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N y e l v t a n 
(egy hang) 

Miközben arról beszé
lünk, hogy az ÉN vissza
húzódik, a háttérben ma
rad, átadja a beszéd le
hetőségét, kilép a min
dentudó narrátor szere
péből, az ego előretör 
(előtör), benyomul abba a 
virtuális térbe, amit a 
szöveggel folytatott pár
beszéd, a mű folytonos 
szóra bírása teremt, elő
hozakodik önmagával, 
maga, aki ír, el szeretné 
rejteni önnön személyisé
gét, bele szeretné szőni 
a szövegtartományba kí
vülállását, artikulálni tá
volmaradását a mondan
dótól, attól a beszédtől, 
amelynek ő csak alanya, 
mint egy homokóra, 
amelynek karcsú derekán 
átperegnek a homoksze
mek, s közben múlik az 
idő, s tudjuk, nélkülünk is 
telik majd tovább, és 
soha nem lesz tele, akár 
egy végtelen csurgás, 
apró golyócskák csepe-
gése egy szűrőn, ami mi 
vagyunk, de a szűrő is 
szétfoszlik, eltűnik a tér
ből, s nem lesz, ami ér
zékelje az idő anyagát, 
akkor majd újra kibújik 
egy ÉN-csíra, és lesz vi
lág. Lesz élet, átélhető 
jövő. 

KÁNTOR ZSOLT 

SZEPTEMBER 14 

Nagy a nyüzsgés a csabai re
pülőtéren - ottjártunkkor éppen 
telefonfülkéket állítottak fel - , hisz 
szombaton kezdődik az ejtőer
nyős-világbajnokság . 

A versenyt 1954 óra kétévente 
rendezik meg, 22 év után ismét 
Magyarországon, sőt, most éppen 
Békéscsabán. Az olimpia évében 
nagy kihívás világbajnokságot tar
tani, ez persze főként az anyagi 
hátteret tekintve mutatkozik meg 
- nehéz „összekalapozni" egy vi
lágversenyre valót. A rendezvény 
kiemelt támogatója a millecente
nárium apropóján, a '96 Magyar
ország keretében a magyar állam. 

Tímár Vince - a helyi klub ve
zetője, egykori többszörös bajnok 
- már a tervezgetés perceiben ki
emelte, milyen jelentős ez a baj-
nokság a régiót tekintve. Ez be is igazolódott, hisz 
az előzetesen bejelentkezett mintegy negyven or
szágból 38 ország versenyzői neveztek 175 férfi és 
84 női versenyzővel. Magyarországon nincs erős 
női ejtőernyőscsapat, ezért hazánkat egy - az ed
digi eredményeik alapján nagyon jó - férficsapat 
képviseli: Bánszki Tamás (az egyedüli civil), Nagy 
István, Antalicz Jenő, Varga Tamás és Asztalos Ist
ván (akik Szolnokon hivatásos katonák). 

A versenyzők célba ugrásban és akrobatikus stí
lusugrásban vetik össze ügyességüket, felkészült
ségüket. A célba ugrásnál 1100 méterről indulva 
kell egy három centimétert!) átmérőjű körbe érkez
ni. A stílusugrásnál az ugrás 2200 méter magas
ból történik, a produkcióról videofelvétel készül, 
amely segítségével az értékelést végzik. A szer
vezők gondoltak arra is, hogy a verseny ne csak 
az eget pásztázva legyen követhető, így a figu
rális gyakorlatsorokat 3 x 4 méteres falra kivetít
ve a földön is megcsodálhatjuk. 

A belépőjegyek egy világversenyhez képest 
igen olcsóak, felnőtteknek 200, gyermekeknek, 
nyugdíjasoknak mindössze 100 forintba kerül
nek. Tehát szombaton, 14-én szánjanak egy kis 
időt a pihenésre, szórakozásra és nézzék meg 
a látványosságokban bővelkedő megnyitót dél
előtt 10 órától, s ha idejük engedi, kövessék 
nyomon a versenyeket is, egészen a 22-én 16 
órakor tartandó záróünnepélyig, eredményhirde
tésig! 

A szeptember 14-i megnyitó programja: 
9.30-10.10 Hőlégballonok függeszkedése: 10.00 

X X I I I . 
Ejtőernyős-

világbajnokság 

A csapatok bevonulása, Mi-2-es 
helikopterből zászlós ejtőernyős-
ugrás, 3 darab An-2-ből nemzeti 
színű víz szórása; 10.05 Az 
MRSZ elnökének üdvözlő beszé
de; 10.10 A FAI elnökének meg
nyitó beszéde; 10.13 Ejtőernyős-
ugrás a részvevő országok zász
lóival; 10.23 Agrowings-bemutató; 
W.28 Motoros- és gyalogsárká-
nyos bemutató; 10.40 Dino-moto-
ros repülőgép-bemutató; 10.45 
Mi-2-es helikopterbemutató; 10.50 
Veterán ejtőernyősök ugrása; 
10.55 Jak-52 műrepülés; 11.00 
Vitorlázó műrepülés; 11.05 Ka-26 
mezőgazdasági helikopter bemu
tatója; 77.70 Extra-260 műrepülő 
bemutatója; 77.75 Ötös vitorlázó
gép-vontatás 200 méteren; 77.20 
MD-500 helikopter bemutatója; 

77.25 Ötös vitorlázó vontatása, vitorlázóbemuta
tó; 77.30 Bal Ion vadászat motoros repülőgéppel; 
77.39 L-39 gyakorló vadászgép bemutatója; 11.44 
Mig-29 vadászgép bemutatója; 77.49 Vitorlázógép
vontatás helikopterrel; 77.5S Po-2-es repülőgépből 
ejtőernyősugrás és -bemutató; 72.03 Extra-300 
műrepülő bemutatója: Bessenyei Péter, világbaj
nok; 72.09 A Malév Boeing utasszállító gépe áthúz 
a reptér felett; 72.70 An-2-es szárnyáról két ejtőer
nyős ugrik; 72.78 Deszant ejtőernyősugrás; 72.24 
Látványos ejtőernyős-bemutató; 12.34-12.40 Az 
IFOR-helikopterek bemutatója. 

MIKÓCZY ERIKA 



• MOSOLYOGVA, KÖNNYEDÉN 

Napraforgó gyermekház 

Minden szülő álma, hogy gyermeke boldog és sikeres legyen, 
hogy jól tudja majd megoldani problémáit - ez akár a jelmondata is 
lehet a Napraforgó gyermekháznak, amelyet pedagógusok, nép
táncoktatók, népzenészek, néprajzos szakemberek, gyógypedagó
gusok összefogása hozott létre. Jelképük a Napvirág, ősi szimbó
lum, amely az oszthatatlant, az egészt, a fény felé törekvést szim
bolizálja, s jellemzi a szervezők és a program szemléletét is. Nem 
egy újabb szakkört ajánlanak, nem kívánják az iskolákban vagy is
kolán kívüli jól működő képzési lehetőségeket helyettesíteni vagy 
szaporítani. 

A gyermekház célja, hogy a gyermekekben megkeressék, velük 
felismerjék és kifejlesszék az egyénben rejlő pozitív lehetőségeket. 
A programban alkalmazott művészeti tevékenységek (ének-zene, 
tánc, drámajáték, manuális tevékenység), saját belső eszköztárá
nak felhasználása, a gyermekek energiájának felszabadítása, az 
eszközök rendezőerőként való működtetése olyan személyiségje
gyek és készségek kialakítását teszi lehetővé, mint a türelem, vá
rakozni tudás, kooperáció, tolerancia, valamint a figyelem, emléke
zet, képzelet, kreativitás, feladattartás, kitartás, koncentrációs kész
ség, önfegyelem, önuralom, felelősségtudat (önmagáért, másokért, 
mások eredményéért), segíti a gyermek közösségbe való beillesz
kedését, illetve fokozza a tanulási teljesítményét. 

