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BÉKÉSCSABA 
MONOGRÁFIA 

A művelődés 
évszázadai 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának ki
adásában megjelent a Békés
csaba monográfia harmadik, 
művelődéstörténeti kötete. A 
művelődés évszázadai Békés
csabán című kiadvány szer
kesztői, Köteles Lajos és Káfer 

István, a következőképpen fog
lalják össze a kötet megjelené
sének előzményeit, történelmi 
hátterét és jelentőségét: 

A '80-as években az egész 
országot átfogó honismereti
helytörténeti mozgalom az ad
dig „megtagadott" múlt felfe
dezésével járt és világossá tet
te, hogy a „múltat eltörölni" nem 
lehet. A történelmi folyamatok 
keretében másként mutatkozik 
meg minden, mint a minden
napok világában. Világosan lát
ható, hogy mi az igazi érték, 
merre kell törekedni és milyen 
esélyeink vannak a jövő felé 
haladásra. Szembenézni a tör
ténelem értékelésével csakis ak
kor lehet, ha a kutatás szabad, 
és az adott társadalom képes 
elfogadni annak eredményeit. 

A rendszerváltás viharának 
lecsendesülését követően a 
Békéscsabán működő pártok 
egyetértésre jutottak abban, 
hogy a korábban elkezdett vá
rostörténeti monográfia mun
kálatait folytatni kell. Előbb a 
politikától távolabbi területe
ken fejeződtek be a kutatások, 
és egymást követően meg is 
jelentek az 1848 előtti korszak, 
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illetve a néprajzi kutatások ered
ményei. 

A művelődéstörténeti kuta
tások újraindítása és a korábbi 
eredmények felhasználása az 
előzőeknél bonyolultabb volt. 
A művelődésügy ugyanis szo
rosan kapcsolódik a társadal
mi-politikai élethez, amelynek 
egyes kérdéseiről (például a 
szlovákság asszimilációja, a zsi
dóság szerepe a helyi társada
lom fejlődésében, néhány poli
tikai személyiség differenciált 
értékelése) korábban nem, vagy 
csak az összetett jelenségek 
egyik vagy másik részét kiemel
ve jelenhettek meg feldolgozá
sok. Az elkészült kötet átfogó, 
tudományosan megalapozott 
áttekintést ad Békéscsaba tár
sadalmáról és művelődéséről. 
A monográfia nemcsak a ma
gyarországi helyismereti kuta
tás legújabb eredménye, ha
nem fontos szerepe lehet a 
szlovák nemzetkutatás fejlődé
sében is. 

A kötet ára 2500 forint, kap
ható a polgármesteri hivatal 50-
es irodájában Pál Miklósnál vagy 
a Radnóti könyvesboltban. 

(H. M.) 

K Ö Z G Y Ű L É S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következető 
ülését január 28-án, csütörtökön 9 órától tartja a városháza dísz
termében. Várható napirend: 

Zárt ülés 

1. Vagyoni ügyek. 
2. Fellebbezések elbírálása. 
3. A Békéscsabáért Kitüntetés odaítélése. 

Nyilvános ülés 

1. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa szakmai díj átadása (14 óra
kor). 

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város 1999. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet első olvasata. 

3. 1999. évi költségvetési előirányzat a településfejlesztési koncep
ció előkészítésére. 

4. A mezőőri járulékokról szóló önkormányzati rendelettervezet 
vitája. 

5. Városüzemeltetési ügyek: Az 1999. évi szennyvízcsatorna-épí
tési program jóváhagyása. A szennyvíztisztító telep fejleszté
se 2001-2004-ig. Tájékoztató a jaminai termálkút fejlesztésé
ről Császár Lajos képviselő kezdeményezésére. A szennyvíz
csatorna-bekötési program támogatásának meghosszabbítása. 
A 2000. évi szennyvízcsatorna-fejlesztési keretösszeg megha
tározása. A Körös Volán Rt.-vei kötendő hosszú távú szerző
dés. 

