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Épül a szlovák ház 

• Kiállítás, könyvújdonság 

Hangverseny, bábfesztivál 

Hőségben ne politizáljunk! 

Békés megyei sportévkönyv 

• Békéscsaba anno... 

Játék, tér 
Játszani jó. Infantilisnak 
lenni rossz. De a felnőtt
korban megtartott humor
érzék, irónia, játékkedv 
megmaradhat. A játék 
szeretete élettartósító erő 
még akkor is, ha nehéz a 
sorsunk. Úgyis minden 
olyan komoly, zord és 
esetleges, hogy a lazítás
ra alig marad tér és idő. 
A kikapcsolódásnak 
azonban vannak üres for
mái is, amikor a páciens 
hazárdjátékot folytat, 
csak azért csinálja, amit 
csinál, mert megszokta. 
A szenvedéllyé vált játék 
se jó, az már maga a 
gyötrelem. A felhőtlen, 
gyermekien őszinte ját
szás tiszta, nincs össze
függésben érdekekkel, 
külső szempontokkal. 
Csak ott, abban a térben, 
a játékszabályok keretei 
között érvényes, de ott 
teljesen. A pingpongasz
talnál, a focipályán is té
tek vannak, mindig meg 
kell őrizni a játék ko
molyságát, akkor a küz
deni tudás kellemes erő
feszítéssé válik. Tulaj
donképpen a könnyedség 
csak a játszani tudás fé
nyében értelmezhető, az 
a jó érzés, ami nyerés 
után fogja el az embert. 
Nyerni jó. 

KÁNTOR ZSOLT 

Negyed 
tel jes 

Őszintén megvallva nem 
mondhatom azt, hogy mindenki 
dicséri az expót. Ugyanis talál
koztam olyanokkal is, akik sze
rint pocsék volt, a tavalyi sokkal 
jobban sikerült. Amikor az indo
kokat kérdeztem, nemigen kap
tam választ. „Nem is tudom, 
csak nem volt jó. Valahogy 
olyan izé... Ez teljesen más, 
mint például egy BNV." Ez igaz, 
teljesen más. Másik ismerősöm 
végül kibökte, neki azért nem 
tetszett, mert nem osztottak kóstolót a standokon. 
Mondom neki: osztottak. Ő akkor sem kapott. 
Csodálkozom: min múlik egy vásár megítélése! 

Az elsöprő többség véleménye viszont az, 
hogy az eddig megrendezett négy Csaba Expo 
közül minden tekintetben az idei volt a legjobb. 
Áll ez a látogatottságra, a kiállítók számára, a ki
állítói helyek megjelenésére, a kísérő rendezvé
nyek - vállalkozói fórum, szakmai napok, üzlet
ember-találkozók, kulturális rendezvények - szín
vonalára. 

Külön érdekes azoknak a szakembereknek a 
véleménye, akik több vidéki vásárt is ismernek, 
van tehát összehasonlítási alapjuk. A vásárszer
vezők, a szerelők és építők, akik Pécstől Nyír
egyházáig, Soprontól Kecskemétig járják az or
szág kiállításait, ugyancsak elégedettek voltak a 
Csaba Expóval. Véleményük szerint a vásár 
semmivel nem marad le a nagy hagyománnyal 
rendelkező kiállítások mögött. Dicsérték a tiszta
ságot, a szervezést, a külföldi kiállítók nagy szá
mát - száztizenkilencen voltak jelen hat ország
ból - , s ahogy elmondták, próbálják megfejteni a 
titkot, hogy miért szeretnek jönni a kiállítók Csa
bára. 

Hasonló szellemben nyilvánultak meg a részt
vevő cégek képviselői is. Néhány helyi vállalkozó 
morgolódásán kívül - akikre valaki azt mondta, 
hogy amikor a Csaba táblát elhagyják, az önbi
zalmuk is ott marad, de itthon roppant kritikusak 
- nemigen akadt negatív vélemény. Jól érezték 
magukat, eredményesnek ítélték a részvételt. 
Amint megfogalmazták, az első néhány nap ala
csonyabb látogatottsága azoknak fáj, akik a ren
dezvény vásár jellegét ragadták meg, akik eladni 
jöttek ide. Az igazi kiállítóknak szükségük van 
ezekre a csendesebb napokra, amikor van idő a 
szakmai látogatókkal foglalkozni. Számukra na-
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szer re 
s i k e r 

gyobb gondot okoz a hétvégi tö
meg, amikor lépni sem lehet, s a 
zaj, amikor már egymás szavát 
sem értik az emberek. A három
három nap viszont ebben a for
mában elég mindenre. Mint aho
gyan a bazársor kialakítása, el
különítése is nagyon jó ötlet volt. 
Jó szívvel vették a kiállítók azt 
is, hogy a tárgyalásaikat zavaró 
kulturális eseményeket mesz-
szebb vitték. A tavaly legtöbb 
problémát jelentő árak sem okoz

tak az idén gondot, a többség szerint nem drága 
a vásár. 

Az első napokban sokan bukást jósoltak, látva 
a látogatók alacsony számát. Ami persze látszó
lagosan volt kevés a jóval nagyobb, tágasabb te
rületen, mint például a tavalyi volt. Végül mintegy 
negyvenezren nézték meg személyesen is az ex
pót, ami lehet sok is, lehet kevés is. Sok, ha a ta
valyi nézőszámhoz hasonlítjuk, vagy abból indu
lunk ki, hogy az egyik nagy stockholmi vásár az
zal csábítja a kiállítókat, hogy százezren is meg
látogatják. Kevés azonban, ha a vásárigazgató, 
Váradi Zoltán szemszögéből vizsgáljuk, aki el
mondta: nem lehet elégedett azzal, hogy minden 
tizedik csabai jön ki a vásárra. Mert hozzávetőleg 
hat-hétezer békéscsabai néző nézte meg a kiállí
tást. 

A vásár mindent összevetve sikeres volt. Na
gyon sikeres. Valószínűleg sokkal jobb volt ez a 
rendezvény, mint amit az ország Békés megyétől 
elvár. A város, a főszponzor Békés Megyéért Vál
lalkozásfejlesztési Alapítvány, a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a rendező Expo 
Team Kft. egyaránt úgy gondolja: a siker oka ab
ban keresendő, hogy mindenki megtalálta a he
lyét a folyamatban, példás volt az együttműködés 
az előkészítés fázisában az érintettek között. En
nek köszönhetően a vásár elérte azt a célt, amit 
néhány évvel ezelőtt kitűztek maguk elé az ötlet
gazdák. A Csaba Expo valóban a Kelet kapuja 
lett, öt-hat nemzet vállalkozói, üzletemberei mu
tatták be portékáikat, találkoztak egymással, s 
tárgyalták meg az együttműködés lehetőségeit. 
Ugyanakkor a megyei vállalkozók számára lehe
tővé vált, hogy rangos kiállításon, ám mégis ha
zai környezetben mutathassák meg, mit tudnak. 
És mindez nem is olyan kevés... 

DANCS LÁSZLÓ 



Épül a ház 
A csabai szlovákok elnöke, István Anna mutatta be az épülő Szlovák 

Kultúra Házát Pap János polgármesternek és a sajtó képviselőinek a 
múlt héten. 

A közel negyvenmilliós beruházással felújított, megszépített épület 
több funkciót fog betölteni. Az emeleti részen kialakított szálloda - mely 
már elkészült - nemcsak a szlovák vendégek szállásgondjait oldja meg 
olcsón, hanem minden odalátogatóét. A földszinti étterem, söröző üze
meltetésével és a szállásdíjakkal az üzemeltetési költségek egy részét 
kívánják majd fedezni. A ház központi része a kulturális és közösségi 
élet színtere lesz. Itt kapnak helyet a már működő klubok, csoportok. 
Lehetőség lesz a szlovák kultúra értékeinek bemutatására, kiállítások 
és más rendezvények szervezésére is. Az impozáns épületet Szabó Já
nos tervei alapján a Síva Kft. készíti. A munka első üteme július 5-én a 
műszaki átadással zárul. Az épületet ősszel adják át a szlovákoknak. 