A jelentkező gyermekeknek heti két alkalommal felkészítő fog
lalkozást, illetve kéthetente háromórás komplex foglalkozást tarta
nak. A foglalkozások havi összege 1500 Ft/fő/hó. Jelentkezni szep
tember 20-án, pénteken 15-18 óráig lehet a Speciális Szakiskola 
és Szakmunkásképző Iskolában (Ligeti sor 3.) lehet. További infor
mációkkal a 328-064-es, az esti órákban a 455-604-es telefonon 
áll az érdeklődők rendelkezésére Sallayné Benke Edit és Paulik 
László. 

(H. M.) 

• Unyatyinszki-emléktorna 

Mint ismeretes, az Unyatyin-
szki György-emléktornát éven
ként rendezik meg 1991 óta. 
Ezúttal ötödik alkalommal, au
gusztus 31-én került sor az ese
ményre a Jamina-Patrick SE 
sporttelepén. 

A felvonuló csapatokat -
Dreher Öregfiúk, Jamina Dél, 
Jamina Nyugat, Sztari Hlapci -
idősebb Légrádi István köszön
tötte, és sportszerű, fegyelme
zett játékot kért a csapatoktól. 
Fortuna nem fogadta kegyeibe 
a játékosokat, mivel zuhogó 
esőben kezdődtek a küzdel
mek. Ennek ellenére színvona
las, szép focit produkáltak az 
ifjú-öreg jaminai focisták. A kis
számú közönség így is jól szó
rakozott, és derült egy-egy cse
lesen bemutatott megoldáson. 
Az igazán sportszerű és kitűnő 
összecsapások után a követke
ző eredmények születtek: első 
lett a Jamina Nyugat csapata, 
második a Sztari Hlapci, harma

dik Jamina Dél és a 
negyedik a Dreher 
Öregfiúk csapata. A 
legjobb kapus címet 

Zsibrita András kapta, aki egy 
serleg és ajándékcsomag mel
let Unyatyinszki György özve
gyétől is átvehetett egy vázát. 

A díjkiosztás után közös va
csorán vettek részt a csapatok 
családtagjaikkal együtt. Eköz
ben Zsibrita Mátyás még egy 
kellemes meglepetéssel is szol
gált, ugyanis meghívta és be
mutatta a budapesti Vasas egy
kori kiválóságát, Berendi (Bo
tond) Pált, többszörös magyar 
válogatott labdarúgót, akit a 
csapatok nagy ovációval fogad
tak és tapssal üdvözöltek. Majd 
Légrádi István mondott köszö
netet a megjelenteknek és a bí
ráskodásért Molnár Lajosnak. 

Befejezésül ismét szomorú 
hírt jelentettek be, ugyanis a 
közelmúltban elhunyt Mikó Ist
ván, igy megint kitűnő játékos 
távozott az élők sorából. 

A torna krónikájához hozzá
tartozik még a támogatók sora: 
Jamina Rt, Dreher, Schell Rt., 
Szentesi Téglagyár, dr. Farkas 
József, Lugosi Gyula és Juhász 
József - köszönet segítségü
kért. UHRIN JÁNOS 

Közlekedési információk 
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HÁZASSÁG 

Különösebb gond nélkül vészelte át megyénk a hétvégi kamionstop
pal járó nehézségeket június 1-jétől augusztus 31-ig - mondta dr. Sze-
berényi Andor, a közlekedési felügyelet vezetője a Közlekedéstudomá
nyi Egyesület múlt heti sajtótájékoztatóján. 

A 7,5 tonna összterhelésnél nehezebb tehergépjárművek hétvégi 
közlekedési korlátozása a szeptember beköszöntével már a múlté, és 
az elkészült statisztika sem ad okot panaszra. A megyében az erre a 
célra kijelölt parkolók kihasználtsága mindössze 29 százalékos volt, s 
minden parkoló a kellő szolgáltatási színvonalat nyújtotta. Balta János 
rendőralezredes elmondta, hogy az éjszakai ellenőrzéseket megszapo
rították, mert jelzések érkeztek „lopakodó" kamionokról, azonban ez 
nem igazolódott be. Kiemelte továbbá, hogy a hétvégi tranzitturizmus
ban a kamionstop segítette a gyorsabb áthaladást. 

Kárpáti Béla rendőrőrnagy az iskolakezdés kapcsán a gyermekb 
setékre hívta fel a figyelmet. Az év első nyolc hónapjában 49 gyen 
baleset volt a megyében, ebből 35 súlyos, 14 könnyű kimenetelű. 
2-13 éves gyerekek voltak e balesetek elszenvedői.) Az összbalesetek 
számát tekintve csak Békéscsabán 168 a szám az első nyolc hónap
ban. Átéli, tavaszi hónapok csőkkenést hoztak, azonban augusztusban 
az előző év hasonló időszakához képest 62,5 százalékkal nőtt a bale
setek száma; városunkban augusztusban 5 halálos kimenetelű, 13 sú
lyos és 21 könnyű személysérüléses baleset történt. A baleseti okok kő
zött még mindig a gyorshajtás, a kanyarodás és az elsőbbség meg nem 
adása játsszák a fő szerepet. 

HÍREK 
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• F O G A D Ó N A P O K . Szep
tember 13-án, pénteken Végh 
László alpolgármester, szeptem
ber 20-án Pap János polgármes
ter tart fogadónapot a városhá
zán 8 és 12 óra kőzött. A polgár
mester fogadónapjára előre kell 
bejelentkezni telefonon (452-252) 
vagy személyesen a titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését szeptem
ber 19-én, csütörtökön tartja a vá
rosháza dísztermében. 

• ROMÁN FOGADÓÓRA. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Ro
mán Kisebbségi Önkormányzata 
szeptember 16-án, hétfőn 15-17 
óráig tart fogadóórát a Szabad
ság tér 11-17. 111/16. szám alatt. 

• JÓGA. Az indiai jógames
ter, a világhírű Paramhans Swa-
mi Maheshwarananda szeptem
ber 19-én csütörtökön 18 órától 
tart előadást a Jóga a mindenna
pi életben rendszeréről Békés
csabán, az MDF Nagy Imre téri 
székházában. 

• TAKARÍTÁSI VILÁGNAP. A 
városüzemeltetési iroda felhívja 
az intézmények, vállalkozók, pol
gárok figyelmét, hogy szeptember 
20-21-22-én takarítási világnap 
lesz. Az ezzel kapcsolatos városi 
akciók, rendezvények menetét a 
Heti Mérleg jövő heti számában 
olvashatják! 

• T ILTAKOZÁS. Az ellenzéki 
pártok békéscsabai szervezetei 
és több társadalmi szervezet tilta
kozó demonstrációt rendez szep
tember 16-án, hétfőn 18 órakor a 
Kossuth téren a magyar-román 
alapszerződés elfogadása ellen. 
A demonstrációra tisztelettel vár
ják a hasonlóan gondolkodó bé
késcsabai polgárokat. 

Bujdosó Enikő és Dankó I 
Adamik Marianna és Tóth Lás 
Rúzsa Klára Mariann ós Bére 
Sándor, Klement Beáta és 
Sándor, Czigléczki Tímea és Ba
lázs Zsolt Mátyás, Gally Zóra i 
Glembóczki Péter, Kovács Ildik 
és Zlovszki Zoltán, Fehér Andrt 
ós Varga Béla Attila, Szigeti / 
Éva és Turai Gyula, Kósa Márt 
és Oláh Ferenc 

SZÜLETÉS 

Krizsán Zoltán István és TÓ 
Andrea Márta leánya Vanda,' 
kacs László és Bertalan Ágnes f 
Máté, Varga Zoltán és Szabó \ 
ronika fia Balázs, Csákvári I 
és Tóth Tünde fia Dániel, Körözi 
László és Tomka Ilona fia Martin 
és leánya Szilvia 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

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

telefon: 452-252 
Szedés: A&M Stúdió 

Nyomás: Hungária-lnfo 
Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 

Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



Tele-vízióval 
Nézem őt, és nézem a Do

bozt. Látom, ahogy a szeme ösz-
szeszűkül, s a nagy feszültség
ben szája szélét harapdálja tej
fogaival. Figyelem kis testét, 
amint meg-megrándul izgalmá
ban. 