6. Az oktatást, közművelődést, sportot érintő ügyek: A Business 
School Közalapítvány elnökének lemondása, az alapító okirat 
módosítása. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány kura
tóriumi tagjának lemondása, az alapító okirat módosítása. Tájé
koztató a sportra fordítható pénzeszközök 1998. évi felhaszná
lásáról. A Munkácsy Mihály Emlékház lejárt határidejű pályá
zatának meghirdetése (a megbízás határideje 1999. június 6.). 

7. A White Club pályázatának támogatása. 
8. A 15/1993. (II. 11.) számú és az önkormányzati vagyonról szó

ló önkormányzati rendelet módosítása. 
9. A Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. megbízási szerződésének ki

egészítése, módosítása. 
10. Bejelentések. 

A p o l g á r m e s t e r i h i v a t a l m u n k a r e n d j e , 
m u n k a i d e j e , ü g y f é l f o g a d á s i r e n d j e 

A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a kö
tött munkarendhez kapcsolódó munkaköröket - eltérő sza
bályozás hiányában - a jegyző határozza meg. 
Hivatali munkaidő 

Hétfő 8.00-17.00 
Kedd 8.00-16.00 
Szerda 8.00-16.00 
Csütörtök 8.00-16.00 
Péntek 8.00-15.00 

Ügyfélfogadási idő 

Hétfő 8.30-12.00 12.30-17.00 
Kedd -Szerda 8.30-12.00 12.30-16.00 
Csütörtök 8.30-12.00 
Péntek 8.30-12.00 

Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást 
teljes hivatali munkaidőben biztosítani kell. 
Házasságkötéssel, egyéb családi szolgáltatással előzetes 
egyeztetés alapján munkanapon munkaidőn kívül, illetőleg 
szombaton is rendelkezésre kell állni. 
Fogadónap 

A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző hetenkénti 
váltással, pénteki napokon 8.00-12.00 óráig fogadónapot tar
tanak. 
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KÉPVISELŐI FÓRUM 

E l i n d u l u n k a fejlődés útján 

Végh László 
alpolgármester - Fidesz 

Végh László Békéscsaba országgyűlési 
képviselője, társadalmi alpolgármester. Az 
előző ciklusban alpolgármesterként a gaz
dasági ügyeket felügyelte, most is ez a te
rület áll hozzá a legközelebb. 

- A városfejlesztés, a vagyonnal való 
gazdálkodás, a város cégeinek a felügye
lete összekapcsolódik a parlamenti mun
kámmal. Ahhoz, hogy minél többet tud
junk tenni Békéscsaba gazdasági életé
nek fellendítéséért, szükség van a város 
vezetőinek együttműködésére és egyfajta 
toleranciára például az időpontok egyez
tetése végett. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ha rosszabbul men
nek az önkormányzat dolgai, azért a kormányt tesszük felelőssé, 
pontosabban avval mentegetőzünk, hogy kevés pénzt kapunk. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a kormány az általa kötelezőnek 
tartott feladatokat finanszírozza, a pluszban vállaltakat nem. Az 
önkormányzat nagyobb teret kap saját bevételek képzésére és 
felhasználására, saját hatásköre és felelőssége, hogy az alapve
tő dolgokon túl mire akar költeni és mire nem. 

- A Parlamentben több békéscsabai illetőségű képviselő ül, 

közülük hárman a helyi képviselő-testület tagjai. Milyen előnyei 

származhatnak ebből a városnak? 

- Május óta vagyok országgyűlési képviselő, azóta látom, hogy 
Békéscsabának rendkívül rossz az imázsa, a menedzselése. A 
legtöbb minisztériumban nincsenek tisztában az itt folyó munká
val, nem ülnek ott olyan emberek, akiknek affinitásuk lenne Bé
késcsaba felé. Megdöbbentő volt, hogy mennyire keveset tudnak 
a városunkról, és tudom, hogy ezen egy év alatt nem lehet gyö
keresen változtatni, azonban mindent meg kell tennünk azért, 
hogy benne legyünk a köztudatban, méghozzá pozitív értelem
ben. Emellett feladatunk az is, hogy a városban történő fejleszté
sekhez megpróbáljunk plusz erőforrásokat gyűjteni a céltámoga
tások kihasználásával. 