Békéscsaba címere 
Szegeden 

Szeged önkormányzata a Dóm 
térhez közvetlenül kapcsolódó 
Rerrich Béla tér egyetemi épület
együttesének homlokfalán helyezi 

el a magyarországi városok címe
reit a Tömörkény művészeti szak
középiskola kivitelezésében. A cí
mer kőből készül, faragásának és 
elhelyezésének költsége 50 ezer 
forint, melyet a közművelődési 
céltartalékból biztosított a köz
gyűlés. 

Alapítvány 
A közelmúltban jött létre a Bé
késcsaba Labdarúgásáért Alapít
vány, melynek célja az utánpótlás 
nevelése. Az alapító okiratban 
foglaltak szerint 20 éves korig tá
mogatják a focistákat az utánpót
lás rendszerében, a városi iskolá

kat, a sport népszerűsítését szol
gáló rendezvényeket, valamint a 
teljesítmény érdekében végzett 
tudományos kutatásokat. Az ala
pítvány várja a sportot szeretők, 
valamint azok segítségét, akik 
céljaikkal azonosulni tudnak. 

Az alapítvány számlaszáma: 
10402609-26014670-00000000 

Árpád fejedelem 
tere 
Január vége óta nevezik így a 
belvárosi pihenőparkot ós játszó
teret. Hogy a tér elnevezésének 
méltó vizuális megjelenítése is le
gyen, készült egy terv, amely sze
rint a név emlékkő jellegű termé

szetes plasztikán, a tér közepén, 
egy három méter magas oszlo
pon jelölné a teret. Az oszlop fel
állítása 400 ezer forintba kerülne. 
Mivel más köztéri szobor állításá
ra is érkezett igény, a közgyűlés 
erre a témára szeptemberben tér 
vissza, mórlegelve a megvalósí
tás lehetőségét. 

16 garázs sorsa 
A Tolnai és Trefort utca között 
egymás felé néző garázssor terül 
el. A lakók igénye alapján felme
rült egy új garázssor építésének 
ötlete 16 garázzsal, azonban eh
hez a zöldterületből kellene el
venni, ahol a lakók által gondo
zott, ültetett fasor is található. Eh
hez nem járult hozzá a közgyű

lés, azonban más megoldást ja
vasoltak. Keresni kell a közelben 
egy olyan telket, ahol régi, eset
leg lebontásra váró ház van, s 
amelyet a garázsépítők meg tud
nának vásárolni céljaikra. Jelen
leg a városfejlesztési és város
gazdálkodási bizottság foglalko
zik ezzel az üggyel, s ugyancsak 
elképzelhető egy lakossági fórum 
összehívása is. 

Bartók Béla úti 
benzinkút 
A Bartók Béla úton található ben
zinkút jelenleg az út két oldalán 
helyezkedik el. A Mol Rt. megvá
sárolta az ott lévő élelmiszerbol
tot, hogy annak helyén legyen a 

továbbiakban a ben
zinkút, az út túlolda
lán lévőt pedig meg
szüntethessék. A bolt rjtórlee^ 

és a jelenlegi benzinkút közötti 
terület (járda) az önkormányzat 
tulajdona, és egyelőre a lakosság 
is tiltakozik a nagyobb benzinkút 
megépítése ellen, mert az ugyan 
korszerűbb lenne az eddiginél, de 
a lakók szerint elvenné az útju
kat. Az ügyben lakossági fórum 
összehívása indokolt valamennyi 
érintett részvételével, hogy közö
sen kompromisszumos megol
dást találjanak. 

• F O G A D Ó N A P O K . Június 
28-án, pénteken Sisak Péter al
polgármester, július 5-én Pap Já
nos polgármester tart fogadóna
pot a városházán 8 és 12 óra kö
zött. A polgármester fogadónapjá
ra előre kell bejelentkezni telefo
non (452-252), vagy személye
sen a titkárságon. 

• K Ö Z G Y Ű L É S . Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését július 4-
én, csütörtökön tarja a városháza 
dísztermében. 

• L A K O S S Á G I F Ó R U M ÉS 
F O G A D Ó Ó R A . Július 5-én, pén
teken 17 órától lakossági fórumot 
és fogadóórát tart a Szent László 
Utcai Általános Iskolában Hanó 
Miklós tanácsnok, a 10-es körzet 
egyéni képviselője, valamint Be-
raczka János és Tímár Károly 
(FKGP) képviselők. A fórum fő té
mája a járdák, utak, csatornák fej
lesztési lehetősége lesz. 

• ROMÁN FOGADÓÓRA. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Ro
mán Kisebbségi Önkormányzata 
július 1-jén, hétfőn 15-17 óráig 
tart fogadóórát a Szabadság tér 
11-17. 111/16. szám alatt. 

• 125 ÉVES az Alföld-Fiumei 
vasút. Az Alföld-Fiumei Vasút 125 
éves évfordulóján, 1996 szeptem
berében emléktáblát helyeznek el 
a MÁV-állomáson, amelynek költ
ségeire 60 ezer forintot szavazott 
meg a legutóbbi közgyűlés. Han
kó András képviselő ezen kívül 
még 20 ezer forintot ajánlott fel 
erre a célra képviselői alapjából. 

• O K T A T Á S P O L I T I K A I F Ó 
RUM. Az Országos Közoktatási 
Intézet, a Magyar Pedagógiai Tár
saság Békés Megyei Tagozata és 
a Madách utcai iskola a tizenkét 
osztályos komplex iskolák konfe
renciájának keretében június 27-
én, csütörtökön 10 órakor okta
táspolitikai fórumot tart. Téma: a 
komprehenzivitás mint igény és 
mint lehetőség a mai magyar ok
tatásügyben. A tanácskozás a ru
haipari szakközépiskolában (Len
csési út 140.) zajlik, vendégek: 
Báthory Zoltán helyettes államtit
kár (MKM) és Boldizsár Gábor fő
osztályvezető (MKM). 

• S E G Í T Ő F O G L A L K O Z Á S Ú 
AK NYÁRI EGYETEME. Július 
4-10-ig kerül megrendezésre a 
Segítőfoglalkozásúak IV. Nyári 
Egyeteme a ruhaipari szakközép
iskolában (Lencsési út 140.) a TIT 
Körösök Vidéke Egyesülete és a 
Békés Megyei Önkormányzat ren
dezésében. Bővebb felvilágosítást 
nyújt: Pelle Tamásné, 441-326. 

• K IÁLL ÍTÁS. A Vasutas Mű
velődési Házban Varga Árpád 
festőművész kiállítása látható júli
us 8-ig. 

• ÁRUHÁZ A PIAC MELLETT. 
Ajánlat érkezett az önkormány
zathoz, mely szerint a garzonház 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

és a vásárcsarnok közötti terüle
tet megvásárolnák, hogy később 
áruházat építsenek majd oda. 
területen lévő orvosi rendelőt 
város szeretné meghagyni, 
egyéb feltételek kidolgozására is 
szükség van, így a gazdasági, 
valamint a városfejlesztési és vá 
rosgazdálkodási bizottság foglal
kozik a kérdéssel. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Mihalik Andrea és Kvasz Já 
nos, Sztanek Mária és Lan 
Anders 

SZÜLETÉS 

Gáspár János és Szudár Mó
nika fia Balázs, Koszecz Zoltán 
és Kerepeczki Krisztina fia Kris
tóf, Lovas József és Rácz Éva f 
Róbert, Králik István János 
Fata Ágnes fia Máté, Vidove 
nyecz András és Perlaki Krisztin 
leánya Fanni, Ancsin László 
Balogh Brigitta fia Ákos, Mengy 
Pál és Bondár Orsolya Margit I 
Pál László, Vidovenyecz Pál 
Balog Judit fia Norbert, Köveskú 
János és Batizi Gabriella leány 
Lilla Bettina 

E L H A L Á L O Z Á S 

Balázsházi József (1926), Ke 
repeczky Judit (1920) 