Rápillantok a rajta uralkodó 
masinára. A jobb felső sarokban 
ott áll rendületlen a három betű. 
Villognak a képek. Képek, ame
lyeken rajzasztalról elszabadult 
rémségek, delejes szörnyek, gép
emberek és embergépek, „rosz-
szak" és „jók" lőnek egymásra 
géppisztollyal, aknavetővel. A 
képernyőn rémpofák randalíroz
nak, akik a gyilkolás „művésze
téhez" kaptak ihletet kiagyalójuk
tól... 

Ez egy gyermekműsor, afféle 
szórakoztató ifjúsági élménypa
rádé, amiben Tapsi Hapsi bár-
gyúsága mellett sok mindenről 
kapunk képet... Gyilkosan precí
zét. Példa a közeli és távoli jövő 
műsorairól. Filmekről, ahol klisé
figurák rajzba rondított cseleke
detei helyett hús-vér(?) embe
rek, állatok, szörnyek játszanak 
vég nélküli öldöklést „akciódús" 
csinálmányokban. 

Az órámra nézek: fél kilenc 
múlt néhány perccel. Vajon meg
állt az idő? Reggel nem lehet -
gondolom - , hiszen akkor a köly
kök csüngnek a tévén, s bámul
ják a denevérember szörnyűsé
geit, Donald kacsa és a többi 
rajzfilmfigura fondorlatosan di

cső tetteit, ahogy vágják misz-
likre, döngölik a földbe, robbant-
gatják apró darabokra egymást... 
Pár pillanatig nem is hiszem, 
hogy reggel van, inkább éjszaka, 
s ahhoz adnak harcos vérkok
télt, „fűszerezve" széthulló em
beri végtagokkal... Aztán vége a 
képsoroknak, és kiderült: ez volt 
a gyerekműsorba épített prog
ramajánló. Két perc, pár tucat 
halott, levegőbe repített felhő
karcoló, luxuslimuzin, iskola, ját
szótér - többszöri ismétlésben, 
egyre nagyobb adagokban... 

Nézzük az ajánlót, benne az 
emberi művek „sava-borsa", a 
kópiák legértékesebbjének tar
tott képsorozat, amiért - állítólag 
- érdemes megnézni a pszicho
pata gyilkos trancsírozótúráját, 
az elmebeteg öldöklési Guin-
ness-rekordra ácsingózását, a 
korrupt rendőrök, angyalcsináló 
maffiák, gátlástalan politikusok 
ellen küzdő magára hagyott „jó 
rendőr" szélmalomharcát... 

Most már csak a fiamat bá
mulom, ahogy szinte issza ma
gába a képeket, a lealjasult látni
valókat. Elönt a harag, a düh, 
amelynek ezúttal én is céltáblája 
vagyok, meg az összes többi 
médiacsináló. Felelőtlen nemze
dékünk, amely rázúdítja utódaira 
mindazt a mocskot, embertelen
séget, melyet életében megélt 
vagy megálmodott... 

A Jó közben elbukik, lőtt se
bekkel oldalában dől a porba. 
Premier plánban gyönyörködhe
tünk a haláltusában... És nem
csak a mozihősökében... 

KŐHALMI ENDRE 

GONDOLKODÓ 

Mocsárláz 

K ö s z ö n e t 
a t á m o g a t ó k n a k ! 

A békéscsabai Nyári Napkö
zis Tábornak 1996. június 17. és 
július 26. közötti időben több tá
mogatója is volt. Segítségükkel 
lehetőségünk nyílt arra, hogy a 
különböző versenyek, a szellemi 
és ügyességi vetélkedők, a tábo
ri Ki mit tud? és szépségverseny 
győzteseit, a kitartó szorgalmas 
tábori munkát jutalmazni tudjuk, 
nagyobb örömet szerezve a tá
bor kis lakóinak. Több alkalom

mal élvezetes műsorokkal szóra
kozhattak gyermekeink. 

A 340 békéscsabai kisgyer
mek, a tábor pedagógusai és fő
iskolai hallgatói nevében szeret
ném megköszönni támogatóink 
önzetlen segítőkészségét. Tá
mogatóink voltak, munkánkat se
gítették: Békés Banda, Mark-Na-
gisz Kft., Prizma Kft. (Literét Zol
tán), Márvány cukrászda, Körö
si Csorna produkció (Szvamasz 
Alexandrosz, Szolcsánszki Már
ton), Balkán táncegyüttes, Ná
das Mátyás békéscsabai íjász, 
Hungária Biztosító, Postabank, 
Burek Pékség (Szabó István), 
Tisza nonstop (Kátai Gyula), 
Széchenyi István szakközépis
kola aerobiccsoportja, tűzoltó
ság, Békés Megyei Baleset
megelőzési Bizottság, Cavalo lo
vasklub, White Club (Boros Zol
tán). 

Külön szeretnénk köszönetet 
mondani Vozár Márton úrnak, a 
Garzon Szálló Kft. ügyvezető 
igazgatójának, valamint a Gar
zon Szálló dolgozóinak a tábor 
zavartalan működésének bizto-

Mind itt vannak, akik sose állnak meg: a szüntelen cselekvés 
foglyai, lázasan igyekvő rabszolgák, utolérhetetlen királyjelöltek, 
csendesen ölő háborúk naiv áldozatai... Mind itt vannak, és gyerek
zsivajtól hangos minden út. 

A halhatatlanság eszméje a magasba száll. 
Az esztendők múltával egyre fiatalosabb a kegyetlenség szülte 

lendület. 
A gravitáció ereje már csak régi emlék. 
A hegylánc, a völgy, a mocsár, a lavina nem akadály. 
Csak az öreg remete testét kell átugrani ott, a szikla peremén... 

SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

1 Fidesz-értékelés 

A Horn-kormány kétéves gazdaságpolitikáját értékelte dr. Sü
meghy Csaba, a Fidesz békéscsabai parlamenti képviselője a párt 
sajtótájékoztatóján. 

A képviselő megállapította: az ország termelékenysége a fejlett or
szágokéhoz képest igen csekély, s a munkabérek is csak a nyugati
ak egynyolcadát érik el, miközben egyre több a jól képzett, de elhe
lyezkedni nem tudó munkaerő. A középosztály gyakorlatilag nem lé
tezik, az adók és az elvonások viszont túlzóan magas szinten van
nak. Érezhető az a ki nem mondott elv, hogy a hatalmon lévők min
dent megtehetnek, mindenki más viszont semmit. Sümeghy Csaba 
utalt arra a megállapításra, hogy ha egy bolt veszteséges, akkor kell 
csak igazán beruházni - ez azonban Magyarországon a kutatás és a 
fejlesztés terén nem így működik. A beruházások kilenc százalékkal 
csökkentek az elmúlt fél évben, a kutatók és tudósok pedig, ha tehe
tik, elvándorolnak az országból. 

Az érdekegyeztetésről szólva a képviselő kijelentette: ez tartalom 
nélküli, üres rendezvényeket jelent, azzal a törekvéssel, hogy meg
osszák az érintetteket. A kormány válságot akar leküzdeni, holott a 
krízis egyre mélyül. Az adórendszer örökös módosításai helyett a Fi
desz azt javasolja, hogy az adójogszabályokat csak kétharmados 
többséggel lehessen törvényi szintre emelni. Az ellenzék elgondolá
saira viszont a kormánytöbbség úgy reagál, hogy nem kap érdemi el
lenzéki javaslatokat. 

