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JA korlátlan 
szabadság
használat 

Az elrontott élet olykor 
megnyílik, beengedi az 
örömöket, az áhítatot és 
lüktetni kezdi a megvál
tás ritmusát. Azután hirte
len pánikba esik: megret
ten az új, feltárható di
menzióktól. A kiábrándu
lás még mindig biztonsá
gosabb, mint a vakító is
meretlen. A megváltozás, 
mint távoli eredmények
kel kecsegtető lehetőség, 
visszariaszt, hisz felszá
molja a pszeudo (ál) ka
paszkodókat, elveszejti 
az időleges, haladékot 
jelentő pótcselekvéseket. 
Csak a puszta bizakodás 
marad, az esetleges lét 
új világa, a bizonytalan 
jövő mássága. A tudott, 
kiszámítható, megszokott 
ceremóniák (társaság, 
utazás, hajtás, mánia) 
helyett egy eddig meg 
nem élt, tiltott (feltérképe
zetlen) tér (idő) adódik, 
amely öntörvényű. Nem 
engedi manipulálni a ko
ordinátákat. A folytonos 
meglepetés, a váratlan
ság izgalmát és kockáza
tát kínálja fel az átlagos, 
hétköznapi cselekvések 
helyett. Erre rá lehet han
golódni, meg kell találni. 
Az új időtudatot. 

KÁNTOR ZSOLT 

A honfoglalásra és az 
1848-1849-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékezett 
meg március 14-én Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése ünnepi ülésén. 

A Himnusz eléneklése után 
Pap János polgármester ünne
pi köszöntőjében többek között 
a következőket mondta: „Ma
gyarország 1996-ban ünnepel 
- a honfoglalás 1100 éves év
fordulóját ünnepeljük idén kis 
falvakban és a fővárosban, is
kolákban, művelődési házak
ban, a Magyar Tudományos 
Akadémián és az Országház
ban. 

Békéscsabán 1996 sok ren
dezvényét átszövi, összeköti a 
millecentenáriumi megemléke
zés. E sorozat nyitóünnepsé
gét ma, legszebb nemzeti ün
nepünk előestéjén tartjuk. Har
minchét emberöltő a csillagok 
útján nem nagy idő. A magyar
ság létében voltak azelőtt is 
hagyományok, kultúra. A Kár
pát-medencében leélt 1100 
évünk mégis más. Egy na
gyobb közösség, Európa ré
szeként élt, harcolt, remélt e 
kis nép, megőrizve ősei nyel
vét, szabadságszeretetét. 

1848 márciusának 12 pontja 
ma is illik mindannyiunkra... 
Legyen béke, szabadság, 
egyetértés!' 

Ezután dr. Szabó Ferenc 
történész tartott előadást Ma
gyarország 1100 éves történe
téről. 

A visszaemlékezés végén 
az előadó a 100 évvel ezelőtti 
békéscsabai millenneumi ün
nepségről szólt, melyet úgy
szintén a városháza díszter
mében tartottak. Azon több 
olyan döntést hozott az akko
ri képviselő-testület, melyek 

• Történeti visszatekintés 

• Váradi Zoltán „fényköltészete" 

• Lipták István kitüntetése 

Egy „gyanús" ügy tanulságai 

A külügyminiszter látogatása 

• Békéscsaba anno... 

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS 

A csi l lagok 
útján 

nagyban hozzájárultak Békés
csaba fellendítéséhez... ma is 
hasonló döntések szüksége
sek! (Dr. Szabó Ferenc Békés
csabáról szóló történeti vissza

emlékezését az alábbiakban 
közöljük.) 

Az ünnepség a Rázga Jó
zsef vezette Bartók Béla ve
gyes kar gyönyörű műsorával 
és a Szózat elhangzásával ért 
véget. A közgyűlés után a je
lenlévők Váradi Zoltán fotómű
vész Csabai séták című kiállí
tásának megnyitóján vehettek 
részt. (A kiállításról szóló cikk 
lapunk 3. oldalán olvasható.) 

(SZ sz) 

B É K É S C S A B A T Ö R T É N E T I UTJA 
A H O N F O G L A L Á S É V F O R D U L Ó J Á N A K F É N Y É B E N 

Amagyar honfoglalás tizenegy évszázaddal ezelőtt történt ese
ménysorozatát, a magyarságnak a Kárpát-medence további tör

ténetét meghatározó, végleges letelepedését a ma közel hetvenezer 
lakossal rendelkező város a saját múltja ismeretében tiszteli és ün
nepli meg. Békéscsaba minden felelősen gondolkodó lakosa tudatá
ban van annak, hogy saját településének felemelkedése elválaszt
hatatlan volt és ezután is elvághatatlan az ország mindenkori sorsá
tól. A honfoglalás óta a tágabb és szűkebb hazában küzdő, szenve
dő és munkálkodó nemzedékek hosszú sorát a csabaiak az elődök
nek járó megbecsüléssel övezik, s keresik az összekapcsoló szála
kat. Rövid áttekintésünk ebben a szellemben készült. 

A tájunkra is kiterjedő avar birodalom bukása (805) után támadt 
Kárpát-medencei „vákuumba" a bolgár és besenyő támadások elől 

(Folytatás az 5. oldalon) 



1 1996. MÁRCIUS 15. 

Éljen a köztársaság! 
A hűvös, borongós idő elle

nére több száz békéscsabai 
polgár gyűlt össze a Kossuth-
szobor mellett tartott március 
15-i ünnepségen. A honfogla
lás kori és '48-as huszárjelme
zekbe öltözött lovasok felvonu
lása, a majorette-ek tánca után 
felhangzottak a Himnusz hang
jai, majd következett a keres
kedelmi iskola zenés-táncos 
műsora. Ezután Pap János 
polgármester mondott ünnepi 
beszédet: 

„Tisztelt békéscsabai Polgá
rok!... Éljen a köztársaság! 

148 éve ez az óhaj, ez a kiáltás hangzik Magyarországon 
minden demokrata szívében. Petőfi, Kossuth hazát felrázó kiál
tása ez, mely 1848. március 15-én futótűzként terjedt szét a tör
ténelmi Magyarország minden zugában. Ma itt Békéscsabán 
erre emlékezve öltöttünk ünnepi ruhát, s gyűltünk össze Kos
suth Lajos szobránál. A másfél évtizedes reformkor óvatos, té
továzó, hatalomféltő főnemességet március idusán lökte félre a 
köznép, a polgárság szabadságvágya 1848-ban. 

Éljen a köztársaság! - éltette a köz hatalmát az első és a 
második világháború után a zsarnokságot, a tekintélyelvűséget, 
a szenvedést lerázni akaró tömeg. Petőfi és Kossuth szellemi
sége vezette az 1980-as évek végén a népakaratot, mely leráz
ta a képmutató szocialista rendszert Magyarországról. 

1996-ban a magyar honfoglalás 1100 éves évfordulóját ünne
peljük. Ritkán ünnepelhetett a magyarság ez alatt az 1100 év 
alatt valóban szabadon. Batthyány, Kossuth, Petőfi és Táncsics 
küzdelme elbukott. A forradalmat véres szabadságharc követte, 
melyben a császári reakció cári segédlettel eltiporta e kis nép 
szabadságvágyát. A bukást követő terror nem kegyelmezett a 
demokratáknak. 

A polgár, a szabad ember arról ismerhető fel, hogy nem fél -
írta Bibó István. A magyarság újkori történetében mindig voltak 
a nemzet szabadságáért tenni is kész szabad, félelem nélküli 
polgárok. Ők lehetnek példaképeink ma, amikor Magyarország 
független köztársaság. 