- A költségvetés első olvasatában a várható bevételek és kia

dások között több százmilliós a különbség. Miből ered ez? 

- Az önkormányzat nagyban tehet arról, hogy ez így alakult. A 
Fidesz 1995 óta szorgalmazza, hogy a vagyoni bevételek 60 szá
zalékát fordítsuk olyan beruházásokra, amelyek ismétlődő bevé
teleket hoznak. Nem így történt, szétaprózódtak a pénzek. Pedig 
otthon sem úgy mennek a dolgok, hogy egyszerre házat építünk 
és nyaralunk. Először meg kell teremteni a mindennapi lét alap
ját, javítani a lakhatási körülményeken, és utána jöhet a nyaralás. 

- Országgyűlési képviselőként és alpolgármesterként mit lát re

ális célnak 2002-re? 

- Bízom benne, hogy az önkormányzat működőképességét 
fenn tudjuk tartani, és elindulunk a fejlődés útján. Meg kell talál
nunk azt a néhány kitörési pontot, amely a jövőnket jelentheti. 
Ilyen például a jaminai bányatavak kérdése, ha nő az idegenfor
galom, a szállodahelyek száma, az a vállalkozás fellendülését is 
hozhatja. A repülőtérben, az ipari park létrehozásában szintén 
nagy lehetőségeket látok. A kolbászfesztivál pedig igazi kurió
zum, amelynek ismertsége elősegítheti a városunkról kialakult 
kép javítását. Ebben az évben nem azon kell gondolkodnunk, 
hogy a város három- vagy ötmillió forinttal járuljon hozzá a fesz
tivál megrendezéséhez, hanem húsz- vagy hatvanmillióval. Egy 
megfelelő színvonalú fesztiválközpontot kell létrehoznunk a szük
séges infrastruktúrával. A miniszterelnök ittléte hozzásegített ben
nünket ahhoz, hogy az állami támogatások megnyíljanak, és be
lekerüljünk az európai gasztronómiai körbe. A jó minőségű csa
bai kolbász az európai piacokon is megállja a helyét, amely a 
mezőgazdasági vállalkozások és a feldolgozóipar fejlődését von

hatja maga után. Ha komolyan, eltökélten fejlesztjük a 
gazdaságot, akkor tudjuk fejleszteni az intézményeket 
is - ehhez pénz kell, gazdasági erő. 

MIKÓCZY ERIKA 

F E L A J A N L J U K 

Szerkesztőségünk felajánlja, hogy a Heti Mérleg februári szá
maiban folyamatosan közzéteszi azon békéscsabai székhelyű 
civilszervezetek, egyházak adatait, amelyek jogosultak a ma
gánszemélyek jövedelemadójának egy százalékát fogadni. A 
közzététel díjtalan. 
Kérjük az alábbi szelvényt kitöltve legkésőbb február 25-ig a 
következő címre visszaküldeni: 

Heti Mérleg szerkesztősége, 5601 Békéscsaba, Pl. 112 

A szervezet neve: 

Címe: 

Telefon/faxszáma: 

Adószáma: 

Technikai száma (egyházak esetében): 

Célja: 

H Í R E K 
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• FOGADÓNAPOK. Február 
5-én, pénteken Végh László al
polgármester, február 12-én Szil-

vásy Ferenc alpolgármester tart 
fogadónapot a városházán 8 és 
12 óra között. 

• A VÁROSI BÁL BEVÉTE
LE 899 724 forint lett ebben az 
évben. Ennek 60%-át az Idős
korúak Ellátását Segítő Közala
pítvány, 40%-át a Nyújtsd Segí
tő Kezed Alapítvány kapja. 