Hasonló retorikával élt a kormányfő is Békés megyei látogatása
kor: előbb fel kell mutatni egy menedzselésre alkalmas javaslatcso
magot, aztán meglátják, mit lehet tenni. Amikor azonban szóba került 
a kecskemét-békéscsabai autópálya megépítése, vagy a tiszaugi híd 
rekonstrukciója, arra nem jutott pénz a költségvetésben. 

SZILASI MIHÁLY 

sításáért, a gyerekékről való sze
retetteljes gondoskodásért. 

Fehér Istvánná tanítónő, táborvezető 
József Attila Általános Iskola 

T i s z t e l t 
S z e r k e s z t ő s é g ! 

Szívesen olvasnék lapjukban 
arról, hogy a Gyulai úton és a 
Bajza utcánál (az iskolacentrum 
környékén) miért nem vágják le 
az illetékesek az 1-1,5 méter 
magas gaztengert. 

A városban szeptember hó
napban világbajnokság lesz. Egy 
rendes háztulajdonos, ha vendé
get vár, felsöpri az udvart! 

Tisztelettel: .egy honi polgár' 

Olvasónk kérdésére Fehér 
Lászlónétól, a városüzemeltetési 
iroda munkatársától kaptunk vá
laszt. Az említett terület külterjes 
gondozású (D kategóriás) terület, 
amelynek rendben tartására az 
elmúlt időszakban nem volt pénz. 
A városban 250 000 m2 külterjes 
gondozású terület van, de sze
rencsére egy örömhírrel is szol
gálhatunk, ugyanis a továbbiak
ban ezeket a területeket is be
vonják a gondozásba. Ez annyit 
jelent, hogy évente kétszer le
nyírják a „gaztengert". Erre a 
Csaba-kert Kft. kapott megbízást 
a közelmúltban a várostól. Az iro
da ígérete szerint a világbajnok
ság kezdetére a Gyu
lai út és a Bajza utca 
is szebb képet mutat. Wérlecl 



N ÁRODNOSTNÁ 
O Z A I K A 

T y z d e i i 
v B r a t i s l a v s k o m 
rozh l a s e 

Ked" cestujeme do hlavného mesta Slo
venská, do Bratislavy, uz z vlaku zbadáme 
svojráznu budovu Slovenkého rozhlasu. 

V tomto roku od 12. do 16. augusta s Ni-
kolettou Mazánovou sme mali moznosf na to, 
aby sme sa oboznámili s obrátenou piramidou 
nielen z vonku, ale aj z vnútra. Totiz hlavny re
daktor Csaba rádia Gyula Major sa na konfe-
rencii stretol s riaditelbm tohto objektumu, s 

pánom Tuzinskym. Samozrejme pocas ich 
rozhovoru sa dostali aj k térne Slovákov zijú
eich v Békésskej Cabe. Ked' sa pán Tuzinsky 
dozvedel, ze v naáom meste vysielame správy 
aj po slovensky, ihned' bol otvoreny a ponúkol 
nám moznosf tyzdhovej praxe v Slovenskom 
rozhlase. V júni tohto roku sa zacalo dopisova-
nie, faxovanie a nakoniec sa zrodilo rozhodnu-

tie, ze nás privítajú v Bratislave medzi 12.-16. 
augustom 

Prvy deh sme sa oboznámili s ohromnou 
budovou Slovenského rozhlasu. Úprimne mu-
sim Vám povedaf, ze nebola to pre nás lahká 
úloha. Cítili sme sa, ako keby sme boli v labi
rinté, alebo v zakliatom kastieli. No ale samo
zrejme posledny den sme uz chodili po budo-
ve, ako keby sme boli doma. 

Kazdy deii „trávila" s nami 3-4 hodiny Hela 
Certiková, ktorá nám prezradila tajomstvá roz-
hlasovej práce, aspoii co sa tyka násho hlasu 
a dyehania. Naucili sme sa, ako treba cím via-
cej driaf v sebe dyeh. Cvióili sme aj vyslcv-
nosf samohlások a vóbec slovenskych slov. 

Okrem hodin techniky rozprávania nám 
ukázali célú budovu rozhlasu. Mohli sme na-
kuknúf aj do práce róznych redakcií, kde nám 
vo váeobecnosti vedúci daného oddelenia 
predstavil ich prácu. Teda tento tyzdiiovy 
pobyt v Bratislavskom rozhlase ozaj bol pre 
nás osozny. Na konci nasej praxi sme sa roz-
lúcili tak, ze sa opáf stretneme o rok. 

X X X I I . rocník S A S - u 
SAS - mozno, ze táto skratka v mnohych z Vás vyvoláva prekrásne 

spomienky a zázitky, őo ste prezivali na tomto kurze. Samozrejme ani 
v tomto roku sa neskonöilo leto bez SAS - u, cize bez letnej akadémie 
filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto roku v 
termíne od 4. do 25. augusta uz tridsaty druhy krát priáli záujemcovia 
a milovnici slovenského jazyka a slovenskej kultúry na letny seminár 
Studia Academica Slovaca. 

Prvy den, na slávnostnom otvoreni my, úőastníci SAS - u sme zisti-
li, ze je nás vela. Po slávnostnom prejave rektora Univerzity Komen
ského sme sa dozvedeli, ze tohorocny seminár je rekordny, co sa tyka 
poötu ucastníkov, priáli 204, z 35 - ich strán, 6o sa eáte nestalo v his-
tórii letného seminára. Samozrejme k vysokej úrovni seminára aj v tom
to roku prispeli viaceré inátitúcie, ako: Ministerstvo skolstva Slovenskej 
republiky, Ministertsvo kultúry SR, Dom zahraniónych Slovékov, Matica 
slovenská a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. V 
tomto roku najviac úőastnikov pricestovalo napr. z Francúzska, Spani-
elska, z USA, ale boli pritomní medzi inymi aj z Nórska, Anglicka, Ju-
hoslávie, Pofeka, Mad'arska a eáte aj z dátsích krajin. 

Aké programy nám zabezpeéili organizátori? Jednym slovom: vyni-
kajúce. 

Co sa tyka naéej znalosti slovenöiny, ihnetf na zaőiatku sme sa 
mohli zadelif do troch skupin. Teda existovali skupiny zaciatoeníkov, 
ktori iba teraz zacali étudovaf slovensky jazyk, skupina mierne pok-
roöilych a tretiu skupinu tvorili pokroéilí. Kazdy deii (aj v sobotu) sme 
mali semináre, kde sme sa zaoberali témami, ktoré nás najviac zauji-
mali. 

V polovici dna zaciatocnici a mierne pokrocili sa zúöastnili na hodi-
nách konverzácie a nám, pokrocilym organizovali prednááky a tzv. 
workshopy. Co sa tyka vyberu, asi nikto nemal s tym problémy, preíozo 
kazdy den sme mali 2 prednááky a 1 workshop v tom istom terr ne 
no a samozrejme vzdy sme naáli takú tému, öo nás najviac zaujim; 
Tak sme mali napr. prednááky pod názvom: Príchod starych Madanv 
do Karpatsko-Dunajskej kotliny, Slovencina ako cudzi jazyk, Őpecifik.' 
starozákonnej lexiky slovenskych prekladov Biblie, Etnická étruktúra 
obyvatelbv Slovenská, alebo prednááka o Sládkoviöovej Marine. 

Organizátori na kazdú prednásku získali vynikajúcich prednááatelov, 
najlepáich odbornikov. 