Elődeink szellemi öröksége, európai és mégis sajátosan ma
gyar kultúránk felemelő. Gazdasági, anyagi örökségünk nem 
ilyen fényes, felvállalása elől mégsem térhetünk ki. Majd fiaink 
értékelik, tehetséggel éltünk-e szabadságunkkal. 

Ahogy Magyarország, úgy Békéscsaba polgárának lenni is 
felemelő érzés. A gondokat is fel kell vállalnunk, ha valóban a 
jövő iránti felelősség, a hazaszeretet vezet bennünket. A márci
usi ifjak, 1848 forradalmárai erőt adnak minden polgárnak. E 
gondolatokkal emlékezzünk ma, 1996. március 15-én történel
münkre! Éljen a köztársaság!" 

A beszéd elhangzása után a polgármester átadta a Békés
csabáért és a Békéscsaba Sportjáért kitüntetéseket. 1996-ban 
Békéscsabáért kitüntetésben részesült Köles Pál nyugállomá
nyú rendőrezredes és Vágréti János festőművész, míg Békés
csaba Sportjáért kitüntető díjat kapott Szombati György nyugal
mazott labdarúgóedző, Pangert Lászlóné Vrobovszki Zsuzsan
na, a polgármesteri hivatal sportcsoportjának nyugdíjasa és az 
Akvaline Torna Club edzői kollektívája. 

Az ünnepség alatt bejelentették, hogy a román kisebbségi 
önkormányzat által alapított díjat dr. Simon Mihály jegyzőnek 
ítélték oda a kisebbségek tevékenységét segítő munkájáért. 

Az ünnepség a Balassi Néptáncegyüttes műsorá
val és koszorúzással ért véget. 

I O ~ 1 (H. M.) 

• FOGADÓNAPOK. Március 
22-én, pénteken Sisak Péter alpol
gármester, március 29-én dr. Simon 
Mihály jegyző tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése so
ron következő ülését március 28-
án, pénteken 9 órától tartja a város
háza dísztermében. 

• LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA. 
Hanó Miklós tanácsnok, a gazda
sági bizottság elnöke, Tímár Károly 
és Beraczka János képviselők és 
Rucz Demeter, a KÉK-bizottság 
tagja fogadóórát tart minden hétfőn 
13-16 óra között a FKGP Luther 
utca 6. szám alatti székházában és 
minden csütörtökön 10-12 óra kö
zött a polgármesteri hivatal 161. 
számú irodájában. 

• ROMÁN FOGADÓÓRA. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Ro
mán Kisebbségi Önkormányzata 
március 25-én, hétfőn 15-17 óráig 
fogadóórát tart a Szabadság tér 
11-17. 111/16. szám alatti székhe
lyén. 

• JÁSZAI-DÍJ KONTER LÁSZ
LÓNAK. Nemzeti ünnepünkön Já
szai Mari-díjat kapott Konter László, 
a Békés Megyei Jókai Színház igaz
gató-főrendezője. 

• ELNÖKSÉGET VÁLASZ
TOTT AZ ELŐRE. A Békéscsabai 
Előre FC a múlt héten megválasz
totta elnökségét, melynek tagjai: 
Krémer Károly, Laurinyecz György, 
Zsibrita Pál, dr. Dányi József, Béres 
Mihály, Krattinger Márton, Kolarits 
György, Náfrádi Zoltán, Pillér Sán
dor, Huszti Árpád, Winkler János, 
Dobó János, Láza János, dr. Orosz 
István, Papp László. Az Előre társa
dalmi elnöke a szavazatok alapján 
Krattinger Márton lett. 

• ORSZÁGOS MATEKVER
SENYRE MENNEK. A Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny március 1-jén 
megrendezett megyei fordulóján 83 
iskola 2324 diákja vett részt. A 
kecskeméti országos döntőbe a kö
vetkező csabai tanulók jutottak: har
madik osztály - Kozák Ferenc (3-
as iskola): negyedik osztály - Ma-
tyuska Ferenc (3-as iskola), Tarr Lil
la és Murvai Attila (belvárosi iskola): 
ötödik osztály - Kádas Andrea (10-
es iskola): hetedik osztály - Széli-
Varga Zoltán (belvárosi iskola). 

• BALESETI ADATOK. Az év 
első két hónapjában 15,6%-kal 
csökkent a személysérülóses közúti 
közlekedési balesetek aránya az el
múlt óv hasonló időszakához ké
pest. Összesen 27 baleset volt vá
rosunkban, melyből 17 könnyű, 9 
súlyos sérüléses, 1 pedig halálos 
kimenetelű volt januárban és febru
árban. 

• MOTOROS RENDŐRÖK 
VERSENYE. Az alföldi megyék 
motorkerékpáros közlekedési jár
őreinek meghívásos egyéni és csa
patversenyére kerül sor március 22-
én, pénteken 10-14 óráig a Békés 
Megyei Autóközlekedési Taninté
zetnél (Kétegyházi út 2.) A verse
nyen Arad megye, Csongrád me-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

gye, Hajdú-Bihar megye, Jás 
Nagykun-Szolnok megye és Bek 
megye csapatai és egyéni versen 
zői vesznek részt. A verseny a 
kés Megyei Rendőr-fökapitánys 
a Békés Megyei Baleset-megelőz 
si Bizottság, ós a Fékút a Gyen 
kekért, a Közlekedők Biztonsága 
Alapítvány szervezésében zajlik. 

• T A E K W O N - D Ó S O K KÜL 
F Ö L D Ö N . A békéscsabai Chon 
Taekwon-do Sportegyesület 
sportolója tegnap indult Nómetc 
szagba és Hollandiába, hogy Eurl 
pa egyik legrangosabb utánpótlá 
viadalán, a WTF-szabályrendsz 
ben megrendezésre kerülő Pard 
Kupán képviseljék városunkat 
hazánk színeit. A március 23-i ve 
senyt azonnal követi a hesse 
megmérettetés, a Baek Kupa, arr 
lyen szintén jó szereplést vár a cs. 
pattól Bartyik Jenő, az egyesület < 
az utazó küldöttség vezetője 
Kállai József vezető edző. 

MATRIKULA 

H Á Z A S S Á G 

Szabó Ágnes és Katona Att 
Povázsai Ildikó és Szöllösi Attila 

S Z Ü L E T É S 

Farkas Mária és Simái János I 
ánya Krisztina, Nagy Róbert és 1 
más Andrea leánya Anna Andii 
Gábor Sándor és Kovács Andii 
leánya Henrietta, Gábor Miklós I 
Sajben Szilvia fia Bendegúz 
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KITÜNTETTÉK 

Lipták Istvánt 

ismert, Göncz Árpád, a 
lyar Köztársaság elnöke Lip

ták István polgári védelmi őr
nagynak, a békéscsabai székhe
lyű polgári védelmi körzet pa
rancsnokának érdemes és ered
ményes munkássága elismeré
seként a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztje kitüntetést 
adományozta. 

Lipták István tizenhetedik éve 
tevékenykedik Békéscsabán a 
polgári védelemben, 1985-től '88-
ig mint parancsnokhelyettes, 
majd '88-tól jelenlegi beosztásá
ban, parancsnokként. Kitünteté
se alkalmából sokan gratuláltak 
neki, hiszen, mint mondja, a fél 
várost ismeri, de mint hangsú
lyozza, az elismerés nem csak 
azóvé, hanem munkatársaié is. 
A tavaly decemberi árvízvédelmi 

intézkedésekre visszaemlékezve 
a legfontosabb közreműködőként 
nevezi meg a csabai és a dobozi 
polgármesteri hivatalt, a békés
csabai védelmi bizottságot és a 
gazdálkodó szervezetek polgári 
védelmi szolgálatait. 