Ingyenes város i lap, Békéscsaba 
F ő s z e r k e s z t ő : 

Sztojcsev S z v e t o s z l á v 
S z e r k e s z t ő : M i k ó c z y Erika 

T ipográ f ia : G é c s Béla 
Kiadja B é k é s c s a b a Megyei Jogú 

V á r o s P o l g á r m e s t e r i Hivatala 
F e l e l ő s k iadó: Pap János, 

B é k é s c s a b a polgármestere 
S z e r k e s z t ő s é g : Békéscsaba , 

Szent Is tván tér 9. 5601, Pf. 112 
Telefon/fax: (66) 445-676, 

telefon: 452-252 
S z e d é s : A&M Stúdió 

N y o m á s : Hungár ia - ln fo 
Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 

F e l e l ő s veze tő : 
Bohus Á k o s nyomdavezető 

Megjelenik hetente, 
27 000 pé ldányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



P E R L R O T T , A C S A B A I 
TISZTELGŐ EMLÉKEZÉS A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

A nyugtalan természetű, mindent látni, megismerni vágyó Perl
rott Csaba Vilmos bejárta egész Nyugat-Európát. Jó néhány társá
val együtt szinte hidat vert Nagybánya és Párizs között. Festésze
tének két alappillére a modern törekvések és a nagybányai festői 
gyakorlat ötvöződése egészen sajátos módon megvalósítva. Az 
utókor művészettörténészei Czóbel Béla lírai és Kmetty János ku
bista alkotásmódja között helyezik el, miközben művészetében 
egyedi és megismételhetetlen jeleket mutatnak ki. „Sohasem akar
tam a természetet utánozni, de számomra nincs nagyobb élmény, 
mint a természet. Csodálom, és benne gyökerezik egész művé
szetem" - vallotta. Nem érdekelte az álmos unalom, az apró kar
rier, a kis mérges pletyka, a nevetséges becsvágy, a gondtalansá
got mímelő életfeszültség. A festészet számára az elevenbe vá
gott mélység volt. 

Legkevesebb két lehetőség adódott a Békés-táji Művészeti Tár
saság tagjai előtt, akik emlékező kiállítást hoztak létre Perlrott 
munkásságát tisztelve. Egyfelől olyan műveket alkotni, melyeken a 
ma képzőművésze a jeles csabai előd arcképének vagy jellegze
tes motívumának ábrázolásával felidézi alakját, művei hangulatát, 
másfelől az alkotói pillanat jelenkori állapotát tükröző művel adóz
ni Perlrott emlékének. Fülöp Ilona, Gnandt János és Várkonyi Já
nos az előbbi megoldást vélte hagyományhű odafordulásnak, a 
többi kiállító (Barabás Ferenc, Csuta György, E. Szabó Zoltán, 
Görgényi Tamás, Gubis Mihály, Lonovics László, Molnár Antal, 
Oroján István, Slezák Lajos, Szereday Ilona, Széri-Varga Géza, 
Udvardy Anikó, Vágréti János) az aktuális művészi mondandó pre
zentálásával vett részt a tárlaton. A festmények, a grafikák és a 
plasztikák arra szolgálnak, hogy a békéscsabai képzőművészek 
bizonyítsák: ebben az értékválságos időben friss művekkel tudnak 
a közönség elé állni akkor is, ha a mecenatúra szeszélyes idősza
kát éljük. Ebben az esetben - s nem először az egyesület törté
netében - pozitív az esemény kicsengése. Nem készült ugyan ka
talógus, de Békéscsaba város önkormányzatának támogatása nél
kül létre sem jött volna ez a tárlat. 

Kár lenne tagadni, hogy a magyar szellemi-művészeti élet még 
mindig egyetlen központra szerveződik. Az viszont bizonyos, hogy 
egyre fontosabb alközpontok alakultak-alakúinak ki, részben a he
lyi jelentőségen túlmutató színvonalú sorozatok révén. Ilyen ebben 
a térségben az országos rangú Alkalmazott Grafikai Biennálé, az 
Alföldi Tárlat, a nyári művésztelepek. A magyar kultúra értékeit 
példamutató módon gazdagító békéscsabai kiállítás a honfoglalá
si évforduló idején emlékezik Perlrott Csaba Vilmos életútjára. A 
bemutatott alkotások kőzött a néző sokféle útkeresést fedezhet fel. 
Pályakezdő fiatalok nem mutatkoztak be, így az ismert alkotók a 
tőlük megszokott színvonalat hozták. Annak dokumentálására, 
hogy az ember még mindig megtalálhat valamit a lét teljességéből 
- ha van elég türelme hozzá - , érdemes és fontos volt létrehozni 
a tárlatot, hogy legfőbb emberi értékünkre, az önismeretre, az ön
becsülésre hívják fel a figyelmet. 

Annak idején Perlrott Csaba Vilmos szülővárosának, Békéscsa
bának ajánlotta fel életművét, sajnálatos (a szó nem fejezi ki a 
helyzet groteszkségét), hogy nem fogadták el az akkori városatyák 
e páratlan anyagot. Ez a kiállítás egy olyan visszapillantás, mely 
az évszázadok óta tartó művészi lázadás szabadságkeresésére 
hívja fel a figyelmet úgy, hogy a helyben született értékek megis
mertetésére is szólít bennünket. 

C S . TÓTH JÁNOS 

Várunk 
Várunk címmel jelent meg a 

Békéscsabai Evangélikus Gim
názium kulturális kiadványa, 
amelyet félévente kívánnak 
megjelentetni. A kiadvány szer
kesztői, Somi Éva és Bakay 

Péter gondoskodtak arról, hogy 
a sokat sejtető cím mögött gaz
dag tartalom legyen. Az első 
számban olvashatunk többek 
közt Luther Márton életéről, a 
Luther-énekről József Attila for
dításában, de megtalálhatók a 
lapban az iskola diákjainak írá
sai is igényes diákillusztráci
ókkal. 

N E M Z E T I F I L H A R M Ó N I A 
MILLECENTENÁRIUMI 

DÍSZ
H A N G V E R S E N Y 

1996. Július 1-jén hétfőn 20.00 órakor Békéscsabán, 
az evangélikus nagytemplomban. 

Közreműködik: 
a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, 

a Magyar Állami Énekkar 
(karigazgató: Antal Mátyás) 

Szendrényi Katalin, Takács Klára, Daróczi Tamás, 
Martin János - ének. 

Vezényel: Ligeti András 

Műsor: 
Liszt Ferenc: Les Préludes, Esztergomi mise 

Pa lackozot t 
fájdalom 
Kántor Zsolt: Ellenelégia 
(versek) 

Az idei könyvhét hivatalos 
listájára került (nem először) 
Kántor Zsolt új költeménygyűj
teménye, amelynek előzményei 
(az első három könyv) Világül
tetés (Szarvas város kiadása, 
1986), Aggályok (Magvető, 
1992) és Kék szótővek (Tevan, 
1993) . Köztudott, hogy Tandori 
Dezső vezette be az irodalomba 
a Debrecenben született, de fe
lesége kedvéért Szarvasra költözött (és hétköznaponként Békés
csabára átjáró) szerzőt 1981-ben. A Magyar Ifjúságban mutatta be 
Tandori, öt vers kíséretében. Ez az indítás meghatározó volt Kán
tor Zsolt életében, a stílusjegyek, a formaelvek, a szóhasználat 
mind a maestro (T. D.) szövegeire emlékeztetett, de egy kicsit 
másképp szólt, megspékelve egy kis panteizmussal, heideggeriá-
nus (kalkulatórikus) gondolkodással, platóni ideákkal, romantiká
val, szó-szecesszióval. Azután alakult a sors, alakult, változott a 
beszédmód is, míg a Világültetés valóban a magok, csírák kifej
lesztése, a saját hang keresése volt leginkább (szófejlesztés, szó
tágítás), az Aggályok már egy nagyobb mértékegység, a mondat 
felé mozdult el, a nagy ívű szövegek irányába. Az aggályoskodás, 
a kételyek megjelenése a virág- és világültetés teatralitása után 
olyan természetű, mint a bölcseleti metafizika-korszak utáni szci-
entizmus. De mind a kettő csak állítás és tagadás, az ötvözet a 
Kék szótövek, amelyben K. Zs. megalkotta a szintézist. 