Okrem spoznania a rozvijania naáej slovenóiny, organizátori sa 
snazili aj o to, aby sme spoznali aj slovensko, co znamená, ze organi
zovali pre nás vylety. Tak sme mali moznosf pozrief sa na mohylu Ste-
fánika na Bradle, navátfvili sme aj obec Zelenec, kde őlenovia tamojéi-
eho amatérskeho dfvadelného krúzku nám pripravili prekrásne zázitky s 

hrou Gulöéka. Taktiez na spoloénom vylete sme navátivili 

vodné dielo Gabcíkovo. Posledny tyzderi sme odcestovaii na trojűnovy 
vylet. Pocas troch dni, na dvoch trasách sme mali moznosf vidief Slo
vensko od Vysokych Tatier az po Západné Slovensko. 

Samozrejme sme mali aj vofny cas, ktory si kazdy zadelil tak, aby sa 
cítil vermi dobre. Tak sme skoro kazdy vecer navstevovali kino, alebo 
koncerty, múzeá, a mali sme óasu aj na zábavu, na tanec. Organizova
li sme si aj menáie vylety, boli sme na Devine pozerali sme aj Kamzik 
(TV váza Bratislavi), a boli sme aj pri památniku II. svetovej vojny, na 
Slavíne. 

Pocas troch ryzdnov sa zrodili medzi úcastníkmi vefké priatefetvó, ba 
aj lásky. Práve preto sme nechceli verif, ale zial' prisiel koniec násho 
semináru, museli sme odcestovat' domov. Ale tym sa neskonöilo nase 
priatefetvó. A samozrejme v kazdom úcastnikovi eáte mesiace budú 
virif nővé prezité zázitky a spomienky. Teda ako kazdy rok, ani v tomto 
roku sme sa nesklamali v seminári SAS. 

Ja osobne aj touto cestou by som sa chcela pod'akovaf, ze som sa 
mohla zúcastnif na SAS-e, Cabianskej Organizácie Slovékov Dakujem. 

f^ér lee ! 
-4-

R e d a k t o r k a : NATÁLIA LOPUSNÁ 



R O M Á N - M A G Y A R 
A L A P S Z E R Z Ö D É S I VITA 

Parlamenti 
színjáték nélkül 

A békéscsabai román kisebb
ségi önkormányzat ülésén jelen 
volt Tóth Károly, Békéscsaba 
szocialista párti parlamenti kép
viselője, aki a múlt keddi rendkí
vüli parlamenti ülés után első 
kézből szolgálhatott információk
kal a román-magyar alapszerző
désről. 

A képviselő elmondta, hogy 
jóval nagyobb vitára, lényege
sen élesebb ellenzéki hangnem
re, fajsúlyosabb érvekre és 
némi „színjátékra" számítottak. 

: alapszerződésről szóló par-
amenti ülésnapot az ellenzék 
kezdeményezte.) A parlamenti 
számarányoknak megfelelően a 
koalíció megszavazta, hogy a 
kormány meghatalmazást kap
ón az alapszerződés megköté

sére. A késő éjszakába nyúló vi
tán Kávássy Sándor (FKGP) 
kezdeményezte, hogy az Er
délyben élők népszavazással 
dönthessenek Erdély státuszá
ról, ezt az Országgyűlés termé
szetesen elvetette. Az ellenzék 
éjfél körül hosszú szónoklatok

kal kívánta megakadályozni, 
hogy döntés szülessen (javasol
ták a végszavazás elhalasztá
sát is), ettől azonban valószínű
leg azért álltak el végül, mert 
kora reggel már Pápára, az 
újabb magyar-magyar csúcsra 
voltak hivatalosak, s akkor már 
mögöttük állt egy fárasztó parla
menti vitanap. Ezt tudva a kor
mánypárti képviselők jelezték: 
nincs semmi kifogásuk az újabb 
módosítási javaslatok felvetése 
ellen - ehelyett azonban még 
maga Torgyán József is elállt az 
általa eredetileg tervezett, de 
igen hosszú időt igénylő név 
szerinti szavazástól. 

Az ülésen részt vevő Kozma 
János főelőadó (Országos Ro
mán önkormányzat) szavai egy
becsengtek Tóth Károly vélemé
nyével: az alapszerződés annyit 
ér majd, amennyit sikerül belőle 
megvalósítani. 

Az ülésen elhangzott: elkép
zelhető, hogy a román-magyar 
történelmi megbékélésről szóló 
dekrétumot Gyulán írják alá. Ok
tóber 11-én pedig a megyeháza 
dísztermében - az Európa-nap 
keretében - tartják azt a nemze
tiségi fórumot, amelyet Göncz 
Árpád köztársasági elnök nyit 
meg. Az önkormányzat elfogadta 
saját, a második félévre szóló 
munkatervét is. 

sz M. 

ÍOTSÉSf Közössiw Hf'lZ 
(JÓOO iwkvscsnbtt. h'ijjit tjúzn Ur /., telefon: 4~yÓ-l/7) 

• A Lencsési Kertbarátkör évadnyitó foglalkozását szeptember 16-án, 
hétfőn 17 órai kezdettel tartja a Lencsési Közösségi Házban. 

• Jóga kezdő tanfolyam indul október 5-én 15 órakor a Lencsési Közös
ségi Házban. Időtartam: 30 óra. Foglalkozások: szombati napokon 15-
től 17 óráig. Részvételi díj: 1900 Ft/fő. Jelentkezni a helyszínen lehet. 

• Jóga haladó tanfolyam indul október 2-án, szerdán 18 órakor a 
Lencsési Közösségi Házban. Időtartam: 30 óra. Foglalkozások szerdai 
napokon 18-tól 20 óráig. Részvételi díj: 1900 Ft/fő. Jelentkezés a 
helyszínen. Érdeklődés, felvilágosítás a 456-177 telefonszámon. 

A P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L E S A Z I L L E T É K H I V A T A L 

munkarendje, munkaideje, ügyfélfogadási rendje 

A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a kötött munka
rendhez kapcsolódó munkaköröket - eltérő szabályozás hiányában - a 
jegyző határozza meg. 

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.30-12.00, 12.30-17.00 
kedd nincs ügyfélfogadás! 
szerda 8.30-12.00, 12.30-16.00 
csütörtök 8.30-12.00 
péntek 8.30-12.00 

Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást teljes hiva
tali munkaidőben biztosítani kell. Házasságkötéssel, egyéb családi szol
gáltatással előzetes egyeztetés alapján munkanapokon munkaidőn kí
vül, illetőleg szombaton is rendelkezésre kell állni. 
Fogadónap: A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző hetenkén
ti váltással, pénteki napokon 8-12 óráig fogadónapot tartanak. A polgár
mester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefonon (452-252), vagy 
személyesen a titkárságon. 

Hivatali munkaidő: 
hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek 

8.00-17.00 
8.00-16.00 
8.00-16.00 
8.00-16.00 
8.00-15.00 

• Kopátsy Sándor optimista 

A Rákóczi Szövetség, a Len
csési Közösségi Ház és az ifjúsági 
ház meghívására tartott előadást 
Kopátsy Sándor közgazdász pro
fesszor az ifjúsági házban, amely a 
„Magyarság a harmadik évezred 
kapujában" rendezvénysorozat ke
retén belül vonzott mintegy ötven 
érdeklődőt. 

Kopátsy határozottan kijelentet
te: a jelenleg zajló magyarországi 
események ellenére optimista, és 
meggyőződése, hogy előbb-utóbb 
leküzdi az ország a nehézségeket 
Ennek egyik feltétele, hogy gazda
sági téren éppen az ellenkezőjét 
kell csinálnunk, mint amit most ép
pen teszünk. Utalt arra, hogy ko
rábban a puritán, protestáns erköl
csű országok polgárai meggazda
godtak, mostanában azonban a 
vállalkozó szellemű, a mamutcé
geknek bedolgozni hajlandó orszá
goké és azok polgáraié a jövő. A 
statisztikák ugyanis azt jelzik, hogy 
a nagy cégek nyeresége nem nö
vekszik akkora mértékben, mint az 
említett bedolgozásra hajlandó vál
lalkozásoké. 