Igen fontosnak tartja Lipták 
István, hogy több évtized elmúl
tával végre törvényt alkotnak a 
parlamenti képviselők a polgári 
védelemről. A törvényjavaslat, 
amelynek általános vitája már 
megkezdődött az Országházban, 
tartalmazni fogja mindazon ál
lamigazgatási intézkedések ösz-
szességét, melyek a lakosság és 
az anyagi javak védelmét szol
gálják. Az új törvénytől sokat vár
nak a polgári védelemben dol
gozók, egyebek között a telepü
lések veszélyeztetettségi beso
rolását is, hogy aztán még több 
információval szolgálva felké
szíthessék a lakosságot az eset
leges veszélyhelyzet elhárítá
sára. 

A felkészítés, az információk 
továbbadása a polgári lakosság
nak a parancsnok szerint elsőd
leges, ha a további tervekről és 
az elképzelésekről esik szó. Eh
hez pedig az írott sajtó segítsége 
elengedhetetlen. Ezért tervezik, 
hogy a helyi újságoknak negyed
évente sajtótájékoztatót tartanak, 
a televíziokban és a rádiókban 
pedig havi 10-15 perces adások
ban tájékoztatják a lakosságot a 
polgári védelemről. Elképzelése
ik között szerepel továbbá, hogy 
a csernobili katasztrófa tizedik 
évfordulójára emlékezve egy ki
állítást szerveznek. 

SZILASI MIHÁLY 

Megállapodás a románságért 

gyüttműködósi megállapodást kötött a Körösi Csorna Sándor Fő-
i és a csabai román kisebbségi önkormányzat, amelynek aláírá

sára a főiskolán, az önkormányzat kihelyezett ülésén került sor. 
Köteles Lajos főigazgató a megállapodást méltatva elmondta: a fő

iskola a régió társadalmával új típusú kapcsolatot kíván kiépíteni, hogy 
ezzel is segítse a térség gazdasági-társadalmi újraszerveződését, ma
gára találását. A megállapodásnak kiemelkedő szerepe lehet a ro
mán-magyar bizalomépítésben is. A közeljövőben átfogó együttműkö
dést szeretnének megszervezni az aradi Vasile Goldis Alapítványi 
Egyetemmel, amely a magyarországi román tanítóképzés számára le
hetőséget ad eredeti román környezetben a közös továbbképzés meg
teremtésére. Tervezik továbbá egy kétnyelvű tudományos folyóirat be
indítását. 

Az együttműködési megállapodás szerint a két fél érdekelt a csa
li románság kulturális fejlődésében. A főiskola vállalja, hogy segíti a 

arországi románság pedagógusai részére tartandó fórumok, tájé-
ók és továbbképzések megszervezését. Az önkormányzat pedig 
i lehetőségeihez mérten igyekszik mindezt támogatni. A megál-

dás szövege utal arra, hogy a felek kölcsönösen érdekeltek a ro
mán kultúra megőrzésében és ápolásában is. 

A főigazgató kiemelte: a Kárpát-medence népeinek történelme kö-
a5s. Egy demokrácia érettségének fokmérője az is, hogy milyen plusz
jogokat ad a kisebbségeknek. Grósz György, az önkormányzat elnöke 
köszönetét fejezte ki a főiskola vezetésének, s az együttműködés tá
mogatásáról biztosította a jelenlévőket. (sz M.) 

GONDOLKODÓ 

A harapós szűz 
Ez már a hetedik ilyen tavasz. Az utolsó kérők a palota udva

rán gyülekeznek. Csak tízen vannak, ennyi férfi maradt az egész 
országban, a fiú gyerekek még nem jöhetnek számításba, nem 
próbálhatnak szerencsét. Eddig senkinek nem sikerült hibátlan 
válaszokat adni a találós kérdésekre, pedig akadtak nagy tudású 
bölcsek is, akik véget akartak vetni az értelmetlen pusztításnak, 
de őket is szétmarcangolták a kegyetlen szűz vérebei. Tíz erőt
len aggastyán vár most bebocsátást a halálhoz. Már csak kilenc. 
Nyolc. Hét. Hat. Öt, négy, három, kettő. Egy. A legidősebb. 

Tántorogva a királylány elé lép, odahajol hozzá, egy találós 
kérdést súg a fülébe, majd kisvártatva az ebek közé dobja... 

Néhány perc múltán az aggastyán a palota legmagasabb er
kélyére áll és csendre inti a nyugtalanul morajló tömeget: - Men
jetek haza, emberek! A megpróbáltatásoknak vége, a lányom ha
lott. Menjetek! A király szól hozzátok... 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Csaba i séták 
VARADI Z O L T Á N 

fényköltészete 
fotogrammákban 

Van, akit hiába szorítanak 
valaminő elfogadott foglalko
zásba, mindig kibújik a szo
kásjog szorításából. Lesz 
ugyan belőle hivatalos státus, 
de a benne elrendeltek miatt 
mindegyre csak a saját útját 
követi; kémleli az eget, lesi a 
fénylő zuhatagot. 

Váradi Zoltán „szemlen
cséjén" átszüremlett város
képeket - fotográfiákat látunk 
kiállítva. Bármilyen furcsa 
megállapításnak tűnhet: ebbe 
a szembe bele van építve-
génítve a fény alázatos tiszte
lete, a fénnyel való kompo
nálás. Csaba város lélekkel 
megélt helyszínein járunk, he
lyi színekkel követjük őt; el 
nem tévedve egy velünk, de 
mégis más! Egy velünk úton
járó vándorlásainkban, de 
más, mert felismeri, sőt fény
rögzíteni merészeli az „élő és 
holt" tárgyak vigalmát és pa
naszát. 

Szemlélete metaforikus, a 
fotográfiák lapjain „pupillájá
val" múltba küldi a tér-időt, 
már-már panteisztikus átélés
sel a város „szemszíne" tük
röződik felénk. Szürke, sárga, 
zöld, barna... pillantások „ki
mosott" sugárnyalábjait érzé
keljük: „kévébe kötve", majd 
megtörve - amit old a várako
zás csendje - a meglesett, de 
még ki nem rajzolódó árnyé
kok, vonalak, ívek, hullámzá
sok illanása! Nem telifényes 

boldogság vakít bennünket, 
hanem az átélhető - ben
nünket körülölelő - villaná
sok szépségkeresése. Külö
nös ízek, illatok lengenek kö
rül: még a kapualj csúfsága 
sem rettent, mert szép lány 
reggeli mosolyának őrzője em
lékezetünkben. A megállított 
pillanat varázslatának expo
nálásával észreveszi a törté
neti építmények stíluselegan
ciáját vagy ellentétül a lakóte
lepi fák résein beömlő nap 
maradék fényeit, a vércsöp-
pet, az eldobott fakeresztet, 
a csavargót! A szemlélőben 
ezen elrejtett (elrejtőzött) vá
ros-világ a mindennapiság kí
nálatában elmaszatoltan, élet
lenül van jelen. Látóként, az 
ellenpontozások fénytörésé
ben a találkozás és szembe
nézés idejét éljük (élhetjük) 
meg - múltba révedő igézet
tel, szemérmes pillantásokkal. 
A látványkomponálás fixálá
sával - a szem és a néma
ságra kárhoztatott motívumok 
kapcsolatában - poétikus mi
nőségek születnek. Váradi 
Zoltán, minéműségében, ezen 
városképi kiemeléseket, élet
képeket, a fotogrammák fény
költészetét emeli esztétikai 
szintre - érdemes fotóművé
szeti hagyományokat követ
ve! Ellenállhatatlan vágyat éb
resztve bennük egy szép mél
tóságteljes sétára, tetten érve 
az ismert, de a látogató szá
mára fel nem fedezett város 
rejtett szépségeit! 

