aztán már ügyesen járt, sőt 
futni is tudott. Potyogtak pamacsok, füldugók és lakatok. Újból sze
retett, hallott és látott. „Nézd csak ott azt a gyönyörű kis felhőt! -
mondta, mikor utolértem. - Most éppen arra várok." 

MIKÓCZY E R I K A 

GONDOLKODÓ 

T e n g e r i m e s e 
Még mielőtt a kipróbált öreg patkányok megérezték volna a 

közelgő veszélyt, egy napfényes reggelen, az út felénél az uta
sok és a legénység sebtiben elhagyták a látszólag teljesen ép 
hajót. A tömeg fejvesztve, mindent hátrahagyva rohant a mentő
csónakhoz, mely nem bírta a hatalmas súlyt és nyomban felbo
rult. A túlélők úszva folytatták reménytelen útjukat, egyetlenegy 
céltól vezérelve: minél messzebbre kerülni a hajótól! 

Az öreg kapitány tehetetlenül nézte végig a tömeghisztéria 
pusztítását - egy sötét pillanat őrült műve volt ez! A menekülők 
után lordította a hajót, de mire odaért, ahol látni vélt egy-egy fel
felbukkanó fejet, a tenger nyugodt volt, mint egy színpompásan 
csillogó üvegszem. 

Ekkor a hajó süllyedni kezdeti. 
Nem szabad feladni - gondolta magában a vén 

tengeri medve, és a vakon menekülő patkányok ör-
vényébe kapaszkodott. 

SZTOJCSEV SZVE TOSZLÁV 



1935. június 25-én alakult meg a bé
késcsabai Rokka F C labdarúgócsapata 
Vozár Pál, az akkori körkötő-segédműve
zető kezdeményezésére, aki összehívta 
a gyár fiatal munkásait. Nussbaum Jenő, 
a készáru vezetője, Gerstenberger Osz
kár, a festődé főművezetője és Pongrácz 
Dezső, a gyár igazgatója támogatták 
anyagilag a csapatot. A gyári vezetőség 
csak felszereléssel járult hozzá az indu
láshoz. A 400 főt számláló gyár munká
saiból pártoló tagokat szerveztek. 

A csapat megalakulásának hírére 
mind többen jelentkeztek játékra. Vozár 
Pál volt a csapat mindenese: intéző, 
edző és játékos egy személyben. Bossá-
nyi, a festődé művezetője töltötte be a 
kapitányi tisztséget. 

Mostoha körülmények között - lovas
kocsival, kerékpárral - indultak útnak. A 
csapat mérkőzésről mérkőzésre mind 
jobban összerázódott, küzdőképessé
gükre, fegyelmezett és sportszerű játé
kukra több helyen felfigyeltek. Másfél évi 
barátságos és hírverő mérkőzések után 
ragyogó eredményeket értek el, dicsősé
get és nevet szereztek önmaguknak és a 
városnak. 

A sikeres szereplésük a Dél-Magya
rországi Labdarúgó-szövetség tudomá
sára jutott, és felszólították a klubot, hogy 
nevezzen be az alosztály II. osztályába. 
1937 őszétől már Rokka SE néven szere
peltek a bajnokság déli csoportjában. 
Szívós és kitartó munkával, heti kétszeri 
erős edzéssel (a volt katonapályán, a 
mai Tulipán utcai bérházak helyén), Vo
zár Pál irányítása mellett készült fel a 
csapat a bajnoki mérkőzésekre. Az ered
mények nem maradtak el, és két éven át 
tartó győzelmi sorozat után csoportelsők 
lettek. A következő játékosok vívták ki a 
bajnoki címet 1939. tavaszán: Bócsik, id. 

/ S P O R T T Ö R T É N E T 

A békéscsabai 
R o k k a F C 

> ( 
Andó kapusok - Baukó /., Baukó II., Bra
un, Bossányi, Kerepeczki, őri, Gabnai, 
Tímár, Kolarovszki, Csicsely, Valyuch, 
Vozár György (Gyurcsi), Zentai M. 
(Zéró), Újházi, Sztán, Istvánffi. 