A nyelv rátalált az érzésekre, a kifejezés tökéletesedése eljutott 
arra a pontra, ahova valaha vágyott. Az Ellenelégia ennek a szin
tetizált nyelvjátékszerű beszédnek a folytatása, de ha lehet, most 
még magasabb szinten, dinamikusabban. „Élni kéne, mint a víz, 
álmodni szirmokból medencét, egy hajó sötétedne ránk, nem az 
esték" [Opus]. 

A világ egyre könyörtelenebb, áttekinthetetlenebb, súlyos trau
mák rázzák meg az értékeket is. Mintha hatmilliárd Mefisztó élne 
a földgolyón, a képmutatás a belépő minden kapcsolatba. Bor öm
lik a Bibliára, a könnyek megkékülnek, a sötétség is hibbant. Mi
lyen galaktika ez? 

Színvonalas szövegírás, hangulatos lírauniverzum, elegáns stí
lus, lényeglátás és pontosság jellemzi Kántor Zsolt költészetét. 
Igaz, az elégiák billentyűzetét már beszőtte a fű, de a 
leütött hangok kristálytiszták. (Tevan Kiadó) 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 



Nyelvtanfolyam 
Az ILS Békéscsaba Nyelviskola 
150 órás 6 hetes intenzív angol 
középfokú, Pitman-nyelvvizsgá-
ra felkészítő tanfolyamot indít 
július 1-jétől augusztus 9-ig. 
Csoportbeosztás szintfelmérés-

Beauty 
Hungary ' 96 
A 635. Számú Ipari Szakmun
kásképző Iskola kozmetikus ta-

Rendőrök 
kerestetnek 
A megyei és városi rendőrkapi
tányságon július 15-ig várják 

Misztériumok 
a Vasutasban 
A Misztériumok Baráti Társasá
ga Egyesület tanfolyamot és elő-

^

adás-sorozatot indít, 
amelyben az érdek-

i — M — i lődők jobban megis-

sel. Regisztrált munkanélküliek 
a Békés Megyei Munkaügyi 
Központnál egyéni támogatást 
kérhetnek. Bővebb felvilágosítás 
és jelentkezés június 28-ig az 
ILS Békéscsaba Nyelviskolánál 
(Andrássy út 73/1., telefon/fax: 
454-262). 

nulói, Kovács Edit, Szitás Haj
nalka, Viszokai Mária a Beauty 
Hungary '96 szakmai fórumon 
rendezett versenyen első helye
zést értek el. 

azon fiatalok jelentkezését, akik 
kedvet éreznek a rendőri pályá
hoz. Feltételek: érettségi, kato
nai idő letöltése és maximum 25 
éves életkor. 

merhetik és megtapasztalhatják 
azokat az erőket, amelyek a vi
lágot és sorsukat irányítják. A 
tanfolyam és az előadások in
gyenesek, az első előadás júni
us 29-én, szombaton 15 órától 
lesz a Vasutas Művelődési Ház
ban (Andrássy út 79-81.). 

A Csaba Expón, a Békés 
Megyei Nap standjánál már 
kapható volt a Békés megyei 
sportévkönyv '95, amely a ta
valyi év fontosabb megyei 
sporteseményeiről számol be. 

A sporttörténeti szempont
ból is jelentős kötet címlapján 
Tóth Hajnalka, a Békéscsabai 
Vívó Egylet fiatal reménysége 
látható. 

A könyvhöz dr. Simon Imre, 
a megyei közgyűlés elnöke és 
dr. Petróczy Gábor megyei 
sportigazgató írt előszót. Si
mon Imre azt hangsúlyozza, 
hogy ilyen jellegű kiadvány 
még nem jelent meg a megyé
ben, míg Petróczy Gábor az 
atlantai nyári olimpiai játékok
ról ír, majd megjegyzi: a kötet 
egyfajta megyei sportszocio
gráfiának is tekinthető. 

Az évkönyv harmincnégy 
sportág történéseit gyűjti egy
be. Az egyes fejezetek felé
pítése azonos: előbb egy rö
vid sportágtörténet következik, 
majd az adott sportág szövet
ségéről esik néhány szó. Ez
után részletes beszámolók kö-

BÉKÉS MEGYEI 

Sportévkönyv '95 

vetkeznek a bajnoki küzdel
mekről. A labdarúgásról szóló 
fejezetben a Békéscsabai Elő
re FC NB l-es mérkőzéseitől 
kezdve a megyei bajnokságok 
tabellájáig valamennyi ered
mény megtalálható, továbbá a 
csapatok azon játékosai is, 
akik a keret tagjai voltak, és 
szerepeltek a bajnoki mérkő
zéseken. 

A könyv anyagát a Békés 
Megyei Nap sportrovatának 
munkatársai írták és szer
kesztették. A megyei napilap
nál végezték el a nyomdai elő
készítő munkálatokat is. A kö
tetet a gyomai Kner nyomdá
ban nyomtatták ki. 

A könyv kiadója, a Bésport 
Kkt. hétszázkilencven forintos 
áron kínálja a kiadványt a 
sport tavalyi eseményei iránt 
érdeklődőknek. 

(H. M.) 

Hőségben ne politizáljunk! 

Az elmúlt csütörtököt Békéscsabán töltötte Kósáné dr. Kovács 
Magda, az MSZP ügyvezető alelnöke. Délután egy lakossági fóru
mon vett részt, amelyen a nyugdíjrendszer átalakításáról beszélt 
az érdeklődőknek, ezt megelőzően pedig egy sajtóbeszélgetésen 
aktuális belpolitikai kérdésekre válaszolt. 

Lapunk Horn Gyula hűvösvölgyi, a halálbüntetést érintő kijelen
tésére kérdezett rá. (A miniszterelnök előbb azt mondta, hogy in
dokolt lenne népszavazást tartani a halálbüntetés visszaállításá
ról, s ő ezen igennel szavazna. Később az MTI-n keresztül ponto
sította szavait: csak a népszavazás kiírását helyeselné, ha erre 
jogi lehetőség van.) 

Az ügyvezető alelnök elmondta: semmilyen szenzációs törté
nettel nem tud szolgálni. Az eset tanulsága mindenesetre az, hogy 
negyvenfokos hőségben nem szabad, nem érdemes politizálni. A 
miniszterelnök természetesen a népszavazásra, nem pedig a ha
lálbüntetés azonnali visszaállítására mondott igent, s a félreértés
re esetleg okot adó mondat korrigálására mindenképp szükség 
volt. Nemzetközi kötelezettségeink eleve lehetetlenné teszik a 
népszavazás kiírását e tárgyban, de Bihari Mihály politológus sze
rint, ha a jogi körülmények engedik, mégis lenne lehetőség a refe
rendumra. 

A nyugdíjreformra vonatkozó kérdésünkről a vendég úgy véle
kedett, hogy a tervezett nyugdíjrendszer második pillére (amely a 
munkavállalókat arra kötelezné, hogy jövedelmük egy bizonyos ré
szét nyugdíjjárulékként fizessék be) nagy kockázatot rejthet magá
ban, hiszen miután nem az állam gyűjtene ezeket a pénzeket, e 
nyugdíjalapok - ha rosszul kezelik a rájuk bízott összegeket -
csődöt is jelenthetnek. Éppen ezért van szükség arra, hogy vala
milyen állami garancia legyen az alapok mögött. 