A kiállítás a Munkácsy Mi
hály Múzeumban 
április 14-ig tekint
hető meg. 

SZILÁGYI ANDRÁS I g 

f r . l 



• Kovács László Békéscsabán 

A Békés megyei szocialisták vendége volt Kovács László kül
ügyminiszter, aki személyi kérdésekről tárgyalt vendéglátóival. Az 
újságírók azonban elsősorban a Jevgenyij Primakov orosz külügy
miniszterrel folytatott tárgyalásairól és a román-magyar alapszerző
désről faggatták. 

Kovács László elmondta: tárgyalásai során igyekezett meggyőz
ni Primakovot, hogy Magyarország teljeskörűen szeretne beillesz
kedni az euroatlanti közösségbe, s a NATO-hoz tervezett csatlako
zásunk nem indokolható azzal, hogy egy katonai fenyegetés ellen 
keresünk védelmet. Primakov külügyminiszter attól tart, hogy a 
NATO korlátlan bővítése Oroszország elszigetelését jelentené. 
Megjegyezte továbbá, hogy Magyarország tervezett EU-tagságával 
kapcsolatban Oroszországnak nincs ellenvetése. Kovács László 
felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz fél nem zárkózott el a komp
romisszum lehetőségétől. 

A román-magyar alapszerződéssel kapcsolatban a külügymi
niszter jelezte: 1994-ig gyakorlatilag semmilyen esély nem mutatko
zott a szerződés megkötésére, délkeleti szomszédunk ugyanis ra
gaszkodott a határok sérthetetlenségének kinyilvánításához, illetve 
annak elismeréséhez, hogy a két országnak nincsenek területi kö
vetelései egymással szemben. A korábbi kormánnyal ellentétben a 
Horn-kabinet bizonyos értelemben más alapokra helyezte a hang
súlyt a tárgyalásokon, Románia viszont néhány kérdésben nem volt 
hajlandó megállapodni. Kovács László példának hozta fel az alap
szerződés ellenőrzését és a kisebbségi jogokat érintő kérdéseket, 
majd hozzátette: Magyarország érdeke a Romániával való viszony 
rendezése, mert a szerződéses állapot feltétlenül jobb számunkra. 

A sajtótájékoztató után lapunk három, a közvélemény által ke
vésbé ismert témában kórt választ Kovács Lászlótól. Először Ká-
vássy Sándor, szabolcsi kisgazda képviselő parlamenti javaslatá
nak nemzetközi visszajelzései iránt érdeklődtünk. (Mint ismert, Ká-
vássy Sándor elképzelése az első világháborút lezáró trianoni bé
kekötés határrevízióját jelentené a jelenlegi magyar-ukrán határnál. 
Indítványa az akkori területi veszteségek visszaszerzésére utal, bé
késen és „barátságosan", a kölcsönös egyetértés jegyében.) Ko
vács László elmondta, hogy az elképzelés nem jutott még el a 
nemzetközi közvéleményhez, így semmilyen visszajelzésről nincs 
tudomása. 

Áttérve a tervezett NATO-csatlakozásra, arról érdeklődtünk, va
jon elfogadható érvelésnek számít, ha egy parlamenti képviselő 
(Szabó Lajos Mátyás - MSZP) egy nyilvános lakossági fórumon ki
jelenti: legalább most csatlakozzon az ország egy olyan csoporto
suláshoz (katonai tömbhöz), amely megnyeri a harmadik világhábo
rút. Kovács László értetlenségét fejezte ki ezzel kapcsolatban, sze
rencsétlennek nevezve az elhangzottakat. 

Végül azt tudakoltuk a külügyminisztertől, vajon igaz-e, hogy az 
önkényuralmi jelképek tiltásáról szóló törvény szövegéből - mun
káspárti nyomásra - kiveszik az ötágú vörös csillagot. Tompa Sán
dor miskolci képviselő (MSZP) ugyanis egy interjúban kifejtette: 
azért nem kerül erre sor, mert a kormánykoalíció nem kíván emiatt 
konfrontálódni a parlament jobboldali ellenzékével. Kovács László 
nem kívánt erre reagálni, mert nem olvasta az interjút, s nem akart 
felesleges nyilatkozatháborúba bonyolódni, különösen, ha Tompa 
Sándor szavait nem pontosan adták vissza. (sz. M.) 

Pingpong 
Az asztalitenisz-szövetség 

nyílt amatőr asztalitenisz-baj
nokságot rendez Gerlán, az is
kola tornatermében március 
23-án, szombaton 9 órától fér
fi egyéni és férfi páros kate

góriákban. A verse
nyen részt vehetnek 
mindazok, akik 16. 
életévüket betöltőt-

ték, és 1996. január 1. óta a 
szakszövetség által rendezett 
minősítési pontszerző verse
nyen nem indultak. A verseny a 
nevezések számától függően 
kieséses, vagy vegyes rend
szerben zajlik. Nevezni a hely
színen lehet 8-8.45 óráig a ne
vezési díj versenyszámonként 
100 Ft/fő. Versenyszámonként 
a l - l l - l l l . helyezettek oklevelet 
kapnak, illetve tárgyjutalomban 
részesülnek. (H. M.) 

EGY ÜGY TANULSÁGAI 

E l m e n t a g y a n ú s 
s z e r e l v é n y 

Novemberben a vám- és 
pénzügyőrség csabai nyomozó
hivatala lefoglalt 1 millió liter 
92-es oktánszámú benzint. A 
tartálykocsik dr. Simon Mihály 
jegyző határozatának következ
ményeként március 8-án este 
elhagyták a békéscsabai vas
útállomást, Zalaegerszegen, a 
Mol Rt. finomítójában, úgy tű
nik, végállomásra találtak. A 
részletekről a napilapok beszá
moltak, dr. Simon Mihályt az 
ügy tanulságairól kérdeztük. 

- Ha bejön egy vámáru, a 
vámudvarba kerül, és ott van 
mindaddig, amíg a vámkezelést 
nem kérik. A benzin esetében a 
Kordax Rt. volt a címzett, a vá
moltatással azonban egy kft.-t 
bíztak meg, amely nem teljesí
tette a feladatát, tehát nem kér
te a vámkezelést. Végül dr. Kla-
vács Antal, a vám- és pénz
ügyőrség nyomozóhivatalának 
parancsnoka kezdeményezett 
intézkedést, amely elhúzódott; 
büntetőfeljelentés és intézke
dések sora következett. Köz
ben a tartálykocsik a vámudvar 
egy részét képező vágányokon 
vesztegeltek, gyakorlatilag a 
város közepén, egy lakótelep 
mellett - amely tűzveszélyes 
anyagok tárolására nem alkal
mas. A tűzvédelmi szakhatósá-

Dr. Simon Mihály 

gi jogkörnek a jegyző a címzett
je, azonban a szakmai munkát 
egy 1991-ben kötött megállapo
dás alapján a tűzoltó-parancs
nokság szakemberei végzik, ők 
a lakosság köréből érkező jel
zések okán megvizsgálták a 
tartályokat, és megállapították, 
hogy csöpög a benzin. Ezt kö
vetően hoztam határozatot, 
hogy a tartályokat mielőbb el 
kell szállítani a vasútállomásról. 
Nem ez az első eset, hogy gya
nús szerelvény érkezett az or- ] 
szagba, amelynek a sorsa hosz-
szabb idő alatt rendeződött. Ha 
valamire jó volt a csabai „ügy", i 
akkor az az, hogy ráirányította] 
a figyelmet a problémára, ésj 
arra, hogy megoldást kell talál-1 
ni. Ez szerintem lehetne valahol I 
az országban egy olyan tároló-1 
hely kialakítása, amely alkal
mas a vagonok befogadására! 
és a biztonsági előírásoknak is] 
megfelel. 