Jól szerepelt a csapat az első osztály
ban is. Új játékosokat igazoltak le: Pécs 
Gyula, Kondács L, Rácz /., Rozsos S., 
Botyánszki, Frankó, Liker, Krammer /., 
Bikfalvi, Flóra J., Such, Roszkos, Kul
csár. 1939. augusztus 27-én Békéscsa
bán a Gyulai TE csapatát 5:0 arányban 
„lehengerelték", szeptember 17-én Kon
doroson a KTE ellen 2:1-re nyertek, 
szeptember 24-én a nagy múltú Csabai 
AK-t is legyőzték 1:0-re, október 7-én pe
dig a Békéscsabai MÁV fölött is 3:2 
arányban diadalmaskodtak. A győzelmi 
sorozatot a Békéscsabai Törekvés állítot
ta meg október 15-én (2:3). Jó eredmé
nyekből azonban akadt még bőven. 
Örökre szép emlék marad az 1940. má
jus 19-i 5:1-es gyulai győzelmük a legen
dás hírű GYAC felett. 

A vezetőséget később átszervezték, 
és id. Szlancsik Mihály raktárvezetőre 
bízták az első csapat intézői teendőinek 
ellátását. A második csapat intézője Kiss 
János lett. Új edző került a csapat élére, 
Köves János személyében. Az eddigi 
edző, Vozár Pál újra játékos lett, majd 
később az ifjúsági csapat irányítását vet
te át. A kiöregedett játékosok helyére sa
ját nevelésű fiatalokat toboroztak be 1940 
tavaszán: Veres J., ifj. Andó T. kapusok 
- Túrák K, Puskás, Hidi, Krajcsó R, Fü

löp, Uhrin I. (Paki), Uhrin II. (Janki), Gás
pár R, Zsolnai, Szlancsik J., Sicz, Urda 
A., Csicsely M. és még sokan mások je
lentkeztek játékra. Az ifjúsági csapat az
tán kitűnő eredményeket ért el a bajnok
ságban. 

A kialakulóban lévő ifícsapatot azon
ban elsodorta a háború szele. Az egye
sület legjobbjait a keleti frontra szólította 
a behívó. A behívottak helyére beállított 
fiatalok is jó játékosoknak bizonyultak, 
azonban rutintalanságuk miatt tobb mér
kőzést elveszítettek; a 16 csapatos me
zőnyben így is a tabella közepére kerül
tek a Körös-vidék I. osztályában. 

1945 után a csapat labdarúgói tevéke
nyen részt vettek a gyár helyreállításá
ban. Megtörtént a Békéscsabai MÁV és a 
Rokka S E egyesülése, és sok játékos 
más helyi csapatokban emelte tovább a 
békéscsabai labdarúgás színvonalát. A 
Pataki József irányításával működő csa-1 
pat többször nyert városi bajnokságot és 
kupát. 1959-ben ünnepelték a sportkör | 
fennállásának 25. évfordulóját, aztán 
1961-ben a szakosztály megszűnt, (gy 
került pont egy városi kis csapat sikerek
ben gazdag szereplésének végére. 

Végezetül feltétlenül meg szeretnén 
említeni Békéscsaba labdarúgásána 
egyik nagy alakját, a népszerű Vozá 
Gyurcsit, aki oly sok dicsőséget szerze 
a város sportjának; Vozár a frontról haza 
jövet erősen megfázott, tragikus halála 
tüdőgyulladás okozta. A neves játékosok 
közül néhányan eltávoztak, de még töb 
ben kijárnak közülük a Kórház utcai sta 
dionba, mert a labdarúgás iránti szerété 
tük nem fog kihalni mindaddig, amíg 
szívük dobog... Kívánjuk nekik, hc 
még nagyon sokáig nyugodt és béké 
életet éljenek! 

UHRIN J Á N O S 

Zöldhul lám 
A Közlekedéstudományi 

Egyesület szervezésében szak
mai kiránduláson vehettek 
részt az érdeklődők szeptem
ber végén - tájékoztatta a saj
tó képviselőit Dobókői György. 
Győrben a 100 hektáron fek
vő, minden tesztpályával ellá
tott, ám a mai napig kihaszná
latlan Rábaringet, Ausztriában 
pedig szakmai bemutatót néz
tek meg. 