Az ügyvezető alelnök határtalannak tartotta, amit egyes lapok 
újságírói megengedhetnek maguknak. Ezzel arra a lapértesülésre 
utalt, mely szerint Horn Gyula százhúszmilliós értékű házat építtet 
magának a főváros harmadik kerületében. Úgy vélekedett, hogy 
az ország miniszterelnöke aktív politikai pályájának befejeztével 
igazán megérdemli, hogy családjával együtt élhessen ebben az 
egyébként valóban épülő lakásban. SZILASI MIHÁLY 

Dornbach és Bálint gazda 

Békéscsabára látogatott június 14-én az SZDSZ két ország
gyűlési képviselője, Dornbach Alajos és dr. Bálint György (Bálint 
gazda). 

Dornbach Alajos a megyeházán, a Magyar Jogászegylet Bé
kés megyei szervezetének meghívására tartott előadást az Or
szággyűlés alkotmány-előkészítő bizottságának munkájáról. El
mondta, hogy nagyon sok és sokféle vélemény érkezett az al
kotmánykoncepcióhoz, a 24 fős testület épp a napokban fejezte 
be a 358 módosító javaslattal kapcsolatos vitát, amelynek jelen
tős részét el is fogadták. Még a koncepció megszületése előtt 
több mint 5000 oldalnyi szakértői véleményt, a létrejötte után 
pedig mintegy 900 észrevételt kaptak. A kétkamarás parlamen
tet szorgalmazó elképzelést végül elvetették, mert az többek kö
zött növelné az államapparátust, holott csökkenteni kéne, ezen
kívül az sem látszott igazoltnak, hogy a kétkamarás megoldás 
csökkentené a pártpolitika súlyát a törvényhozásban. Arról, 
hogy szerepeljen-e az Alkotmányban a társadalmi érdekegyez
tetés, szintén nemlegesen döntöttek, mert bár szükségességét 
senki nem vonta kétségbe, de a kormányokat egyszerűen gúzs
ba kötnék a kormányzati munkát alkotmányos joggal kontrolláló 
érdekképviseletek. Hosszú vita után azt is elvetették a koncep
cióból, hogy a szociális jogok olyan állampolgári alkotmányos 
alapjogok legyenek, amelyek akár jogi úton is kikényszeríthe-
tőek. 

Dr. Bálint György, aki az SZDSZ agrártagozatának elnöke, 
Békés megyei gazdajegyzőkkel találkozott. Bálint gazda nagyon 
fontosnak tartotta a gazdajegyzők munkáját, amelynek magas 
színvonalához elengedhetetlen a folyamatos önképzés is. A 
képviselő válaszolt a hallgatóságnak a kormány agrárpolitikájá
ra vonatkozó kérdéseire, Ö maga pedig tájékoztatást kért az 
őszi kalászosok terméskilátásairól. 

A két vendég Pap János polgármesternél is látogatást tett. 
(V. 



A szabadon választott önkormányzatok 
működésének immáron több mint 5 éve eltelt, 
ezért mindenképpen célszerű a város alapve
tő működését biztosító költségvetés évenkén
ti áttekintése, valamint összehasonlító értéke
lése. 

Az önkormányzatok költségvetésének be
vételi szabályozói szinte évenként változtak, 
igazodva az adott év nemzetgazdasági felté
teleihez. Ezt elsősorban az állami támogatás 
megállapítására, a személyi jövedelemadó 
átengedésének mértékére, illetve a céltámo
gatási rendszer működtetésére értjük. 

Természetesen e változó szabályozási fel
tételekhez kellett igazodnia a helyi tervezési 
rendszernek is, melynek évenkénti fő jellem
ző vonásai a következőkben foglalhatók 
össze: 

• Az 1990-es év az átmenet időszakát ké
pezte a tanácsrendszerből az önkormányzati 
rendszerbe. Ennek megfelelően az 1990. évi 
költségvetés kialakítását a hagyományos bá
zisszemléletű ráépítéses módszer jellemezte. 

• Az 1991. évi költségvetést már az újon
nan megválasztott bizottságok készítették 
elő, és a közgyűlés hagyta jóvá. Ezen év költ
ségvetési kiadási előirányzatainak megállapí
tásakor már szakítottunk a már említett bá
zisszemléletű módszerrel, és egy tapasztalati 
adatokon nyugvó differenciált támogatás
elosztást alkalmaztunk az egyes intézmények 
között. 

• Tulajdonképpen az 1992. évi költségve
tés tervezésére sikerült egy olyan költségve
tési elosztási politikát kialakítanunk, amely 
viszonylagos objektivitással és az egyes in
tézmények közötti egyenlőtlenségek mérsék
lésével igyekezett az önkormányzati támoga
tást megállapítani az intézmények költségve
tésében. Ennek a módszernek a lényege úgy 
fogalmazható meg, hogy az 1991. évhez 
viszonyított önkormányzati támogatás növek
ményét normatív módon, tanulólétszám ará
nyában osztottuk meg intézményfőcsoporto
kon belül az egyes intézmények között. To
vábbi jellemző vonása volt az 1992. évi költ
ségvetés kialakításának, hogy a költségvetési 
koncepció prioritásokat és úgynevezett kitö
rési pontokat határozott meg az önkormány
zat által ellátott feladatok közül. 

• Az 1993. évi költségvetési előirányzatok 
kidolgozását, illetve a rendelkezésre álló 
pénzeszközök elosztását alapvetően befolyá
solta az a szomorú tény, hogy az állami támo
gatás és a személyi jövedelemadó együttes 
összege nem változott a megelőző időszak
hoz viszonyítva. Ugyanakkor a törvénykezés
ből következően több olyan feladat megoldá
sa is az önkormányzatra hárult, melyhez a 
központi források egyáltalán nem lettek bizto
sítva. A megfogalmazottakból következően a 
tervezés módszertana is „leegyszerűsödött", 
vagyis az intézmények és a központi kezelé
sű feladatok költségvetése nominálértéken 
maradt. 

• 1994-ben az állami támogatás és a sze
mélyi jövedelemadó együttes összege emel
kedett ugyan, de a kiadási oldalon jelentkezik 
mint teher a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásának 50%-a, a közalkalmazotti tör
vény bevezetése miatt jelentős összegű saját 
teher, valamint több mint 30 millió Ft-os állami 
hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége. í • 
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TÁJÉKOZTATÓ 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
1991-1995. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSEINEK 
ALAKULÁSÁRÓL 

Ebből következően a normatív módon és a té
telesen juttatott állami támogatás, valamint az 
szja együttes összege szintén nominálértéken 
maradt. Az illetékbevétel 50%-os szabályozá
sa is rontotta a költségvetés pozícióját. Alap
vetően változtattunk az intézményi költségve
tések kialakításának gyakorlatán. Az új terve
zési metodika lényege, hogy az intézményi ki
adási előirányzatok számítása nullbázisról, 
alulról építkezve, meghatározott tételek kie
melésével és részben tanulólétszám alapján 
- normatív módon - történt. 

• 1995-ben az ellátandó önkormányzati fel
adatok megoldását szolgáló bevételi források 
összetétele alapvetően nem változott. Az el
múlt évekhez hasonlóan most sem lehetett 
automatizmussal számolni sem a dologi kia
dások, sem a személyi juttatások előirányza
tainál. Több forrás nélküli feladatot kellett el
látni az önkormányzati költségvetésnek, 
amely központi döntésen alapult. A forráshi
ány elkerülése érdekében kényszerű támoga
táscsökkentést kellett végrehajtani a műkö
dés egész területén. Az egyre nehezedő gaz
dasági helyzet és a szűkülő erőforrások elle
nére az önkormányzat meg tudta tartani fo
lyamatos fizetőképességét, mind a kötelező
en előírt, mind a vállalt feladatok ellátásának 
eleget tudott tenni. 

A tájékoztató következő részeiben szeret
nénk bemutatni, hogy az önkormányzati fela
datok megoldását milyen forráselemek bizto
sították, és azok képződése hogyan hatott a 
főbb önkormányzati feladatok végrehajtására. 