MIKOCZY ERIKA 

Új támogatási formák 

A megyei munkaügyi központ hagyományos sajtótájékoztatóján 
dr. Nagy Ágnes igazgató elmondta, hogy 900 fővel emelkedett a 
Békés megyei regisztrált munkanélküliek száma, amely megfelel az I 
országos tendenciának. Jelenleg 26 100 személy adatai szerepel- i 
nek a nyilvántartásokban, a munkanélküliségi ráta 15,1 százalékos 
(Békéscsabán ez az arány 10,68 százalék). 

Mint ismert, a pályakezdő munkanélküliek 1996. július 1-jétfll 
nem kaphatnak segélyt. Nagy Ágnes kiemelte: az állam termesze- j 
tesen továbbra is gondoskodik róluk, mégpedig egy kormányrendé- J 
lettel, amelyben tételesen felsorolják az új támogatási formákat. Aj 
továbbiakban e rendelettervezetről adott tájékoztatást. Az egyik j 
ilyen támogatási forma szerint, ha a munkáltató fiatal munkanélküli 3 
részmunkaidős foglalkoztatását vállalja, a munkaügyi központ egy
részt kilenc hónapig átvállalja a munkabért és járulékát, továbbá 
szakképzést ad a fiatalnak. Ugyancsak lehetőség van végzett szak
munkástanulók továbbfoglalkoztatási támogatására, amennyiben a 
munkáltató vállalja, hogy a végzés után hat hónapig munkát ad a fi- \ 
atalnak, a munkaügyi központ a minimálbér háromszorosát kifizeti. 
A felsőfokú végzettségű munkanélküliek új támogatási formája: a 
központ hat hónapig megtéríti a diplomás munkabérét az őt foglal
koztatónak, s ha határozatlan idejű munkaszerződést kap a továb
biakban, akkor újabb hat hónapig állják a munkabér 50 százalékát. 

Nagy Ágnes hangsúlyozta: nem terjed ki automatikusan minden 
szakmára a központi támogatás, a szakmák kijelölése később tör
ténik meg. 

SZIL 



BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETI UTJA 
A HONFOGLALÁS ÉVFORDULÓJÁNAK 

FÉNYÉBEN 

(Folytatás az 1. oldalról) 

895-896-ban benyomuló magyarok a Körö
sök vidékét már kezdetben birtokba vették. 
A mostani Békéscsaba földje a békési föld
várat elfoglaló-kiépltő Csolt nemzetség 
uralma alá jutott. A közelben húzódott a za-
rándi földvárra támaszkodó Vélek nemzet
ség szállásterületének nyugati vonala. A 
honfoglaló magyarok letelepülését véglege
sítő falvak a X. század végétől formálódtak 
ki, többnyire néhány kilométernyire egy
mástól. A város mai határában tizenkét falu 
és nyolc temető helyét ismerik a régészek a 
falukialakulás időszakából. Bizonyítékul az 
előkerült leletek alapján elvégzett kormeg
határozások szolgálnak. A további kutatá
sok ma még nem ismert településhelyek 
hajdani létezését erősíthetik meg. Békés
csaba területéről 1214-től fogva, de zömmel 
csak a XIV-XV. századból maradtak fenn 
oklevelekben megőrzött helynevek. Csaba 
falu neve például 1332-1337-ben szerepel 
legkorábban, a pápai tizedjegyzékben. A 
X-XI. századi faluk egy részének a nevét is 
örökre eltemette az idő. 

Az ország e része Árpád-kori történeté
nek sajátossága, hogy a magyarság euró
pai útra vezetése, a nyugat-európai mintájú 
államszervezés menetében több mint fél 
évszázados késésben volt a XI. században. 
A kereszténység általánossá válásához 
egyfelől a görög rítust, a bizánci befolyást 
kellett visszaszorítani, másrészt a sámán
hithez ragaszkodó „pogányokat" kellett 
megtörni. Szent István, első királyunk halá
la után, az országot megosztó hatalmi vi
szályokat kihasználva, 1046-ban a békési 
vár ura, a Csolt nemzetségből származó 
Vata, nagyobb területre kiterjedő pogánylá-
zadást robbantott ki. I. Endre király kímélet
lenül leverte, de Vata fia, János még 1061-
ben sem szakított a magyar ősvallással. 
Tájunkon Szent László korához (1077-
1095) fűződik a nyugati kereszténység ural
kodóvá válása, az államszervezés megszi
lárdítását kifejező királyi vármegyék stabili
zálódása. A mai Békéscsaba területén ak
kor élt népesség az 1060 előtt életre hívott 
bihari (váradi) püspökséghez tartozó békési 
esperesség, s a Bihar vármegyéhez több 
szálon kapcsolódó, a Vata-lázadás leverése 
után alakított Békés vármegye keretei kö
zött érte meg a sorsfordító társadalmi és 
gazdasági változásokat. Az 1241. évi tatár
járásig terjedő, termékeny időszakban 
templomok épültek, megerősödött a hitélet, 
mind többen foglalkoztak földműveléssel a 
jószágtartás rideg formái mellett. 

A tatár pusztítás az erdőkkel-mocsarak-
kal nem védett síkvidéki részeken, így Bé
késcsaba földjén is, szinte tragikusan teljes 
volt. A sok apró falu felégetése, lakóinak le
gyilkolása több mint másfél évszázaddal 
visszavetette a népesség gyarapodását. A 
tatárok után a Körös-Maros tájára hívott 
kunok folytatták a pusztítást mindaddig, 
amíg az 1282. évi hódtavi csatában elszen
vedett vereségük után ki nem vonultak az 
országból. 

A XIV-XV. század tájunkon is újra a bé
késebb alkotó munka, az ország nyugati és 
északi részeihez való felzárkózás idősza
ka lehetett. A Körös-Maros-közi termékeny 
löszhát, amelynek északi felében Békéscsa
ba népe a magyar gabonatermelésben 
élenjáró szerepet visz, ebben a korszakban 
érte el először az ország kenyérellátásában 
betöltött rangját. A XV. század elején felé
pült gyulai várhoz kapcsolódó váruradalom 
keretében, a kifejlett feudális jogviszonyok 
között, a Békéscsaba területén a mohácsi 
vész idejéig újranépesedett vagy újként ala
kult kilenc faluban pezsgő élet folyt. A kéz
műipar és a mezővárosi kereskedelem is ér
demi arányokat képviselt Békésen és főként 
Gyulán, ahová a kilenc falu népe vásárra 
járhatott. 