Az előadó elmondta, hogy a pi
acosításra szükség volt, hiszen az 
árakat nem az árhivatalnak kell a 
központból eldöntenie. Magyaror
szág viszont minden gazdasági 
szektort mindenáron a piaci viszo
nyoknak akar alárendelni, holott 
erre a gazdaságilag legliberálisabb 
szemléletű országok sem vállal
koznak. Az energiaszektor privati

zálása jelzi a leginkább, hogy az 
állam szerepének kiküszöbölése 
csak ott történhet meg, ahol mind
két fél egyenlő pozícióban van. 

Kopátsy Sándor szólt az im
portliberalizációról és az egyre in
kább differenciálódó jövedelemkü
lönbségekről is. Ezek a tények 
(több más tényezővel együtt) egy
re jobban elősegítik a latin-ameri
kai viszonyok magyarországi kiala
kulását is. Az Európai Unióval kap
csolatban megjegyezte: előbb el 
kell érnünk egy bizonyos fejlettségi 
szintet, s aztán lehet integrálódni 
az euroatlanti szervezetekbe. El
lenkező esetben komikusan hat, 
ha a kormányzat erején felül igyek
szik minél gyorsabban „bejutni Eu
rópába", s ennek érdekében min
den külső utasításnak eleget tesz, 
akkor is, ha az nem a magyarság 
javát szolgálja. 

SZILASI MIHÁLY 

MŰSORTERV AZ 1996-97-ES ÉVADRA 
Felnőttbérletben: 

Szabó Magda: Molnár Ferenc 
AZ A SZÉP FÉNYES NAP 

történelmi játék 

Friedrich Dürrenmatt: 
FIZIKUSOK 

komédia 

DOKTOR UR 
bohózat 
A. Breffort-M. Monnot: 
IRMA, TE ÉDES 
zenés vígjáték 

Papp Gyula-Marno János: 
BOLYGÓCSILLAGOK 

musical (ősbemutató) 

Gyermekbérletben: 
Fésűs Éva-Gebora György: Grimm: 

A CSODÁLATOS NYÚLCIPŐ ASÓ 
zenés mesejáték mesemusical (ősbemutató) 

Bérleten kívül: 
Róbert Thomas: Lehár Ferenc: 

A GYILKOS KÖZTÜNK VAN CIGÁNYSZERELEM 
krimi operett 

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 

Bérletek válthatók 
a színház szervezőirodájában, Békéscsaba, Andrássy út 1., 

telefon: 441-527. 



hm 
Építőipari nehézgépkölcsönzés: 

• földmunkagépek • autódaru • betonszivattyú 
• betonipari gépek • emelőgépek 

B É R B E A D Á S A 
MAGAS- ÉS 
MÉLYÉPÍTÉS, ÉPÜLETEK TELJES KÖRŰ 
GENERÁL KIVITELEZÉSE. 

J B é k é s c s a b a , T o m p a u. 2 / 1 . Ml' 
^ T é l . : 06-60/488-990; 06-60/484-730 "N 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
pénzügyi és gazdasági irodájának adócsoportja 
(Békéscsaba, Dózsa Gy. út 2., telefon: 322-255) 

F E L H Í V J A 
a gépjármű-tulajdonosok, egyéni és társasvállalkozások 

figyelmét, hogy az 1996. II. félévi 
- gépjárműadó, 
- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények adója, 
- helyi iparűzési adó adóelőlege, 
- vállalkozók kommunális adója adóelőlege 

7996. szeptember 16-ig pótlékmentesen fizethető. 

Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot számolunk fel, mely
nek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének egy 
napra eső összege. 

A Körös i Csorna S á n d o r Fő iskola 
K ö z g a z d a s á g i Intézete 

(Békéscsaba, Bajza u. 33.) 

felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamot indít 
matematika, közgazdaságtan és történelem tárgyakból. 

A tanfolyamot sikeresen elvégzők - az 1997-ben érettségizők is 
- mentesülnek az adott tárgy felvételi vizsgája alól a főiskola 
pénzügyi szakán. 

Jelentkezés 1996. szeptember 20-ig. Részletes információ és je
lentkezési lap írásban és telefonon kérhető a Közgazdasági Intézet 
titkárságán Verebiné Hricsovinyi Ildikótól (telefon: 447-447). 

A pénzügyi szak és az előkészítő tanfolyam iránt érdeklődők részé
re 1996. szeptember 13-án 16 órától nyílt napot szervezünk a fen
ti címen. 

A PRINTOMAT TÁNCSPORT KLUB 
kezdő társastánc-tanfolyamokat indít 

- ítani Békéscsabán, a Vasutas Művelődési Házban. 

BEIRATKOZÁS: 

7996. szeptember 20-án és 27-én: 
8-10 éves diákoknak 17 órakor 

2000 Ft/3 hónap 
13-18 éves diákoknak 18 órakor 

2500 Ft/3 hónap 

1996. szeptember 23-án és 30-án: 

Felnőtteknek 20.30-kor 2500 Ft/3 hónap 

A TANFOLYAM ANYAGÁBAN: 

keringő, rocky, rumba, tangó, blues, 
cha cha cha és más hagyományos és 
divatláncok szerepelnek. 

MINDENKIT 
SZERETETTEL VÁRUNK: 

Németh Krisztina és Gulyás Miklós 
táncpedagógusok. 

K O Z M U - H O Z Z A J A R U L A S I D Í J A K E M E L K E D É S E 
1997. január 1-jétől 

Békéscsaba város közgyűlése 1997. január 1-jétől 
• az ivóvízrákőtés közmű-hozzájárulási díját 

12 000 Ft-ról 16 000 Ft-ra, 
• a gázbekötés díját az önkormányzat tulajdonát képező 

vezetékeknél 26 000 Ft-ról 35 000 Ft-ra, 
• a szennyvízrákötés díját 47 000 Ft-ról (és földutak 

mentén érvényes) 57 000 Ft-ról egységesen 
70 000 Ft-ra emeli. 

A jelenlegi árak 1996. december 31-ig érvényesek. 

HETI M O Z I M Ű S O R 

1996. szeptember 12-18. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45,17.45, 20.00, Tom Cruise: 
péntek-szombat MISSION: IMPOSSIBLE - Lehetetlen küldetés 
22.00 órától isi (magyarul beszélő amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00,19.00 LeeTamahori: 
és 21.00 óra: EGYKORON HARCOSOK VOLTAK 

(magyarul beszélő amerikai-új-zélandi film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: Emma Thompson: 
CARRINGTON - Egy festőnő szerelmei 
(angol-francia film) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Tom Cruise 
MISSION: 

IMPOSSIBLE 
Magyarul beszélő 

amerikai akcióthriller 
További főszereplők: 

Jon Voight, 
Venessa Redgrave, 

Jean Reno 
és Ving Rhamas 

Rendezte: 
B r i a n D e P a l m a 

Volt egyszer egy Akció 
csoport nevű szupercso 
port a tévében és persze i 
valóságban is. Most meg 
szállják a mozit is. Sikerre. A film ezekben a pillanatokban 
döntögeti minden idők leggrandiózusabb mozibevóteli rekord
jait. A rendkívül látványos és profi akcióexpresszben tényleg 
nincs egy fél perc üresjárat sem, és természetesen poénok
ban sem szűkölködik. A megasztár Tom Cruise neve mellett 
érdemes a rendezőre is odafigyelni, hiszen Brian DePalma 
Hitchcock óta a műfaj legnagyobb specialistája, és köztudott 
róla, hogy vérfagyasztóan idegborzoló helyzetmegoldásai 
közé mindig képes egy-egy rafinált poént leszúrni áááááááa 

helyesebben beszúrni. 