• ROMÁN KÖZGYŰLÉS. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város 
Román Kisebbségi Önkormány
zata soron következő ülését feb
ruár 3-án, szerdán 15 órától tart
ja a városháza 1. számú tárgya
lójában. Várható napirend: 1. Tá
jékoztató a január 16-án, Gyu
lán megtartott elektori ülésről. 
2. Felkészülés az országos ro
mán elektorok ülésére. 3. A mun
katerv elfogadása. 4. Egyebek. 

• A 10-ES ISKOLA BÁLJA. 
Február 13-án, szombaton 19 
órától tartja bálját a Halászcsár
dában (Árpád sor) a 10 x 10 Ala
pítvány. Belépőt a 10. Számú 
Altalános Iskola könyvtárában 
lehet vásárolni 1800 Ft-ért, ez 
tartalmazza a vacsora árát is. 
Az iskola kéri, hogy aki teheti, 
tombolatárgyak felajánlásával tá
mogassa a rendezvényt. A bál 
bevételét a gyerekek támogatá
sára, jutalmazására fordítják. To
vábbi információ a 326-167 szá
mon kérhető. 

• KÖSZÖNET. A Békés Me
gyei Múzeumok Igazgatósága 
ezúton köszöni meg mindazok
nak az önzetlen támogatóknak 
a segítségét, akik 1997-ben sze
mélyi jövedelemadójuk 1%-át a 

múzeum megsegítésére aján
lották fel. A múzeum az így be
folyt összeget a Pro Natura cí
mű természettudományi állan
dó kiállítás rendezésére fordí
totta. 

• JÓGA. A Jóga a minden
napi életben egyesület jógatan
folyamokat szervez. Ezzel kap
csolatban február 1-jén, hétfőn 
lesz megbeszélés 18 órakor a 
belvárosi óvodában (Wlassics 
sétány 4.). Minden jóga iránt ér
deklődőt vár az egyesület veze
tősége. 

M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Hadnagy Attila és Győri Zsu
zsanna leánya Dóra, Frisnyicz 
Tibor és Borbély Tünde leánya 
Kincső, Bere Sándor és Hegye-
si Ilona leánya Réka 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Felelős szerkesztő: 

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: (66) 445-676, 452-252, 

fax: 441-236 
Szedés: Reproform Bt. 
Nyomás: Hungária-lnfo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Kepenyes János nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

http://www.nap-szam.hu/merleg/ 
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A HETI MÉRLEG ES AZ IFJÚSÁGI UAZ HAVI PROGRAMAJANLATA 

E m l é k h á z 

MUNKÁCSY MIHÁLY 
BÉKÉSCSABÁN 

Az Omaszta-kúria állandó 
kiállítása. 

Nyitva tartás: hétfő kivételével 
naponta 9-17 óráig. 

I C5ABAI^ — - p 
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F E B R U Á R I P R O G R A M A J Á N L A T A 

KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 
• Nők Egyesülete minden hétfőn 10-12 óráig a Pataky Teremben. 
• Báb szakkör minden hétfőn és szerdán 16 17 óráig a 37-es teremben. 
• Rehabilitációs klub minden hétfőn 17.30-18.30 óráig a 20-as terem

ben. 
• Rejtvényklub minden hónap első csütörtökén 17-19 óráig a 36-os te

remben. 
• Kisfestók rajz szakkör minden kedden 16-17.30 óráig a 36-os terem

ben. 
• 100 x Szép rajz szakkör minden szerdán 16-17.30 óráig a 36-os terem

ben. 
• Bélyeggyújtó szakkör minden páros szombaton 9-11.30 óráig (helye 

változó). 
• Gyerekangol minden hétfőn és csütörtökön 16.30-17.30 óráig a 36-os 

teremben. 
KIÁLLÍTÁS 
• Békéscsabai képzőművészek kiállítása az ifjúsági ház földszinti galé

riájában. 