A középkori Csaba és a további nyolc 
falu még nem töltött be központi szerepet, a 
Csolt nemzetségből leszármazott s a gyulai 
váruradalom birtokosaival mindig szemben
álló Ábránfyak gerlai, csabai és mezőme
gyeri kastélyépítései azonban figyelmet ér
demelnek. Sajnos, a későbbi századok so
rán teljesen elhordták a Csolt nemzetségbe-
li Ábránfy-ágának a XII—XIII. század forduló
ján építeni kezdett gerlai családi monosto
rát. A 34 méter hosszú, 15 méter széles, há
romhajós, két toronnyal épített románkori 
templomot - amelyben 1537-ben még fe
rences papok szolgáltak - joggal említhet
jük együtt a Gyula-törökzugi hasonló temp
lommal vagy a Szeged-Alsóvároson álló 
templommal. A Csolt nemzetség másik ágá
nak Vésztő-Mágoron épült monostora a köz
vetlen élmény erejével szemléltetheti, mi 
maradhatott volna meg Békéscsabán, Ger
lán is. Többet nem tehetünk, minthogy felso
roljuk a török időket elért s a város mostani 
területén létezett falvak nevét: Csaba, Ge
rendás (Telekgerendás), Gerla, Kétsoprony, 
Mezőmegyer, Ölyved, Szentmiklós, Püski és 
Vésze. Az 1552-től bekövetkezett „végvidé
ki" állapot, a közvetlen török uralom még 
nem jelentette a faluk pusztulását. Az 1567-
ben és az 1576-ban készült török adóössze
írások számban változatlan, szinte teljes 
egészében magyarokból álló lakosságot bi
zonyítanak bennük. A honfoglalás óta elén: 
fejlődést, a középkori magyarság életét a tö
rök szolgálatában álló tatár segédcsapatok 
XVI. század végi rabló hadjáratai szakították 
meg - szinte teljesen. A hódoltsági területe
ken ekkor semmisültek meg örökre a népes 
faluk. Jó esetben lakosaik a táj mezővárosa
iba vagy a Kunságba, Szabolcsba, Hevesbe 
menekültek. Békéscsaba földje is így népte-
lenedett el. Elfutottak, meghaltak a lakosok, 
de a folytonosság vékony szála megmaradt. 
A kutatók tíznél több család esetében mutat
ták ki, hogy a XVI. század végének tragikus 
eseményei után is Csaba földjén maradtak 
vagy ide visszatértek, s a XVIII. században 
is jelen voltak. Nekik köszönhető, hogy a kö
zépkori helyneveket fenntartották és azt to
vábbadták. Csaba 1717-ben keletkezett, 
első, török utáni összeírásának vezetékne
vei azt jelzik, hogy az élet újraindításával 
először a környékről jött magyarok próbál
koztak, de már néhány felvidéki szlovákkal 
együtt. 

Az 1566-ban véglegessé vált török ura
lom 1695 elejéig sújtotta vidékünket. A hó
doltság megszűntével a Körösök vidékén 

megkezdődött a felszabadító háborúk miatt 
„elfutott" lakosság visszatérése. A biztató fo
lyamatot 1705-től a kuruc-labanc összecsa
pások szakították meg. A császári udvar 
mellett álló szerbek és a kurucok között a 
Körösök mentén alakult ki az ütközések zó
nája, magyar lakosok csak a Körösök észa
ki oldalán tudtak megmaradni. A török kive-
rése után a Habsburg-birodalom keretei 
közé került alföldi területek benépesítése, a 
termékeny vidék hasznosítása már csak 
szervezett telepítésekkel történhetett. A tele
pítésekben érdekelt új földesurak és a bécsi 
udvari kamara a jobb megélhetést kereső 
északi megyékben vándorlásra kész pa
rasztok tömegére talált. 

A déli területekre irányuló népességmoz
gásnak így lett az egyik országosan ismert 
példája Békéscsaba 1718-ban evangélikus 
szlovákokkal történt újratelepítése. A szor
galmas új honfoglalókra az otthonteremtés 
nagy feladata várt. A nagyobbrészt Nógrád
ból, Gömörből, Honiból érkezett szlovákok 
igen rövid idő alatt beilleszkedtek az alföldi 
viszonyokba, s itt gyorsan növekvő lélekszá
mú közösséget, egyre eredményesebb ag
rárkultúrát teremtettek. 1753-ban már része
sei lehettek Nyíregyháza újranépesítésének. 
AH. József idején közel tízezer, a reformkor 
végén több mint húszezer lakosú Békéscsa
ba életében egy hosszú felhalmozási idő 
után jelentkeztek a minőségi változások. 
1840-ben a település mezővárosi rangot ka
pott, 1845-ben pedig örökre és önerejéből 
megváltotta magát a jobbágyterhektől. A 
nagy kiterjedésű határban megvalósított ta
nyás gazdálkodás adottságait kiépítve, a 
gabonakonjunktúra lehetőségeivel élve a 
város felemelkedése és társadalmának bel
ső átalakulása felgyorsult. 

A kezdetben szinte kizárólag egy vallást 
követő településen sorra jelentek meg és 
erősödtek meg a többi felekezetek: a római 
katolikusok, a zsidók, a reformátusok, a gö
rögkeletiek. A település jellegzetességéhez 
tartozott a különböző egyházak templomai
nak sora. 

A Békéscsabán átfutó és 1858-ban meg
nyitott vasúti fővonalat a város táji központ
tá emelkedésében jelképnek is nevezhetjük. 
A gazdasági fejlődéssel és az 1867. évi kie
gyezés utáni viszonyokkal vele járt a kultúra 
megerősödése, amely az időközben Csabá
ra települt polgári réteg példáját követve a 
magyar nyelvhasználatot mozdította elő. 
1879-ben kőszínház, 1895-ben impozáns 
evangélikus gimnázium, 1914-ben múzeum 
épült. A város a századforduló táján kibonta
kozó gyártelepítésekkel az első világháború 
táján vált még jelentősebbé. Az ország és 
tájunk életében újabb tragikus fordulatot je
lentő trianoni határmegvonás után Békés
csaba több tekintetben képes volt átvenni a 
vonzáskörzetben Arad és Nagyvárad szere
pét. 

Az 1870-es évek törekvései és a további 
kezdeményezések után - már egy diktatóri
kus rendszer intézkedéseként - 1950-ben 
kapta meg Békéscsaba a megyeszékhelyi 
funkciót, s zárkózhatott fel az ország fontos 
középvárosai sorába. Fejlődése sok ellent
mondást hordoz, de nem állt meg. Az 1100 
esztendeje kezdődött magvetés 
itt is új és újabb előrelépésre ad 
reményt. 

DR. SZABÓ FERENC f ~ g 
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5 n BAUMIT-AKCIO 
1996. március 1-31-ig 10% ked

vezménnyel vásárolhatja meg 
Baumit EPS hűszigetelő rend

szert az 1995. évi árak alatt. 

— 1 

í 1 1 B a u m i t 1 
Hőszigetelő 
rendszer EPS 1 

Tudja, mi t? 
Baumit . 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint az alapvető 
munkáltatói jogkört gyakorló szerv - pályázatot hirdet a Réthy Pál 
Kórház-Rendelőintézet 

egyszemélyi felelős főigazgatói 
függetlenített munkakörre. 

A főigazgató ellátja a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelőinté
zet 632 ágyas fekvőbeteg-intézménye és járóbeteg-ellátása egy
személyi felelős vezetői teendőit, alárendelt igazgatói (orvos igaz
gató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató) szakmai segítségével. 