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT 
BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 

Állami támogatás 

Az áttekintés időszakát megelőző évekhez 
viszonyítva jelentős változás következett be a 
költségvetési bevételek összetételében és 
mértékében. Az új elosztási rendszerben a la
kóhely szerint képződő személyi jövedelema
dó összegéhez és a korcsoportonként eltérő 
mértékű normatív állami támogatáshoz alanyi 
jogon jutnak hozzá az önkormányzatok. 
1990-ben normatív módon finanszírozta a 
rendszer a tanácsok (önkormányzatok) kör
zeti feladatainak ellátását is. 

A szabályozás új rendszerében bizonyos 
beruházások és nagy volumenű rekonstrukci
ók támogatása érdekében központilag mű
ködtetett címzett és céltámogatási renszer ki
alakítására került sor. Ezen rendszer 1991. 
január 1 -jétől működik az önkormányzati költ
ségvetések viszonylatában. 

Az 1991-es évben a normatív állami támo
gatás jogcímeiben jelentős átrendeződésre 
került sor. Az általánosságban megfogalma
zott középfokú oktatási normatíva helyébe 

differenciáltan került beépítésre a gimnáziu
mi, a szakközépiskolai és a szakmunkáskép
zési normatíva. Új normatíva került beveze
tésre a nemzetiségi, az alsófokú zenei oktatá
si feladatok részbeni finanszírozására, 1992-
től pedig a szociálpolitikai feladatok megoldá
sára. 1993-tól az állami hozzájárulás norma
tív összegei nem változtak. 

A kiemelt fontosságú önkormányzati beru
házási feladatok megoldására pedig céltámo
gatást igényelhettek a települések. A vizsgált 
időszak szinte valamennyi évében jelentős 
mértékű pótelőirányzatban részesült a város, 
mely döntően az évközi bérfejlesztések ellen
tételezésével, lakástámogatással, nevelési
segélykeret-növeléssel, valamint a céltámo
gatások biztosításával van összefüggésben. 

1990-ről 1991-re 63,26%-kal, a legna
gyobb mértékben és arányban növekedett az 
állami támogatás. A következő években már 
lassuló tendenciát mutat ezen bevételi forrás 
növekménye, ami 1992-ben 24,55%, míg 
1993-ban 15,31% 1994-ben pedig már csak 
4,69%. 1995-ben a feladatmutatók visszae
sése, valamint a szociális normatíva tartalmát 
érintő forráscsere miatt a normatív állami hoz
zájárulás jelentősen csökkent. Ugyanakkor a 
közalkalmazotti törvény miatt az állam által hi
telként biztosított hozzájárulás már támoga
tásként jelenik meg, és új feladat került az ön
kormányzatokhoz - a helyi tűzoltóság. A 
többcímű állami támogatás átrendezése, va
lamint új feladat belépése miatt 1995-ben 
8,78%-kal nőtt az állami hozzájárulás össze
ge 1994-hez képest. A személyi jövedelema
dó az 1991. és 1 995. években hullámzó képet 
mutat a város költségvetésében. 

Összességében megállapítható, hogy 
1993-ig az állami támogatás képviseli a leg
nagyobb részarányt az összköltségvetésen 
belül, melynek mértéke 1991-ben 43,1%, 
1993. évben pedig 38%. 1994-1995-ben a 
saját bevételek már meghaladják az állami 
hozzájárulás összegét. 

Átvett pénzeszközök 

Ezen bevételi nem az egészségügyi járó-
és fekvőbeteg-ellátási feladatok finanszírozá
sára a társadalombiztosítástól átvett pénz
eszközöket tartalmazza. Az átvett pénzesz
közök részaránya az első három évben folya
matosan csökkenő tendenciát mutat az össz
költségvetésen belül, így 1991-ben 17%-os, 
míg 1993-ban 15,2%-os részarányt képvisel 
a bevételi források között. 

A gyógyító-megelőző feladatok megoldá
sát biztosító pénzeszközök azonban nemcsak 
arányaiban csökkennek az önkormányzat 
éves költségvetéseiben, hanem az első há
rom évben az évenkénti növekedés üteme is 
erőteljesen lassuló, ennek megfelelően 1991-
ben 28,76%-kal emelkedett az e célra elői
rányzott összeg, ugyanakkor mindössze 
19,9%-kal növekedett 1993-ban. 1994-
1995-ben az emelkedés a belépő beruházás
sal összefüggő működési költségek miatt kö
vetkezett be. Figyelembe véve az évenként 
igen jelentős mértékű inflációt egyértelműen 
megfogalmazható, hogy az ellátási feltételek 
nemcsak relatív értelemben, hanem ténylege
sen is jelentősen romlottak az egészségügyi 
ellátás területén. (Folytatjuk) 

í * 1 
UHRIN NÁNDOR, 

a pénzügyi iroda vezetője i — ^ 



KFT. 

Tel./fax: 324-812 

onag Építőipari 
'nehézgépkölcsönzés: 

• földmunkagépek • autódaru • 
• betonszivattyú • betonipari gépek • 

• emelőgépek B É R B E A D Á S A . 
M A G A S - É S M É L Y É P Í T É S , 
É P Ü L E T E K T E L J E S K Ö R Ű G E N E R Á L K I V I T E L E Z É S E . 

B é k é s c s a b a , T e m e t ő sor 1. 
Tel.: 06-60/488-990; 06-60/487-730 

X I . N E M Z E T K Ö Z I B Á B F E S Z T I V Á L 

Békéscsaba, 1996. június 30.-július 4. 

Július 1., hétfő: 
8.30 Bábkészítés és táncbemutató a Jókai színház előtt. 10.00 A 

bábfesztivál megnyitója a Jókai színházban - megnyitót mond Vitányi 
Iván. 10.30 Cantata Profana - Napsugár Bábegyüttes (Békéscsaba) a 
Jókai színházban. 11.00 Tigris Péter - Banialuka Bábszínház (Lengyel
ország) a Jókai színházban. 14.00 Rózsa és Ibolya - Kolibri Színház 
(Budapest) a Megyei Művelődési Központban. 15.30 Jó barátok - De 
Spiegel Bábszínház (Belgium) a Jókai színházban. 77.00 A Varázscsiz
ma - Carrousel Bábszínház (Franciaország) a Megyei Művelődési Köz
pontban. 18.00 Lenkefi Konrád emléktáblájának felavatása a Megyei 
Művelődési Központ Irányi Dezső utcai homlokzatán, ünnepi beszédet 
mond Szilvásy Ferenc. 22.00 Éjszakai bábelőadások a Kossuth Zsuzsa 
kollégiumban. 

Július 2., kedd: 
11.40 Szekrénymesék - Szombathelyi Bábszínház a Megyei Műve

lődési Központban. 13.00 Bábkészítés a Nagy Imre téren. 14.00 Kuku
rikú, Nagybojár! - Arlechino Bábszínház (Románia) a Nagy Imre téren. 
15.30 Bohócok - Győri Városi Bábszínház a Megyei Művelődési Köz
pontban. 16.40 A Világjáró -Taraneya Bábszínház (Spanyolország) a 
Nagy Imre téren. 18.00 Lenkefi Konrád emlékkiállításának megnyitója a 
Meseházban, megnyitót mond Koós István. 

Július 3., szerda: 
9.00 Álmodj egy álmot - Japán szellemek - Kawasemi-Za Bábszín

ház (Japán) a Jókai színházban. 10.15 Mojdodir - Harkovi Állami Báb
színház (Ukrajna) a Jókai színházban. 11.15 A róka meséje - Los Titi-
riteros De Binéfar (Spanyolország) a Megyei Művelődési Központban. 
13.00 Bábkészítés a Nagy Imre téren. 74.00 Magelónia Históriája - Ort-
Iki Bábcsoport (Debrecen) a Nagy Imre téren. 77.30 Mama Mú és a 
Varjú - Fingeborgen Bábszínház (Finnország) a Megyei Művelődési 
Központban. 