Vantara Gyula, a közúti 
igazgatóság főmérnöke el
mondta, hogy ősszel az időjá
rás miatt újabb munkákat nem 
terveznek, az elkezdetteket 
pedig mihamarabb igyekez
nek befejezni. A nemrégiben 

átadott Bartók Bé
la úti csomópontról 
szólva felhívta a fi

gyelmet arra, hogy a zöldhul
lám megfelelő időre történő 
beállítása, a programok fino
mítása érdekében várják a la
kosság észrevételeit (telefon: 
454-254, 441-703). A csomó
pont átadása után fél évig, te
hát tavaszig „próbaidősek" a 
lámpák. A gyakran a Bartók 
Béla úton közlekedők taná
csaikkal, javaslataikkal nagy
mértékben hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy az apróbb hibá
kat kiküszöböljék. A közúti 
igazgatóság képviselője a víz
toronynál történt két halálos 
kimenetelű balesetről is emlí

tést tett. Mindkét balesetnél a 
közvilágítási kandeláber fé
kezte meg a kanyart nagy se
bességgel vevő járművezetőt. 
Sokan szalagkorlát elhelyezé
sét javasolták ezen a terüle
ten, azonban a szakember 
szerint ezzel nem előzhetők 
meg a balesetek; az igazi 
megoldás az, ha a közlekedé
si szabályok betartásával, 50 
km/h sebességgel közleke
dünk. A biztonság kedvéért új 
közlekedési tábla kerül oda, 
talán segít... 

Kárpáti Béla rendőr őrnagy 
elmondta, hogy a Művelődési 

Közlönyben megjelent a köz 
lekedési tanulmányi versen 
felhívása. Nagyon fonto 
hogy az iskolák komolyan fo 
lalkozzanak a közlekedésr< 
neveléssel - tette hozzá. És 
ha már kis korban a személy 
ségünkbe ivódik az óvató 
ság, a felelősség magunké 
és másokért, talán kevese 
lesz az ilyen adat: 1995-1 
szeptember végéig 15 halálo 
kimenetelű, 85 súlyos es 111 
könnyű személysérüléses köz 
úti baleset történt Békése 
bán. 

MIKÓCZY ERIKA 

j^Hérteal 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ILLETÉKHIVATAL munkarendje, munkaideje, ügyfélfogadási rendje 
A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a kötött munkarendhez kapcsolódó munkaköröket - eltérő szabályozás hiá 
nyában - , a jegyző határozza meg Hivatali munkaidő: hétfő 8.00-17.00; kedd 8.00-16.00; szerda 8.00-16.00: csütörtök 8.0 
16.00; péntek 8.00-15.00. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.30-12.00, 12.30-17.00; kedd - ; szerda 8.30-12.00,12.30-16.00; csütÉ 
tök 8.30-12.00; péntek 8.30-12.00. Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást teljes hivatali munkaidőben bizl 
sítani kell. Mázasságkötéssel, egyéb családi szolgáltatással előzetes egyeztetés alapján munkanapokon munkaidőn kívül, illetői 
szombaton is rendelkezésre kell állni. Fogadónap: a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző hetenkénti váltással, pénteki r 
pókon 8-12 óráig fogadónapot tartanak 



IARODNOSTNA 
l O Z A I K A M 

Krompassky 
jármok 95 

15-16. septembra sa uskutocnil iradiöny 
jármok v krásnom mestccku v Krompaehoch. 
Mestsky urad a Matica Slovenská Krompachy z 
tejto prílez.itosli po/.vali delegáciu /. Békésskej 
Caby. Slovcnská samospráva a Organizácia Slo
vákov s radoflbll prijali pozvanie a lak sme dol-
no/.cmskych Slovákov reprczentovali traja: 
Márton Vozár. András Hankó a /u /ana Némelh-
ová Lopusná. 

Program slávnostného dna bol vel*mi bohaty: 
okrem celodenného kultúrncho programú nasi 
milí hostitclia nám ukázali niekol'ko pozoruhod 
ností, ako katolícky kostol. odborné uéiliste, 
plaváreíi. ozdunovnu clelí. rekreaené a lyziarske 
centrum Plejsy a jeho krásne okolie. Medzi iny-
ini sme mali moznosf slretnút' sa a nadviazaf 
kontakty i s krompasskymi podnikalermi. klo-
rym sme tiez i my ponúkli moznosf spolupráce. 

Slretli sme mnohych milych I'udí. ktori s ra-
doslhu spomínali na lic dni. ked sa aj oni so svo-
imii rodinami rekreovali tu u nás v Cabe a káza-
li pozdravovaf vsctkvch /.námyeh. Aj toulo ccs-
lou eclemu vedeniu mesto Krompachy dakujc-
me /a pekné zázitky. Osohilné podakovanie pat
rí pani Sustcrovej. Síkorovcj. Slovinskej, páno-
vi Fajgelovi a Dulaimu. 