Pályázati feltételek: 
- egyetemen megszerzett orvosi és szakorvosi, vagy közgaz

dász-, vagy jogi diploma; 
- legalább ötéves, egészségügyben szerzett vezetői gyakorlat; 
- büntetlen előélet; 
- magyar állampolgárság; 
- egészségügyi menedzseri vagy ezzel egyenértékű másoddip

loma, illetve megszerzésének vállalása (a bemutatás határi
deje: 1999. július 31.); 

- fizetési feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. alapján; 

- idegennyelv-tudással rendelkezők előnyben részesülnek. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot; 
- az intézmény vezetésére, működésére vonatkozó szakmai és 

vezetői koncepciót, amely a térségi együttműködés alapelve
it is tartalmazza; 

- iskolai végzettséget igazoló okmány hiteles másolatát; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

A vezetői megbízatás 1996. július l-jével kezdődik és határozatlan 
időre szól. 
A pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesteréhez 
címzett, zárt borítékban, az alábbi címre kell eljuttatni: 

Pap János polgármester 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 

a Népjóléti Közlönyben történő megjelenést kővető 30 napon belül. 
A borítékra kérjük feltüntetni: Főigazgatói pályázat. 
Részletes felvilágosítást nyújt dr. Kovács Zoltán városi főorvos a 
66/441-150-es telefonszámon. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 
30. nap, illetve az ezt követő első közgyűlés. 

A H Í V Á S INGYENES! 

T e l e f o n o s L E L K I S E G É L Y - S Z O L G Á L A T 
4 4 1 - 3 0 0 
HÍVHATÓ 19.00-7.00 ÓRÁIG. 

TINI T E L E F O N O S L E L K I S E G É L Y - S Z O L G Á L A T 
4 4 7 - 7 5 0 
HÍVHATOD ISKOLAI NAPOKON 
16.30-19.30 ÓRÁIG. 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. március 21-27. 

PHAEDRA MOZI N A G Y T E R E M 

15.45,17.45, 20.00, Robin Williams: 
péntek-szombat 22.00 órától is, JUMANJI - Akarsz játszani? 
szombat-vasárnap (magyarul beszélő, 
de. 11.00 órától is! amerikai családi kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI K I S T E R E M 

17.00,19.00 és 21.00 óra Demi Moore & Gary Oldman: 
A SKARLÁT BETŰ (amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 óra: 

20.30 óra: 

Péter Greenaway: 
Z.O.O. (angol film) 

Bertrand Blier: 
KÖSZ, megvagyok! (francia film) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

J U M A N J I 
Magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm 

Szereplők: Robin Williams, Bonnié Hunt, Kirsten Dunst 

Ki ne ábrándozott volna már arról, hogy kedvenc játéka va
lósággá válik, és maga is eleven szereplője lesz az eljátszott, 
képzelt történetnek? Ki nem szeretett volna olyan ősi, mági
kus játókkal játszani, amely egy kockadobásra az unalmas vi
lágból a képzelet borzongató dzsungelébe repíti a játékost? 

Csak egy ilyen játék létezik a világon, a neve Jumanji... 

W\ PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 1 0 . 

• Pizza • Csirkefalatok 
• Calzone • Saláták, köretek, desszertek 
• Üdítők • Hamburger 
• Jede meleg italok • Frissensültek 

HIRDESSEN 
A MOZIBAN! 

H A T Á S O S É S O L C S Ó ! 
T e l e f o n : 3 2 8 - 1 9 5 

- vászon körül 
- plakáton, műsorfüzetben 
- mozijegyen _____ rnozl 

e lőcsa rnokában , 
a f ö ldsz in ten és a galér ián 
üzietheiy_KlariQ, 

; L B L K f t . 

- Középületek, lakóépületek 
tervezése, kivitelezése. 

- Festés, mázolás, tapétázás, 
kádfelújítás. 

- Épület- és egyéb lakatosmunkák. 
Telefon: 66/328-195, 326-421 

Békéscsaba, Irányi u. 10. 



HETI 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 HETI M É R L E G 

írj a drogról! 
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Drogellenes Munkacso
portja irodalmi pályázatot hirdet. 
Pályázni lehet - műfaji megkö
tés nélkül - bármilyen irodalmi 
alkotással, amelynek témája: A 
drog, avagy mindenki ki van téve 
a kockázatnak. 

A mű terjedelme 5 gépelt ol
dalnál több ne legyen. A pályá
zaton általános és középiskolás 

tanulók vehetnek részt. A pályá
zat jeligés. A jelige mellett szere
peljen az életkor. A jeligéhez tar
tozó nevet lezárt borítékban kér
jük mellékelni. A pályázatokat 
rangos zsűri bírálja el. Díjakat és 
elismeréseket a pályaművek 
számának és színvonalának 
függvényében adnak ki. 

Beküldési határidő: 1996. áp
rilis 1. Cím: Jókai Mór Középis
kolai Kollégium, 5601 Békéscsa
ba, Gyulai út 9., Pf. 37. Ered
ményhirdetés: 1996. május 10. 

HIRDETMÉNY 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bi
zottsága értesíti a város lakosságát, hogy a házaspárok és 
gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez ka
matmentes támogatást nyújt. 
A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad 
tájékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. szá
mú irodájában. 
A támogatási kérelmeket 1996. április 15-ig lehet benyújtani az 
arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények 
ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

G'kerwiál T A X I 

éjjel-nappal 
Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 444-777 • 45-45-45 

P E N Z T A R ( G E P ) C E N T R U I Y l 
Bankkártyaolvasók, pénztárgépek, 
PC-kasszák, pénzvizsgálók, 
mérlegek, árazok, faxok, valamint 
papírszalagok, festékkazetták 
és nyomtatványok forgalmazása. 

P é n z t á r g é p e k a d ó ü g y i z á r á s a i 
HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPEK ADÁSVÉTELE. 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
m Békéscsaba, 

Jm~£m'm' Szerdahelyi u. 2/a. 
f f P Tel.: 66/324-911 és 

66/325-161 

Jíocz & MecCvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

Textília- és szlvacseladás: 
bútorvászon 450 Ft-tól, 
bútorszövet 550 Ft-tól, 
mikroplüss 750 Ft-tól. 

Szivacs ágybetétek, francia
ágy-, gyermekágybetét stb. 
méretre vágása, bevonása is. 
Darált szivacs, ülő- és dísz
párnák. 

Békéscsaba, Eötvös u. A., 
telefon: 321-520. HABÉRT. 

HIRDETŐINK 
f i gye lmébe ! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9.), 
vagy a Gyorsnyomdában (Szabad
ság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 25 Ft/szó. 

Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
(nagyposta). Telefon: 447-563 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
Szobafestés, mázolás, tapétázás kö
zületeknek, magánszemélyeknek (vi
déken is). Marik István, Békéscsaba, 
Tavasz u. 83. Telefon: 325-921. 
Lakások belső átalakítása, tetőtér-
beépítés, hőszigetelés, lambériázás, 
vizesblokkok átalakítása. Sarkadi 
Sándor építési vállalkozó, Békéscsa
ba, Fényes 1039., tel.: 324-640. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Mészár Tibor, telefon: 456-895. 
Szalagfüggöny, redőny, reluxa, har
monikaajtó készítése. Békéscsaba, 
Stark A. u. 6. Telefon: 446-736. 
Pénztarkönyvvezetést, adóbevallás-
készítést magánszemélyeknek, vál
lalkozóknak vállalok: 457-267. 
Redőny, harmonikaajtó. Telefon: 
323-945. 
Redőny, reluxa, hevederzár 20% 
kedvezménnyel, előleg nélkül. Tele
fon: 327-852. 