Július 4., csütörtök: 
9.00 Az Álomhozó - Ciróka Bábszínház, (Kecskemét) a Jókai szín

házban. 70.20 Péter Pan - Tilkku Bábszínház (Finnország) a Jókai 
színházban. 76.00 A XI. Nemzetközi Bábfesztivál záróünnepsége a Jó
kai színházban. Az értékelést és a diplomák átadását követően Mlinár 
Pál: Égigérő fa (táncszínházi előadás) a Balassi táncegyüttes előadásá
ban. Bábtervező: Lenkefi Konrád. 19.00 Búcsúparti, táncház, éjszakai 
bábelőadások a Kossuth Zsuzsa kollégiumban. 

A XI. Nemzetközi Bábfesztivál támogatói: Békés Megye Képviselő
testülete, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nemzeti 
Kulturális Alap, Békés Megyei Millecentenáriumi Emlékbizottság. A 
fesztivál védnöke: az Unima magyar központja. 

H I R D E T M É N Y 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bizottsá
ga értesíti a város lakosságát, hogy 

a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának 
megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. 

A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tá
jékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú 
irodájában. 

A támogatási kérelmeket 7996. szeptember 15-ig lehet be
nyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a 
bejelentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. r^ériee" 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. június 27.- jú l ius 3. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

17.45, 20.00, 
péntektől vasárnapig 
15.45 órától is. 
csütörtöktől vasárnapig 
22.00 órától is! 

Kürt Russell & Steven Seagal: 
TŰZPARANCS - Critical Decision 
(izgalmas amerikai akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00,19.00 és 21.00 óra: Stephen Baldwin & Kevin Spacey: 
KÖZÖNSÉGES BŰNÖZŐK 
(Oscar-díjas amerikai bűnügyi dráma) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: Wong-Kar-Way: 
CHUNGKING EXPRESS 
(hongkongi szatira) 

HETI F I L M A J Á N L A T -

Kurt Russell - Steven Seagal: 

TŰZPARANCS - CRITICAL DECISION 
Izgalmas amerikai akciókrimi 

A világ egyik legkegyetlenebb terrorista szervezetének pa
rancsnokhelyettese hatalmába kerített egy utasszállító gépet 
a Csendes-óceán fölött. Úgy tűnik, mint annyiszor, most is a 
túszok sorsa lesz alku tárgya: életükért a szervezet angliai 
börtönben ülő vezetőjét kérik cserébe. Ám az amerikai titkos
szolgálat munkatársa, a nemzetkőzi terrorizmus szakértője, 
dr. Dávid Grant szerint valójában más a terrorkommandó cél
ja: a gép gyomrában elrejtett különösen veszélyes ideggázzal 
egyenesen Washingtont vették célba. 

Az elnök válságbizottsága két rossz között választhat: az 
utasokkal együtt megsemmisítik a gépet, még mielőtt eléri az 
USA légterét, vagy figyelmen kívül hagyva Grant teóriáját, en
gedik leszállni, és ezzel esetleg milliók életét teszik kockára. 

Austin Travis, az antiterrorista elitalakulat parancsnoka fel
vázol egy harmadik alternatívát is, de az rendkívül veszélyes 
az utasokra és résztvevőkre nézve, ráadásul még senki sem 
próbálkozott hasonlóval... 

NYÁRI F E S T E K V A S A R 

PSABA nmtmmmm á 
\Z@mjp PROFESSZIONÁLIS FESTÉKHÁZ W ' 

Termékskálánk: Supralux termékcsalád, Schuller festőszerszámok, 
Trinát és Sefra falfestékek ós mázolóanyagok 

Különböző dekorációs és díszítőanyagok, svéd üvegszálas 
tapéták megrendelhetők! 

Falfestékek, festőszerszámok kedvezményes áron! 

Cím: Békéscsaba, Szerdahelyi u. 20. (Vidia-udvar) 
Telefon: 66/446-604, rádiótelefon: 06-20/411-881. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 

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. 
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Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta]. Telefan: 447-563 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Szeretne On télen olcsón fűteni? Szeretne Ón az energiaár-emelés 
előtt olcsó tüzelőt vásárolni? Szeretne Ön mázsánként több mint 
200 Ft-ot megtakarítani? Változtasson vásárlói szokásán, fűtsön 
tölgy tűzifával! 

Előnyei: 
- a tölgy tűzifa lényegesen olcsóbb az akác tűzifánál; 
- 1 kg tölgyfa 30%-kal több kalóriát tartalmaz, mint az akácfa. 

Önnek nem kell mást 
tennie, csak hívja a )5 Z " f a k e r e s k e d é s t ! 
Ajánlatunk: száraz tűzifa összevágva, a 20 cm-nél vastagabb elhasítva, 
házhoz szállítva, hivatalosan mérlegelve. Mindezt csupán 600 Ft/q áron, 
mely ár minden költséget, valamint az áfát is tartalmazza. 
Önnek csak hívnia kell a 375-007-es teleiont, melyen leadhatja rendelé
sét! Telephelyünk: 5720 Sarkad, Tanya 15. 

30 q FELETTI RENDELÉST FOGADUNK EL. 

, « » » » 

l r £ | B é k é s megye 
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GYORS -

mtúl T A X I 
. éjjel-nappal 

Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, AAA.111 . 4 C - Í C . Í C 

autómentes. 1 1 1 I I I 1 * 1 * 1 * 

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. 

PENZTARIGEPICENTRUM 
B a n k k á r t y a o l v a s ó k , p é n z t á r g é p e k , 
P C - k a s s z á k , p é n z v i z s g á l ó k , 
m é r l e g e k , á r a z o k , faxok, valamint 
p a p í r s z a l a g o k , f e s t é k k a z e t t á k 
é s n y o m t a t v á n y o k f o r g a l m a z á s a . 

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 ! 
HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPEK ADÁSVÉTELE. 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
m B é k é s c s a b a , 

j - g j ^ i Szerdahelyi u. 2/a. 
WW* Tel : 66/324-911 é s 

66/325-161 

Még nem késé, ha a nyár végéig segédmoto
ros-igazolványt, motoros vagy személygép
kocsi-vezetői engedélyt szeretne, melyhez a 

. T E L J E Z Ö L D . 

A U T O S I S K O L A 
részletfizetéssel, tankönyv, tesztlap biztosítá
sával, egyéniséghez alkalmazkodó képzéssel 
és számitógépes tudasellenórzessel igyek
szik hozzájárulni. Tanfolyamunk időpontja: jú
lius S. 17 óra, ifjúsági ház. 
További információ: Békéscsaba. Zsíros u. 
10., vagy a 321-147-es teleionszámon. 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

• Eladnék, elcserélnék 2 szobás, belvárosi 
lakást: 327-902. 

• 68 m^es, 3 szobás belvárosi lakás és zártkert 
tárolásra alkalmas pincével, kis hétvégi ház
zal eladó, vagy családi házra cserélhető. Te
lefon: 322-951. 

• A belvárosban 12 m*-es, látványpékségnek 
berendezett, sütésre és árusításra kialakított 
üzlethelyiség kiadó! A belvárosban 14 rrf-es 
üzlethelyiség is kiadó. Érdeklődni lehet: Sütő
kor Rt., Békéscsaba, Orosházi út 33-35.. 
marketingosztály. 

• 68 mí-es, összkomfortos ház 400 négyszögöl 
leiekkel, garázzsal, központban eladó bérházi 
áron. Murony, Arany J. u. 107B. 

• A Lencsésin 2 szobás, erkélyes, központi fű
téses lakás eladó. Teletón: 456-079. 

• Belvárosi, 1,5 szobás, központi fűtéses lakás 
eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Bartók Béla 
ÚI23/B. VI/25., 17-19 óráig. 

• Két család lészére tanya eladó a Kórós-part 
mellett. Érdeklődni a 448-736 telefonszámon 

• 1 szobás, telefonos, 35 nV-es. magas 
földszinti lakás eladó a Millennium-lakótele 
pen (Szabolcs u. 7. fszt. 2.). Érdeklődni sze 
mélyesen, vagy a 452-575-ós telefonon, 
szombaton 15 órától vasárnap 18-ig. Irányár: 
1 350 000 Ft. 