ZUZANA NÉMETHOVÁ I OPUSNA 

Styrikrát nie Na zaáalku minulého mesiaca sme mali moznosf cestovafdo Buda
pesti a pozriefdivadlo Petra Karvosa: „Styrikrát nie". Nadpis die

la sa pochádza z toho, ze dielo má styri castí. Poéas hry sme sa mohli kochafvo vynikajútom hry 
L'uhomíra Gregora, Jurája Roslu, Jany Hubinskej a Jarmily Kolenicovej. Tento vel'mi pekny zázi-
tok nám zabezpecil predseda Slovenskej samosprávy. Márton Vozár. Vdaka mu za to! 

KATARlNA SVECZOVÁ 
I. nicnt'k Vysokej skoly Sándtira Kóriixilut Cxtimu 

C A B A N I A V Z A K A R P A T S K U 
Uz tri roky mű Cabianska Organizácia Slovákov (COS) priatel'ské styky so Slovákmi na Ukraji-

nc. Ich priatcl'stvo sa zaéalo vtedy, ked v Uzhorode zalozili mcstskú pobocku Matice Slovenskej. 
V histórii Slovákov v Zakarpatsku, kde byvajú v styroch okresoch, rok 1992. jc pamatny. Totiz 

od tohoto roku cxistujú u nich slovenské skoly, v ktorych slovencina sa vyucuje pomocou hosfujú-
cich ucitel'ov a na nizsom stupni ziaci sa ucia kazdy predmet po slovensky. Od tohto roku majú moz
nosf studenli obohacovaf svoje vedomosti v slovencine v materinskom kraji. Od minulého roku exis-
luje na Uzhorodskej univerzite fakulta slovenského jazyka a literatúry na ktorcj sa pripravujc 10 stu-
dentov. 

Okrem skolstva Slováci na Ukrajine majú aj culy kultúrny zivot. Rok co rok organizujú v sep-
tembri dni Slovákov. Nebolo to inak ani v tomto roku, ked dni Slovákov usporiadali 16-17. sep
tembra. 

Samozrejmc. ako kazdy rok. festival „Vesclica" mai spomedzi 18-ich vystupujúcich skupín aj 
hoslí zo zahranicia: spevákov z Michalovicc. zo Slovenská. hostí z Rumunského Nadlaku. skupinu 
„Dalel inka" |xxl vedením Al/.bcty Lchoczkej. Slovákov v Madarsku na Veselice v Turjaremeti rep-
rczcntovali speváci „Cabianskcj Ruzicky" ktorú zalozili v jcseni minulého roku. Vedúcim skupiny je 
József Rázgay. 

Festival, ktory sa zacínul 17. septembra o I I . hod. pociil i svojou prítomnosfou aj vcl'vyslanec 
Slovenskej rcpubliky na Ukrajine, Jozef Mihas. pracovníci ministerstva zahranicnych vecí. Ján Ho-
vorka a Milán Cincura, spolupraeovník Malice Slovenskej, Miroslav Bicl ik. 

Samozrejme spomedzi vystupujúcich skupín nasa ruzicka poskytla pekné úspechy so svojimi 
kyticami slovenskych l madarskych l'udovych piesní. Ani ncmohli inak spievaf. len dobre, lebo kto 
má tol'ko nadsenia a lásky k piesnam ako clenovia cabianského spevokolu, mözc spievaf len prekrás-
ne. K úspechu Slovákov v Madarsku prispcla aj Judita Lcdzénová. ktorá prinicsla do Ukrajiny casf 
vlaslnej zbicrky rucnych prác. ktoré na Ukrajine vel'mi obdivovali. 

Nasi hoslitelia (Uzhorodské oddelenic Matici Slovenskej. Kultúrnc oddelenie mestského úradu v 
Uzhorode a muzsky spcváeky zbor z Domonici). menovite Ivan Lalko a Ljuba Kaz.oéina. ako kazdy 
rok, aj teraz nás cakali a pohostili vel'mi pekne. Nasi speváci l násho mesta sa cíti l i vel'mi dobre 
pocas dvoch dní. Svcdcí o tom aj ich dobra nálada, tanec a spev az. do veccra. Bolo dobre strávif s 
nimi dva dni. 

Samozrejmc nemözeme zabudnúf ani o COS. ktorá organizovala aj túto cestu, menovite pred
sedkyna COS, Alzbeta Ancsinová, ktorá so svojou obetavou prácou postihla aj priatcl'stvo dvoch 
niiesl, ci/.c Uzhorodu a Békésskej Caby. Clenmi delcgácie z Madarska boli: Irina Prislupskaja, spolup
raeovník Múzcu Michala Munkácsyho. Juraj Andó, a riaditel' Domu Zelezniciarov, Stclán Maczkó. 