• Szanazug gyulai oldalán zártkert ela
dó vagy kiadó. Érdeklődni: Békés
csaba, Or utca 13.1/3. 

• Kert eladó. Békéscsaba, Kazinczy-
lakótelep 30. C. III/9. 

• Belvárosi, 2,5 szobás lakás eladó: 
Petőfi u. 10.111/10.. Telefon: 325-948. 

• 2 szobás, egyedi gázos lakás a Ka-
zinczy-lakótelepen eladó. Telefon: 
451-778. 

• Egyedi gázos. 3 szoba + ebédiős la
kás és 22 m2-es garázs eladó a Maán 
Lajos téren. Telefon: 455-353. 

• Befejezés előtt álló új kertes ház -
de már lakható - eladó: 450-348. 

• 90 m*-es, gázfűtéses, kertes családi 
ház eladó. Csere is lehetséges 
(egyedi gázos, I. emeletig): Báthori u. 
70., V. kerület. 

• Kétsopronyban kert eladó. Érdeklőd
ni a 449-249/185-ös telefonon. 

• Garázs kiadó a Lencsésin, a Haán 
Lajos téri garázssoron, és kétsopro-
nyi gyümölcsös eladó, vagy 
hosszabb távra bérbe adó. Telefon: 
457-725. 

• 1,5 szobás Bartók Béla úti lakás ela
dó. Telefon: 323-751, délután. 

• Garázs eladó: 327-858. 
• Eladó társasház külön vagy egyben. 

Érdeklődni a helyszínen vasárnapon
ként 10-16 óráig: Békéscsaba, Vas
út sor 6. 

• 2 szobás, belvárosi lakás eladó: 
327-902. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés telefonon: 457-334, Tomka Attila. 

• Színes tv javítása garanciával hétvé
gén is. Domokos Tamás, telefon: 
06-30/432-827. 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés, 
hifi, videó javítása. Boda Béla, Bé
késcsaba, Csíki u. 38. Tel.: 326-931. 

• Színes tv, videomagnó javítása. Ko
vács Attila és Társa Bt. Hibabejelen
tés munkanapokon 9-16-ig a 
445-642,16 óra után a 449-284 vagy 
a 322-480 telefonszámon. 

• Reumatológia. Dr. Perjési Zsuzsan
na szakfőorvos új mozgásszervi ma
gánrendelője a Kígyó gyógyszertár 
melletti magánorvosi centrumba köl
tözött (szökőkutas tér). Rendel hét
főn és szerdán 15-16 óráig. Ele
gáns környezet, várakozásmentes, 
figyelmes gyógykezelés! 

• Duguláselhárítás, vízvezeték-szere
lés, -javftás. Telefon: 455-309. 

• Üvegezés! Lakások, épületek hely
színi üvegezése. Tel.: 06-60/483-712. 

• Salgóállvány eladó. Telefon: 
06-30/455-181. 

• Fogművestanulót felveszek. Érdek
lődni a 66/454-586 telefonon 9-16 
óra között. 

• Amatek megtanulható! Korrepetálás, 
érettségire, felvételire felkészítés kö
zépiskolásoknak. Telefon: 451-612, 
16 órától. 

• Kárpitozott bútorok felújítása: Békés
csaba, Székely M. u. 65., Kmyán 
György. Telefon: 06-60/486-495. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizsgá
lata. Clm: Könyves u. 45., telefonü
gyelet: 456-537, 9-12 óráig. 

• Háztartási hűtők és fagyasztók javí
tása. Telefon: 06-20/446-986. 

• Karosszérialakatos-munkát vállalok: 
Poliak Pál, műhely: Békéscsaba, 
Gyár u. 41. 

• Energomat, Vjatka, Evrika, Hajdú 
mosógépek javítása hétvégén is. 
Elektron Gmk, Bartók 4„ telefon: 
454-561,06-60/388-348. 

• Betonkeverő eladó: Békéscsaba, 
Nagyrét 1680. (a Meteor utca vége), 
Csahó. 

• Ohióban gyártott pop-com gép, Om-
ron pénztárgép és Zanussi páraelszí
vó eladó. Telefon: 455-389. 

• Leonbergi kutyakölykök kaphatók. 
Érdeklődni: dr. Róka, 481-232. 

• Spanyol nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés. Telefon: 445-507. 

• Eladó RK.02 Bhggs rota és fű
nyíró, szölőzúzó és prés, 
32-es és 8-as új húsda
ráló, kolbász- és hur
katöltő. Telefon: 
321-908. 



Csaba központjában, a mai József Attila utca helyén az 
1860-as évek végén az Apponyi grófok tiszttartóinak 
nagy, kertes lakásai álltak. A község képviselő-tesütlete 
1870-ben megvásárolta azokat és keskeny utcát nyitott, 
felparcellázta a telkeket. Könnyebb volt utcát hasítani, 
mint a házhelyeket eladni, pedig olcsón árulták a beltelki 
házhelyeket, hogy mielőbb beépüljenek. Elsőként a köz
ség biztosított ingyenes telket az első nőnevelde - a ké
sőbbi leányiskola - felépítéséhez. Az építkezés anyagi 
feltételeinek megteremtéséért Zsilinszky Mihály, gróf Ap
ponyi Albert és Kemény Mihály községi mérnők buzgól
kodtak. A polgárok közül jó példával Schwartz Salamon s 
Krcsmarik János jegyző járt elöl, akik telket vásároltak és 
elkezdték a házépítést. Ajobb oldali, Körös-parti saroktel
ket Zsilinszky Mihály, volt bíró, a szemben levő sarki telket 
Lacai József, volt csabai gyógyszerész vásárolta meg. A 
leányiskola mellett Thomka Emil és Szeberényi István 
építkeztek. A legelső felépült ház Omaszta Gusztáv pos
tamesteré volt, aki a Búzapiac téri (Szabadság tér) sarok
ra telepítette át kültelki postahivatalát. Itt a házban nyílt 
meg 1872-ben a Csabai Takarékpénztár Egyesület, és ott 

székelt éveken át. Jóval később, már e században itt volt - és az államosításig működött -
a jó hírű Kugel vegyes- és vaskereskedés. 

Az utca első nevét egykori birtokosáról, Apponyi Albertről (1846-1933) kapta. A csabai 
nép „nyúzó utcának" keresztelte, mert állandóan több ügyvéd lakott az utcában, és némely
nek viselkedéséről ilyen véleménnyel volt a lakosság. Az utcában a hajdani polgári leányis
kola (ma zeneiskola) mellett középületek is épültek; 1922-ben a postapalota (Hungarotel-
székház), 1929-ben a Kereskedők Háza (1945-től az áramszolgáltató vállalat központja, ma 
az MHB székháza). Az 1949-től József Attila nevét viselő utca legfiatalabb épülete az 1952-
ben épült irodaház. A125 éve létesült régi utca (a megyeháza utcája) a Körös-csatornán túli 
városrészt a belvárossal összekötő útvonal. G É C S B 

Az Apponyi utcai Kereskedők Háza 1929-ben 

A postapalota, a Kugel-féle vegyes-
ós vaskereskedés épületei és 

a taxiállomás - 1930 
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A József 
Attila utcai 
irodaház 
új épülete 
1952-ben 

1996 - utcakép 
a Körös-part felöl 