« 1,5 szobáslaKSs a Bartókon 1,3 millióért ela
dó. Telefon: 323-751. 

""?x6000 m» beépíthető lelek eládö Érdeklőd
ni: Nagyrét 1633. 

• Komfort nélküli, udvari, szoba-konyhás lakás 
kiadó. Telefon: 324-394, 18-20 óra között. 

• Békéscsaba, Nagyrét 1642. számú (Május 1. 
téesz gépműhelye mögött) felújított tanya ela
dó. Irányár: 1400 000 Ft 

• Elcserélném 2 szobás, megvásárolható laká
somat t szobásra. Minden megoldás érdekel. 
Telefon: 452447. 

• Balatonfüreden nyaraló kiadó augusztus ele
jén, végén. Érdeklődni: Szigligeti u. 4., De-
kány. 

• Kecsegesi holtágnál telkek, hálószobabútor, 
konyhabútor, üvegezett ajtó tokkal eladó. Bé
késcsaba. Szőlő u. 23. 

• 2,5 szobás, felújított, egyedi gázos lakás ela
dó a Dózsa György úton. Telefon: 442-445. 

• Szabadkígyóson 2 szobás, központi fűtéses 
kertes ház reális áron eladó. Érdeklődni: Bé
késcsaba. Mester u. 13. 

• Eladó egyedi gazos, 2,5 szobás, étkezős. 64 
iiT-es lakás a Dózsa György úton. Telefon: 
326-516. 

• Egyedi gázos lakások eladok. Achim-ltp.. And
rássy út, Kazinczy utca. Központi fűtéses laká
sok eladók: Berthóty udvar, Wlassics sétány, 
Lencsési. Bartók B. út, Pásztor u„ Szigliget u., 
Rábai u. Zártkertek, építési telkek eladók: Me
zőtúr-vízpart. Dobozi út, Zsigmond u. Kossuth 
u., Szépkert u., Veszély csárdánál, kendertől-
deken, Telekgerendáson. Házak eladók: Fel
ső-Körös sa. Pongrácz u. Bulcsú u. Jósika u„ 
Fényesi u., Thurzó u., Sirály köz. Békési út. Eif-
lel Közvetítő Iroda az Univerzál Áruházban, te
lefon: 448-148. Abértet-kozvetités is! 

• Eladó Mezőberényben kétszobás, összkom
fortos kertes ház. vagy Lencsesi-lakotelepi. 
emeleti lakásra cserélhető. Telefon: 456-025. 

• Belvárosban, csendes helyen, ósszkőzmú 
ves. hétlakásos, saját kúttal is rendelkező ker 
tes ház 1100 m'-es telken eladó: Klapka u. 7 

• Albérletbe 1 szoba, főbérlő nékúü ősszkonv 
fortos lakásban kiadó egy személynek július 
15-től. rezsivel együtt 9000 Ft-ért. Lencsési út 
63. V/29. 

• Belvárosban 11 irt-es üzlethelyiség, irodának 
is alkalmas, kiadó. Érdeklődni este. 6 óra 
után, telefon: 455-843. 

• Belvárosi kertes ház eladó: Klapka u. 4. 

A Lencsésin 3 szobás, II. emeleti, egyedi me-
rős lakás eladó. Telefon: 457-096. 

• Uj helyen a Diesel Garage! (Békéscsaba, Két-
egyházi út 3„ Vállalkozói Centrum) Volkswa
gen és Audi típusú személy- és tehergép
kocsik javítása alkatrészellátással. Teleion: 
442-742/106. 

• Fekete-fehér televíziók javítása, régebbi típusú 
is. Hibabejelentés telefonon: 457-334. Tomka 
Attila 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás: Mahk Ist
ván, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Telefon: 
325-921 

• Lakáskaibantartás A-tól Z-ig, felújítás, festés, 
mázolás, karbantartás, burkolás, átalakítás. 
Telefon: 321-768. egész nap. 

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

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, ja
vítása. Telefon: 442-086. 

• Redőny, reluxa, hevederzár 20% kedvezmény
nyel, előleg nélkül. Telefon: 327-852. 

• Mezőgazdasági gépek javítása. Telefon: 06-
30/582-542. 

• Személy- és tehergépkocsik tört és kotródat 
karosszériamunkáit vállalom. Nyugati autók 
kipulogolelujitasal rövid határidővel vállalom. 
Telefon: 06-20/389434. 

• Szines tv, videó javítása. Kovács Attila és 
Társa Bt. Hibabejelentés munkanapokon 9-
16-ig a 445442,16 óra után a 449-284 vagy 
a 322-480 telefonszámon. 

• Üvegezés! Lakások, epületek helyszíni 
üvegezése. Glass-team Ev. Telefon: 06-
60/483-712. 

• Műanyaghegesztés! Cim: Békéscsaba. Her
kules u. 3., telefon: 06-30/551-031. 

• Videofelvételek készítését vállalom. Telefon: 
456-618. 

• Fuvarozást vállalok hosszúplatós Ifával. Me
zőgazdasági kistermelőkkel előszerződést 
kötök. Telefon: 06-60/388-721. 

• Háztartási gépek javítása és villanybojlerek 
javítása, tisztítása rövid határidővel, garanciá
val. Telefon: 06-20/376-511. 

• Cserepes szobanövények rendkívül széles 
választéka, különleges trópusi gyümölcster
mők, citrom, narancs termelói áron kaphatók. 
Békéscsaba, dr. Becsey 0. u. 68. 

• Bontott, 1600 crrPXR 31. Ford Escort-arkat-
részek kaphatók Mezőberény, Ady E. u. 31 
alatt. 

• Jó állapotban lévő gyerekágy eladó. Telefon: 
456418. 

• Középiskolai matematikatanár korrepetálást 
vállal. Telefon: 452-368. 

• Matematika-, fizikakorrepetálás. Telefon: 
446-389. 

• Költözés miatt ülőgarnitúra és szines televízió 
eladó. Telefon: 325-950. 

• Angolnyelv-oktatás. Telefon: 324-216. 
• Némettanítást, -korrepetálást vállalok. Tele

fon: 328-901. 
• Bontásból eladó olcsón: nagyméretű tégla, 

válaszfal tégla, gerendák 2 m-től 6 m-ig, desz
kák, 2 szárnyas ajtók, ablakok. Árak mege
gyezés szerint. Érdeklődni mindennap. Bé
késcsaba, Munkácsy u. 12., hétvégén is, vagy 
a 06-30/587-038-as telefonszámon. 

• Újfundlandi kutyák eladók. Békéscsaba, Fiu
mei u. 12.. telefon: 0640/301-481 

• Barna plüss ülőgarnitúra olcsón eladó. 
Érdeklődni: 325-585. 

• Konyhai sarok ülőgarnitúra 
és ágyneműtartós heverő 
eladó. Telefon: 457-096. 



BéKéSCSABA A o 

ALFÖLDI ELSŐ 
GAZDASÁGI 
VASÚT (A.E.G.V.) 

A kisvasút
állomás 
és környéke 

Az autóbusz-pályaudvar epülete 

A nagyállomás melletti területen épült kisvasút
állomásról indultak több mint száz éve, 1894-
ben az Alföldi Első Gazdasági Vasút keskeny-
vágányú vonatszerelvényei. Az első szerény 
állomásépület később épült át emeletesre. A ja
minai felüljáróig húzódó keskeny állomásról ju
tottak el a kisvonatok a megye sok településé
re. Az A .E .G.V . a hazai vasúttörténelemben 
elsőként innen indította szerelvényeit motoros 
üzemű speciális járművekkel. 1920-tól Bé
késcsaba lett az A .E .G .V . székhelye. Ak isvo
natok országos megszüntetésével a csabai kis-
állomás hasznos működése is véget ért az 
1960-as évek közepén. 

Az állomás melletti haldani két közraktár 
egyik épületének totója 1960 körül 

Az állomás előtti MÁV-osztályfőnökségi palota képe az 1930-as évekből. Az 1944-ben Csaba 
bombázásakor elpusztult épületsor lebontásra került 