Zasadanie Slovenskej 
samosprávy 

V minulom mesiaci zasadala Slovenská sa
mospráva. kde medzi inymi rokovali aj o nasle-
dujúcich bodoch) hodnotenie udalostí pred-
chádzajúccho obdobia, harmonogram druheho 
polroku 1995.. aktuálnc otázky. 

PrCtodte v tom istont termíne zasadala aj Ce-
lostátna Slovenská samospráva (CSS) a nasa 
mensinová samospráva má troch clenov v CS, 
teda clenovia samosprávy htied na zuciutku za-
sadnutia museli odstúpif od denného poriadku a 
predseda mensinovej samosprávy. Márton Vozár 
najprv reagoval na clánky, lykajúce sa Slovákov 
v Békéskej zupe v zupnych novinách. Predo-
vsctkym sa I uznaním vyslovil 0 dcinokrácii no-
vmárov. na základc ciánku. ktory sa objavil v 
lele na stranách Békés Megyei Hírlap, z prílezi
tosti návslevy Miklósa Durayhu v nasom meste. 
Márton Vozár vyhlásil, ze to ncbola mienku sa
mosprávy. a tym padom Slovcnská mensinová 
samospráva sa distancujc od ciánku. 

Naprick tomu. ze samospráva nchola uznása-
nia schopná. rokovali o kazdom bode programú. 
Najprv nás informovaii 0 ich doterajsej práci. 

Po prvych fazkyeh krokoch mensinová samo
správa nasla ccstu, ako móze najlepsie pomáhaf 
Slovákov zujúcim v nasom meste. Dozvcdeli 
sme sa aj 0 tom, ze mensinová samospráva po
cas jej cxislovania vyuzil právo posudzovania a 
právo veta v dvoch prípadoch, a to v prípade 
stavania tclocviéni v Slovenskej základnej skole 
a v prípade proteslovania proli prcsídleniu Zák
ladnej skoly t. 3. 

Márton Vozár povedál aj to, ze Slovenská sa
mospráva má dobré kontakty • mestskou sa
mosprávou. ktorá ich informujc o zivote a prob-
lémoch násho mesta. co je vedni uzitocné pre 
mensinovú samosprávu. 

Pri aktuálnych otázkach sme dozvedeli, zc 
clenovia mensinovej samosprávy sa zúcastnili l 
delcgáciami z Békésskej z.upy v meste Brczno a 
Krompachy 

Co sa tyka budúcnosti, Slovcnká samospráva 
sa snazí aj nadalej pomáhaf Slovákov v Békés
skej Cabe. 

Svcdcí o tom aj to, zc rokujú so Slovenskou 
lelevíziou v Kosieiach u v Bratislave o dodaní 
slovcnskych l'ilmov, ktoré by boli vysiclané káb-
l'ovou telvíziou. co by bolo ozaj vyznamnym 
krokom pre zivot Slovákov nasej zupy. 

Teda k práci mensinovej samosprávy praje-
me aj louto cestou vel'a sily! 

Literáti zo Slovenská 
v Békésskej Cabe 

15. septembra sa uskutocnil v nasom meste 
na Vysokej skole Sándora Kórösiho Csomu roz
hovor za okrúhlym stolom. Totiz institúciu 
navsúvili dtKenti. profesori Univerzity Komen-
ského z Bratislavy. Literáti zo Slovenská. meno
vite: Péter Michalovic, Miroslav MarccPi. Milán 
Hainada a Pavol Minár nám prcdnásali o slo
venskej literárnej moderny. presnejsie o období 
I I . svetovej vojny az do dncsku. 

V ixiradí prednások bol prvy Milán Hamada. 
On prednásal o zákludnych otázkach literárnej 
moderny so spomenulím Ivana Krasku a Rudol-
fa Fábriho. Pavol Minár strucne analyzoval kni-
hu Jána Jcscnského: „Ccslovul som na Sledry 
vecer". Stcfan Slachta spolu s nami hl'adal od-
poved na otázku: kedy vznikla literárna moder-
I K I Dl Slovcnskú. 

Ich prednásky boli ozaj uzitocnymi pre nás. 

EVA SZILÁGYIOVÁ 
I. rocník Vysokej skoty 
Súndcwu K. ; • 'M I .i Csomu 

Redaktorka: 
NATÁLIA LOPUáNÁ 



Három kislány 
továbbra is keresi 
a képen látható 

fehér terrier kutyáját. 