EGYKORON HARCOSOK VOLTAK 
(Once were warriors) 

Szines, magyarul beszélő amerikai-új-zélandi film 

Rendezte: Lee Tamahori 

Főszereplők: Rena Owen, Temuera Morrison 

Új-Zéland, napjainkban: marakodva, rajongva-szeretve 
egymást él Beth és Jaké, a két maori leszármazott. Már 18 
éve házasok, öt gyerekük van, de izzik köröttük a levegő, és 
pusztít az erőszak... 



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 

Versenytárgyalás 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának város
üzemeltetési irodája az Andrássy út sétálóutcai szakaszán kijelölt 
árusítóhelyek bérleti jogának kiadására időközi versenytárgya
lást tart, melynek időpontja: 1996. szeptember 25., 9.00 
óra, helyszíne: városháza, Mokos Terem. A versenytárgyaláson 
azok vehetnek részt, akiknek nincs közterülethasználatidíj-tarto
zásuk, illetve igényelt helyenként 10 000 Ft-ot befizetnek. 

A licit feltételeinek leírása átvehető, illetve az árusítóhelynek kije
lölt területek megtekinthetők 1996. szeptember 19-től Mol
nár Ferencnénél a városüzemeltetési irodában. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

&h£*ntál 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 

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

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

A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájé
koztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú irodá
jában. 
A támogatási kérelmeket 1996. szeptember 30-ig lehet benyújtani az 
arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények ezen 
időpont után kerülnek elbírálásra. 

PENZTAhMGEPICENTRUM 
Bankkártyaolvasók, pénztárgépek, 
PC-kasszák, pénzvizsgálók, 
mériegek, árazok, faxok, valamint 
papírszalagok, festékkazetták 
és nyomtatványok forgalmazása. 

Pénztárgépek adóügyi zárása! 
HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPEK ADÁSVÉTELE. 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
m Békéscsaba, 

9...mmmm, Szerdahelyi u. 2/a. 
é f " Tel.: 66/324-911 és 

66/325-161 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

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. 

Dr. Rucz Árpad 
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ 

FŐORVOS 

magánrendelésére 
bejelentkezni a 

0 6 - 3 0 / 5 8 6 - 9 1 6 
számon hétfőn, kedden, 

szerdán 
10-14 óráig lehet. 

Családi hazat Kazinczy-lakótelepi 1, illetve 
1,5 szobás lakásra cserélnék értékegyezte
téssel. Érdeklődni: délutánonként a Mátyás 
király u. 14. alatt. 
1 + 2 fél szobát, Lencsési 55-57. szám alat
ti, VI. emeleti (33-as ajtó) önkormányzati la
kásomat elcserélném 1,5 szobás önkor
mányzati lakásra. Érdeklődni a lenti címen. 
60 m'-es lakás eladó. Érdeklődni: Békéscsa
ba, Kazinczy-ltp. 12/B., fszt 1. 
Termötöldet veszek készpénzért, 3 ha fö
lön. Teleion: 321-731,449-374. 
Eladnék, elcserélnék 2 szobás, belvárosi la
kást: 327-902. 
Belvárosi orvosi rendelő kiadó. Ugyanott 
térítéses laboratóriumi vizsgálatok végzése. 
Telelőn: 443-822. 
Építési lehetőséggel 600 négyszögöles 
Béke-keit eladó. Ugyanott belvárosi 1,5 szo
bás lakás október 1 -jétól kiadó. Tel.: 323-826. 
3 szobás, egyedien átalakított lakás eladó. 
Békéscsaba, Derkovits sor 6. fszt. 2. Érdek
lődni bármikor. 
Dózsa György úti ősszkomlortos, kertes 
házrész sürgősen eladó 1 millióért. Teleion: 
446- 504. 
Lencsési út 62.1/5. alatti 1 szobás lakás ok
tóber 1-jétől kiadó. Érdeklődni a 452-252/146 
számon, munkaidőben. 
Kiadó belvárosi, egyszobás, egyedi fűtésű, 
bútorozott lakás: Wlassics sétány 11. 
Belvárosi kertes ház, konyhaszekrény, fote
lek, asztalok, ingóságok eladók: Klapka u. 4. 
Horgásztanya eladó. Csárdaszállás, hár
mas ág. 30 t 12 m2 téglaépület, villany, út, 
kút. Irányár - felszereléssel együtt - 850 ezer 
Ft. Teleion: 449-220. 
Belvárosi 1 • fél szobás házrész melléké
pülettel eladó. Érdeklődni: Wesselényi u. 21., 
Tóth. 
Eladni vagy venni szeretne házat, lakást? 
Nagy kínálattal várja az Eiffel Ingatlanközve
títő az Univerzál I. emeletén. Ugyanitt albér
let-közvetítés is. Telefon: 448-148. 
Nagyréten az 1756 számú tanya 1 kataszt
rális hold földdel eladö. Érdeklődni a helyszí
nen. 
Békéscsaba belvárosában, a Szemere u. 
4. szám alatt, kertes, nagy családi ház eladó. 
Érdeklődni 18 óra után személyesen vagy a 
323-589 telefonszámon. 
Beköltözhető háromszobás, gázfűtéses, 
békéscsabai nagy sarokház 756 m2-es telken 
eladö. Telefon: 326-318,16 óra után. 
Békéscsabán, a Penza-lakótelepen 110 
m2-es, tetótén, egyedi gázos, telefonos lakás 
eladö. Telefon: 452-378. 
Dózsa György úti, 2 és fél szobás, étkezős, 
egyedi gázos, teleionos lakás eladó. Teleion: 
328-859. 
Garázs eladó a Lencsési B-területén. Tele-
Ion: 450-542 az esti órákban, vagy 06-
30/589-804. 
A Vécsey utcában garázs eladó vagy kiadó: 
447- 497. 
Békéscsabin, a III. kerületben 22 x 50 mé
teres telken, 4 szobás, összkomfortos, telefo
nos, kertes ház eladö raktározásra, jószág-
tartásra alkalmas melléképületekkel. Teleion: 
322-527. vagy 325-896, 7-9 és 17-19 óráig. 

Eladó 81-es Golf 1.6 D. 
késcsaba, Asztalos u. 35. 

Érdeklődni: Bé-

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, 
régebbi típusú is. Hibabejelentés teleionon: 
457-334, Tomka Attila. 
Redőny, reluxa, narmonikaaflo készítése, ja
vítása. Teleion: 442-086. 

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

1 Szobafestés, mázolás, tapétázás: Mank 
István, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Teleion: 
325-921. 

• Pénztárkönyvvezetést naplólókónyv-veze-
lést évtizedes gyakorlattal vállalok. Telefon: 
457-267. 

• Szines tévék javítása garanciával hétvégén 
is. Teleion: 06-30/432-827, Domokos Tamás. 

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

• Női méretesszabó, Béres Éva, Békéscsaba. 
Bankó András u. 20. Teleion: 06-60/484-813. 

• Ablakszigetelés gumiprolillal! 20% tütés-
kőttség-megtakaritás! Telefon: 326-906. 

• Káros földsugárzások, elektroszmog 
tércsillapilása Reyblock készülékkel. Infor
máció a 321-460,325-644 számon. 

• Kárpitozott bútorok lelújitása: Székely u 
65. Telefon: 06-60/486-495. 

• EnergomaL Mimmat, Energolux, Vjatka, Evn-
ka, Hajdú mosógépek javítása hétvégén is. 
Elektron Gmk, Békéscsaba, Bartók B. út 4. Te
lefon: 454-561,06-30/388-348. 

• Műanyaghegesztés. Békéscsaba, Herkules 
u. 3. Teleion: 06-30/551-031. 

• Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, -ja
vítás. Teleion: 455-309. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. Bé
késcsaba, Könyves u. 45. Telefon: 456-537, 
9-12-ig. 