' J L 

Baji Miklós Zoltán 
Gubis Mihály 

Lonovics László 
Molnár Antal 
Dr. Pataj Pál 

Penyeska László 

Scholtz Endre 
Slezák Lajos 

Szereday Ilona 
Szeri Varga Géza 
Szeverényi Mihály 

Vágréti János 
Várkonyi János 

Művészeti vezető: Mészáros Zsuzsanna 
A kiállítás megtekinthető február 28-ig. 

• Esküvő '99 kiállítás és vásár 7-én egész nap. 
KONCERTEK 
• Filharmónia-koncert 11-én 8.45-9.45 óráig. 
• After Crying-konced 18-án 20-2.4 óráig. 
EGYÉB RENDEZVÉNYEK 
• A Vízmű szalagavatója 11-én 18-20 óráig. 
• A városi nyugdíjas-egyesület összejövetele 12-én 9-12 óráig. 
• Az evangélikus gimnázium szalagavatója 12-én 16-23 óráig. 
• Az Alkoholizmus Elleni Klubok jubileumi műsora 13-án 10-14 óráig. 
• A szabadkígyós/ Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakközépiskola 

szalagavatója 26-án 16-20 óráig. 
• A 10. Számú Általános Iskola farsangja 27-én 12-20 óráig. 

Patent Diákiroda 
IFIHÁZ - 5600 Békéscsaba. Derkovits sor 2. 
Telefon: 323-417, 449-222/12, fax: 449-336 

A Diákbulí-sorozat folytatódik február 1-jén 18 órától az ifiházban, az 
Arany János Középiskolai Kollégium szervezésében. 
ízelítő a programból: 
• 18-19 óráig ajándékkeszítés. fánk és pattogatott kukorica. 
• 19-20 óráig vetélkedő, benne minden, ami aktuális: farsanggal, drog

gal, dohányzással kapcsolatos kérdések. 
• Plakátverseny: hagyományos plakátok és szendvicsemberek. 
• Moderntánc-verseny 20-án 20-21.45 óráig diszkó, 21.45-22.00 óráig 

tombolasorsolás. 
A rendezvény támogatói: ÁNTSZ Békés Megyei Intézete, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békés Megyei Rendőr-főkapitány
ság, Békés Megyei Drogprevenciós Munkacsoport, ifiház, Patent Diáki
roda, Városi Drogellenes Munkacsoport. 

V a s u t a s M ű v e l ő d é s i H á z 

Andrássy út 79-81. • Telefon: 322-240 

KISCSOPORTOK 
• Fúvószenekari próba csütörtökön 18 órától. 
• Majorette-próba hétfőn 17.30 órától. 
• Hímző szakkör kéthetenként hétfőn 13.30 órától. 
• Vasútmodellezö szakkör hétfőn 16-18, pénteken 14-18 óráig. 
• A Misztériumok Baráti Társasága meditációs klubja keddenként 17 órától. 
• Nosztalgia vasutas-nyugdíjasklub február 16-án 15 órától. 
• 21 -én 16 órától farsangi zenés összejövetel. 
• Reikiklub február 18-án 16 órától. 
• Béköt-nyugdíjasklub február 18-án 14 órától. 
TANFOLYAMOK: 20-án valutapénztáros és devizakezelö tanfolyam. 8-án 17 
órától motoros és személygépkocsi KRESZ-tanfotyam. 

KÖNYVTÁR: A lakosság felé is nyitott, hétfőtől péntekig 13-17 óráig várja a 
látogatókat. Szolgáltatásai: kölcsönzés, zenehallgatás, folyóirat-olvasás, fény
másolás. 
EGYÉB: 23-án ruhavásár, 25-től bútorvásár. 
SZOLGÁLTATÁS: Turbószolárium 7-19 óráig. Terembérleti lehetőség. 