A becsületes megtalálónak 
50 000 Ft jutalmat 

ajánlunk fel. 

Telefon: 441-078 

Békéscsaba, Kis-Tabán u. 12. 

GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT. T e " ™ u ' w ' 
Keressen bennünket! Folyamatosan indítjuk szakképesítést adó tanfolyamainkat. 
Kedvezmény: 25 év alattiaknak és munkanélkülieknek 10% tandíjjal kevesebbet kell fizetni. 

- B, C , E kategóriák - Arufuvatozó vállalkozó 
- Nemzetközi árufuvarozó-vállalkozó - Belföldi árufuvarozó-autómentó 
- TIR, ADR - Könnyű- és nehézgépkezelő 
- KJsteljesitményúkazán-fútő - Nagyteljesítményúkazán-fútő 
- Iparigáz- és oiajtüzelóberendezós-kezelő - Motorfűrész-kezelő 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti címen és telefonszámon. 

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 

D A J K A SZAKMUNKÁSKÉPZŐ 
• • • • • • tanfolyamot indítunk Békéscsabán 

1 1995. november elején. 
• Jelentkezési lap kértiető írásban: 

IPSZILON KKT, Békéscsaba, Kiss E. u. 8/2. 
• Részletes infonriáció 

az esti órákban kérhető a 324-412 vagy a 452-271 számon. 

H i r d e t m é n y 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szociális bizottsága értesíti a lakosságot, hogy 

a lakás célú önkormányzati kamatmentes kölcsön 
támogatásban részesülők 

névjegyzéktervezetét 
a hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztette. 
A tervezetre bárki észrevételt tehet. 

CSABAI 

IFIHA 
• 40 órás Silva-féle agykontrolltanfolyam lesz 1995. október 20-21-

22-23-án, naponta 9-19 óráig (a jegyek ára 6900 Ft, diákok és 
nyugdíjasok 1000 Ft, házaspárok egyik tagja 500 Ft kedvezményt 
vehet igénybe), előadó: Dómján Gábor; 

• agykontrolltanfolyam gyermekeknek, 8 és 16 óv közötti résztvevők
nek október 22-23-án (a jegyár 3900 Ft), oktató: Bakos Kornél; 

• ismétlők számára találkozó lesz október 19-én 17 órától. 

A tanfolyamokra jegyek elővételben az ifiház péztárá-
ban munkanapokon 8.30-tól 11.30-ig és 12.30-tól 16.00-
ig (pénteken 15-ig) válthatók. fjlétlecl 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1995. október 12-18. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
15.45 óra: DOBD F E L MAGAD! (amerikai ifjúsági kalandfilm) 

17.45 és 20.00 Óra, Denzel Washington-Gene Hackman: CRIMSON TIDE 
péntek-szombat 22.00 Is! (Az utolsó esély) (izgalmas amerikai háborús film) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 
17.00 óra: DOBD F E L MAGAD! (amerikai ifjúsági kalandfilm) 

Jeff Goldblum: R E J T E K H E L Y (Hidle away) 19.00 és 21.00 óra: 
(amerikai pszichothriller) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
Alain Robbe-Grillet: TÉBOLYÍTÓ ZÖREJEK 
A KÉK VILLA KÖRÜL (franda film) 

13-16-án 18.30 óra: Bunuel: A BURZSOÁZIA DISZKRÉT BÁJA (francia film) 

20.30 Óra: TÉBOLYÍTÓ ZÖREJEK A KÉK VILLA KÖRÜL 

12., 17-18-an 
18.30 és 20.30 óra: 

HETI FILMAJÁNLAT 

DOBD FEL MAGAD! 
Színes amerikai filmvígjáték 

Mitchell hatalmas hullámokkal álmodik. Szörfözni szeretne, de tajtékzó 
víz helyett poros betonutakon süvít végig. Egy nap aztán a fagyos Cin-
cinatti városában találja magát. Új iskolatársai nem kedvelik a jóképű 
és szellemes srácot - arrafelé más divat járja: jéghoki meg kocsmai 
verekedések. Alanyok viszont bolondulnak érte... 

„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 csirke falatokat 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 . O O - i g , 1 8 . 0 0 - 2 1 . O O - i g 

KISZÁLLÍTÁS KISMOTORRAL 6 9 Ft! 
.Az élet nem habos torta, hanem egy pizza, egy igazi mozis pizza" 

(VWAG AHPAD JR.) 