Nem vagy matekzseni? Azért ne csüggedj, 
jó (vagy jobb) még lehetsz! Matematikakorre
petálás középiskolásoknak. Teleion: 451-
612.17 órától. 
Mennyezetbe tolható padlásleijáró eladó: 
Székely u. 65. Teleion: 06-60/486-495. 
2 méteres pálma eladó: Kazinczy-ltp. 30/C. 
Hl/9. 
Német-, angolnyelv-tanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés. Békéscsaba, Pásztor u. 65. Hl/8. 
Angolnyelv-oktatás. Teleion: 324-216. 
Elveszett! Szeptember 2-án az esti órákban 
elveszett egy vörösesbarna liú palotapincsi 
kiskutya a Baross u. 14. számú házból. Aki 
megtalálta, kérjük, hozza a fenti címre (Sza
bó-lakás). Kisgyerekek visszavárják. 
Móra 218, 4 kankás PB-gáztúzhely eladó: 
Békéscsaba, Bánát u.40. 
Angoltanítás. Teleion: 341-996. Vraukó, 
munkaidőben. 

Többéves tapasztalattal diplomás nyelvta
nár spanyolnyetv-tanitást vállal. Telefon: 445-
507, este. 
Vas kerítésoszlopok és kerítésnek való 
anyagok, használt gáztűzhely, üzemképes 
Trabant-motor, vashordók eladók. Békéscsa
ba, Görbe u. 11. 
Titkárnőképző, számítógépes könyve
lői tanfolyamok indulnak. Teleion: 446-435, 
326-832. 
Spániel fekete kan kölykök kedvezmények
kel eladók. Teleion: 06-30/412-861. 
Férfi versenykerékpár eladö. Békéscsaba. 
V. kerület, Kassai u. 43. 
Néhány napos munkára kőművest kere
sek. Teleion: 446435,326-832. 
Bútorasztalosok, restaurátorok, figyelem! 
Hat tagból álló enyvezóbakok, lapprés cinkle
mezekkel eladó. Békéscsaba. Salamon u. 3. 
Eladö 18 m vaskerítés (1.60 m magas) 
kapukkal, 150 db Bohn-cserép, egy 
régi ajtó, ablak. Teleion: 443-508. 
Német és angol nyelvről (nyelvre) 
fordítást, gépelést, kezdőknek 
német- és angolnyelv-ok
tatást vállalok. Érdeklődni: 
Pozsonyi u. 43. 
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TÖREDÉK TÖRTENETEK 

MÚLTJÁBÓL hmm 
1 2 5 éve nyílt meg 

az Al föld-Fiumei Vasút 
125 éve, 1871. szeptember 14-én, délután három órakor, az 
összesereglett kíváncsi csabai sokaság előtt, lassú méltó
sággal, zajos pöfögéssel, fekete kéményén magasba törő 
füstöt eregetve gördült be az állomásra a Váradról jövő 
gőzmasina vontatta szerelvény. Ezzel már Nagyváradtól 
Szegeden át Szabadkáig terjedően megnyílt az Alföld-Fiu
mei Vasút alföldi déli része. A 125 éves jubileumról ünne
pi megemlékezésként emléktáblát avatnak, és vasúttörté
neti kiállítás nyílik a Vasutas Művelődési Házban. A hétvé
gi ünnepségek Idején nosztalgiavonatok közlekednek Sze
gedről Békéscsabára és Kötegyánból Békéscsabára. 

E témát kutató és jól ismerő dr. Szabó Ferenc, történész, ny. 
múzeumigazgató, készséggel adott átfogó összefoglalót az 
Alföld-Fiumei Vasút születéséről, jelentőségéről. 

A vasút sokoldalú gazdasági és társadalmi fejlesztő szere
pét a reformkorban ismerték fel hazánkban a polgárosodás 
programját megfogalmazó személyiségek, mindenekelőtt 
Széchenyi István. A mezőgazdasági termelésből élő Alföld 
számára, különösen a gabona jobb értékesítési lehetőségeit 
keresve, létkérdéssé vált a korszerű tömegszállítás. 

Békéscsaba 
Pályaudvar 
1920 

1854-ben vasutat kapott Szeged, 1857-ben Temesvárig fu
tott tovább a vonal. Ugyancsak 1857-ben megnyitották a 
Szolnok-Debrecen, 1858-ban a Püspökladány-Nagyvárad 
és a Szajol-Arad közötti vonalat. Az agrártermékek tömeges 
exportjához a fiumei kikötőn át lebonyolítható tengeri szállí
tás ígért kedvezőbb és függetlenebb megoldást. Erre töre 
kedve a Pestről sugarasan szétfutó fővonalakat átlósan ke
resztező új vonalra volt szükség, amely a legjobb búzát ter
mesztő népes mezővárosokat beköti az országos hálózatba 
(Nagyszalonta, Sarkad, Gyula, Orosháza, Hódmezővásár
hely, Zombor), illetve az újabb vonal révén csomóponttá 
emeli (Nagyvárad, Békéscsaba, Szeged, Szabadka). Az ér
dekek részben találkoztak a Drávától délre eső városok érde
keivel is. 

A közvetlen megvalósítás előkészítésében a Békés vár
megyei Gazdasági Egyletet képviselő báró Wenckheim Béla, 

gróf Károlyi Sándor közreműködésén és politikai súlyán túl 
báró Eötvös Józsefnek és főképpen Trefort Ágostonnak 

(1817-1888) volt. Az 1862. szeptember 29-én részük
re kiadott előmunkálati engedély eredetileg Békés-

IÉ • Ü á l I t lÉlllflfl 

csabától Szegedig szólt, majd Nagyváradig, illetve Zomborig 
meghosszabbították. A pályatest földmunkáinak zömét már 
1863-ban elvégezték, utána évekig szünetelt az építés. Az 
1868. évi VIII. törvénycikkben Nagyváradtól Eszékig adta 
meg a létesítési engedélyt három magyar és osztrák pénzin
tézet, valamint tizenkét magánbefektető bankár és nagybirto
kos részére. 

Az 1869-ben felgyorsított építéshez a vonal mellett fekvő 
minden település hozzájárult, leginkább terület átengedésé
vel és az állomásokhoz tégla adományozásával. Az Alföld-
Fiumei Vasút vonalát több szakaszban adták át a forgalom
nak: 1869. szeptember 11-én Szeged és Zombor között, 
1870. június 16-án Békéscsaba-Csorvás-Orosháza és Hód
mezővásárhely között, 1871. szeptember 14-én pedig Békés
csaba-Gyula-Sarkad-Nagyszalonta és Nagyvárad között. 
(AZombor-Eszék közötti szakasz 1870. december 10-én ke
rült átadásra.) A125 évvel ezelőtt forgalomba helyezett pálya 
hossza 393 km volt, 35 állomással. (Az akkori országterüle
ten 1871 végén 4402 km-en működtek a vasutak.) 

Az Alföld-Fiumei Vasút igen nagy szerepet játszott abban, 
hogy tájunk bekapcsolódhatott a kiegyezés utáni fellendülés
be. Mire a vonal továbbépítésével az alföldi búza Fiumébe el
juthatott, az eredeti gazdasági cél már másodlagossá vált. 
Annál nagyobb jelentősége volt mind a fővárossal és Béccsel 
való összeköttetésben, mind pedig az Alföld kisrégiói és na
gyobb egységei szerinti vonzásközpontok gyors fejlődésé
ben, mindenekelőtt az ipar (közte a szállításigényes építőa
nyag-gyártás, a malmok, a cukorgyárak) és a kereskedelem, 
s azzal együtt a művelődés terén. 1884-ben az Alföld-Fiumei 
Vasutat a MÁV vette át kezelésbe, s a Baross Gábor nevé
hez fűződő zónarendszer bevezetésével forgalma egyre nö
vekedett. 

Az alföld-fiumei vonalra, mint fő ütőérre, az 1890-es évek
től szárnyvonalak egész sora tapadt, megerősödtek a mellék
vonali centrumok is. 