B É K É S C S A B A B E L V Á R O S Á B A N , A M O Z I M E L L E T T É P Ü L Ő 

KÖZÉLETI CENTRUMBAN 
150-250 rtf-es földszinti, 
külön utcai bejárattal is rendelkező terület 
(étterem, üzlet stb. céljára) 

KIADÓ VAGY ELADÓ. 
Érdeklődni munkaidőben a 322-616 és a 326-195 telefonszámokon 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 

KÖZÜLETEK, MAGÁNSZEMÉLYEK, FIGYELEMI 

Szép környezetben lévő intézmény ideális feltételeket tud 
biztosítani rendezvények (konferenciák, továbbképzések, 

értekezletek és családi események) lebonyolításához. Minden 
szolgáltatás egy helyen (szállás, étkezés és előadótermek stb.). 

Cím: RUHAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 
5600 Békéscsaba, Lencsési út 140. • Telefon: 459-600 

éves a ^hermái 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 45S0 Ft-tól 

.•Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mlkroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspárnák, apriték, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

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

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

gépek, telefonok, telefaxok, 
másológépek, írógépek, számoló

gépek, árazógépek, mérlegek, 
nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

KI MIT JAVÍT, 
ÁRUSÍT, SZOLGÁLTAT? 

M E G M O N D J A A 

66/325-769 
hétköznap 

8-18 órá ig 

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 

Tisztelt ismeretlen 
Vállalkozói Az Ön cégét is 
tudjuk ajánlani, amint közli 
velünk adatait! 

BÉKÉSCSABA M E G Y E I JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

felhívja a lakosság figyelmét arra, 

hogy a városban keletkezett bontási 
törmelék a cserépgyári úton lévő 

kőtörő telepen díjmentesen lerakható, 
naponta 8 és 16 óra között. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

D e k o r á c i ó 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , R E Á L I S 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 sétány 3. 
Telefon: 448-350. 
Békéscsabán, a Berényi uton sarki lelek (498 
n?) öreg házzal eladó. Irányár 2.5 millió tonnt. 
Teleion: 443-349. 

Jaminában 2 szobás, egyedi víz- és gázórás III. 
emeleti lakás eladó. Érdeklődni Békéscsaba. 
Gyár u. 37. 
Zártkert eladó villannyal, laházzal. Telefon: 455-
442. 

Beépíthető zártkert eladó a Gyulai úton az isko
lacentrummal szemben. Érdeklődni Kálvin u. 7. 
Békéscsaba. Szent László u. 5. szám alatti 5.5 
szobás, gázfűtéses. 2 teleionos családi ház 
eladó. Kél családnak, vagy telephelynek, lera
katnak egyaránt alkalmas. Érdeklődni szemé
lyesen vagy telefonon: 444-228,450-837. 
Garázs eladó a Lencsési B-területén. Teleion: 
06-30/454-859. 

Békéscsabán az Andrássy úton 81 m'-es. 
egyedi gázos, teleionos, vízórás lakás eladó. 
Teleion: 321-131.17 óra után. 
Lencsésin lakás eladó. Érdeklődni munkaidő
ben a 322-255/26 számon. 
I. emeleti 2 szobás lakás eladó. Telelőn: 457-
021, szombaton és vasárnap 16-18 óráig. 

2 szobás, egyedi víz- és gázórás lakás eladó a 
Kaánczy-lakólelep 31/A. IV/14. alatt. Telefon: 
451-778. 

Ház eladó Sarkadon, a Nagy Sándor u. 17. 
alatt. Érdeklődni a helyszínen vagy a 451-778 
telefonon. 

Genán 848 m1 építési telek eladó, vagy csere is 
érdekel. Teleion: 06-60/304-470. vagy 375-413. 
Belvárosi nagyméretű fűtött garázs eladó. Tele
fon: 453-151. 

Társasház eladó. Békéscsaba. Nárcisz u. 4. Ér
deklődni: szombaton és vasárnap. 

3 szobás lakás eladó a Lencsési-lakótelepen 
Teleion: 456-262. 

Békéscsabán szántóföld eladó. Teleion: 456-
262. 

Beköltözhető 2 szobás családi ház eladó. Ér
deklődni: Békéscsaba, Franklin u 109., 10-16 
óráig. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, videó 
javítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 38. 
Teleion: 326-931. 
Társ- és partnerközvetítés, pótmamaszolgálat. 
Telefon: 06-30/456-899. 
Család1 házak, középületek télies villanyszere
léséi, elektromos karbantartását vállalom. Hív
jon! Sít Zoltán vHanyszerelő vállalkozó. Bé
késcsaba, Reviczky u. 1/1. Tel.: 06-60/304-503. 
Dugdáselháritás. vízvezeték-szerelés és -javí
tás. Teleion: 455-309. 

• Hajdúsági automata és forgótárcsás, valamint 
Vjatka. Evrika tipusú mosógépek javítása hét
végén is. Elektron Gmk. Bartók Béla út 4. Hiba
bejelentés teleionon: 325-948.06-60/388-348. 

• Ajtó. ablakszigeteles gumi alapanyagú légcsa-
tomás szalaggal. 20% lútésköttség-megtakarí-
tas. 10 év élettartam. Tel.: 326-906. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. Békés
csaba. Könyves u. 45. Hibabejelentés: 9-12 
óráig a 456-537 számon. 

• Festést, tapétázást, mázolást vállalok. Meszar 
Tibor, teleion: 456-995. 

• Szines tévék, videomagnók javítása: Kovács 
Attila és Társa Bt. Hibabetelentes munkanapo
kon 9-16-ig a 445-642.16 óra után a 449-284. 
vagy a 322-480-as teleionszámon. 

• Színes televíziók javítása hétvégen is garanciá
val. Domokos Tamás, tel: 06-30/432-827. 

• Üvegezés! Lakások, epületek helyszíni üvege
zése. Teleion: 06-60/483-712. 

• Fekete-lehér televíziók helyszíni javítása, ré
gebbi típusú is. Hibabejelenlés teleionon: 457-
334. vagy levelezőlapon: Tomka Attila, Békés
csaba. Pásztor u. 63. 

Matematikából korrepetálási vállalok középis
kolásoknak Teleion: 451-612,17 órától. 
Elveszett mull hét pénteken a belvárosból hus
id szánhúzó leinőtt kutyám. Tel.: 448-749. 
Matematikakorrepetálás 10-14 éveseknek. Te
leion: 322-470. 

Némeltanilásl. korrepetálást vállalok. Teleion: 
328-901. 

Kémiából korrepetálást vállalok általános isko
lásoknak Telefon: 459-501. 
Számítógépes titkárnőképzőre jelentkezni le
het. Teletel: 446435. 

Eltartási szerződést kötnék egyedülálló idős 
személyé ingatlanéit. Teleion: 459-163. 
Commodore 64 floppyval eladó. Teleion: 456-
374. 

1,5 méteres szobafenyő, legyezőpálmák áta
dók. Teleion: 459-443. 

50-es méretű új vasutasbundák eladók Tele
fon: 325-269. 

1 eves rottweiler szuka eladó! Békéscsaba. Ta
vasz u. 69. 

Bálázott búzaszalma Kótegyánban eladó. Tele
lőn: 06-6O304-470,375413. 
Eladó háloszobabútor. oía|katyha. Érdeklődni: 
Békéscsaba VI., Berzsenyi u. 38/1. 
160 literes ónleotvasztós hűlő eladó: 447-497. 
Matematika-fizika szakos tanár lekészít 
zárkóztat, konepetal. Telelőn: 445-539. 
Két darab kecskegida eladó, egy 
bak és egy (erke. Telefon: 
449-549, hétköznap 
7-15 óráig. 

rílérlecl 



B é K é s c s A B A AT>TX>.~ WM<MM& 

A Szent István tér panorámája 1900 táján 

1851-ben Nagy Piac Fő utca. Mai nevét 1910-
től viseli. Itt tartották 1950-ig a piacokat és vásá
rokat. Ide futottak a várost átszelő főutak, ezért 
illett rá a Főtér elnevezés is. A téren épült fel a 
város közigazgatási, pénzügyi és kereskedelmi 
központja, mely részben máig megmaradt. Az 
elmúlt évszázadban és a századelőn felépült, a 
kor építészeti stílusát tükröző házak ma a város 
legpatinásabb építészeti értékei. A térre néző 
falak néma tanúi a rég tovatűnt változó korok
nak. A régmúlt korhangulatú tér-képeivel idéz
zük meg a Szent István tér egykori arcát. 

G É C S H 

A tér patinás házai és a konflisok 1900-ban 

Tér-kép anno 1925 

Főtéri eteikep a századelőn 

Szent István téri részlet az ötvenes évekből 

A tér mai látképe 