VÁROSI NYUGDÍJAS-EGYESÜLET 
(Dózsa György út 35. • Telefon: 447-327) 

5-én 17.00 Bátyus farsangi mulatság, zene, tombola. 
Belépő: 100 Ft/fő. 

12-én 9.00 Közgyűlés az ifjúsági házban. 
Beszámoló az 1998-as évről, és az 1999. évi program. 

24-én 14.00 Orvosi előadás a magas vérnyomásról 
és egyéb problémákról. 

27-én 15.00 Teadélután. 
ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK: 
• minden hó első hétfőjén ingyenes jogi tanácsadás: 
• minden hétfőn 15-16 óráig gyógytorna a kórház tornatermében; 
• minden hétfőn 15 órától hajvágás férfiaknak; 
• minden kedden 14 órától könyvbarátok foglalkozása; 
• minden pénteken 14.30 órától a pávakör próbája. 
A programokra jelentkezni az egyesületben lehet 14-17 óráig. 
• A konzervgyár Ószidö nyugdíjasklubja február 23-án, 14 óratói tartja 

foglalkozását a farsangi szokásokról. 



D i á k t a n y a 
• Tanfolyamok: A foltmozaik klub február 6-án és 20-án, szombaton 

9.30 órától várja az érdeklődőket a Diáktanyán. Helen Doron-mód-
szerrel angolnyelv-oktatás gyerekeknek hétfőn 17 órától, kedden 
16.30 órától. Lengyelnyelv-oktatás szombatonként 15 órától. 

• Tanácsadás: Pályaválasztási tanácsadás minden kedden 16-17 órá
ig, tanácsadó: dr. Tóth Jánosné. 

• Színház: Színházbusz indítását tervezzük a Szolnoki Szigligeti Szín
ház Hegedűs a háztetőn című előadására. Az időpont márciusban 
várható. Szereplők: Törócsik Mari és a tejesember szerepében Gre-
gor József. Előzetes jelentkezés a Diáktanyán. 

• Koncz Zsuzsa-koncert március 9-én 10 órától az ifjúsági házban. 
• Zorán-koncert március 30-án 19 órától az ifjúsági házban. Jegyren

delés személyesen a Diáktanyán vagy a 326-053, 445-509-es telefo
non. 

• Ifjúsági kártyák: A Diáktanyán megvásárolható a Target 2000 és az 
Euró 26 kedvezményes vásárlásra jogosító kártya. 

• A Szegedi Szabadtéri Játékok tervezett programja: 
Madách: Az ember tragédiája: Offenbach: Hoffman meséi; Kodály: 
Háry János; Webber: Az operaház fantomja vagy A Notre-Dame-i to
ronyőr 

A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Gyulai Várszínház előadásaira jegy-
elővásárlási lehetőséget biztosítunk. A programokkal kapcsolatos tájé
koztató anyagokat tőlünk kérhetik. 

V Á R O S I S P O R T C S A R N O K 

Gyulai úl • Telefon: 449-449 
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 0.00-24.00 óráig 

Január 29-én, pénteken 
16 órától Békéscsabai Női KC - Győr NB l-es bajnoki ifjúsági kézi

labda-mérkőzés 
18 órától Békéscsabai Női KC - Győr NB l-es bajnoki felnőtt kézi

labda-mérkőzés 
Február 5-én, pénteken 

15 órától Békéscsabai Női KC - Bp. Spartacus NB l-es bajnoki ifjú
sági kézilabda-mérkőzés 

17 órától Békéscsabai Női KC - Bp. Spartacus NB l-es bajnoki fel
nőtt kézilabda-mérkőzés 

Február 6-án, szombaton 
12-22 óráig a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi 

Szakközépiskola szalagavatója 
Február 12-én, pénteken 12-20, 13-án, szombaton 8 19, 
14-én, vasárnap 8-14 óráig 

Farsang Kupa teremlabdarúgó-torna 
Február 20-án, szombaton férfi-kézilabdatorna 
Február 26-án, pénteken 

12-20 óráig a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola 
gombavatója 

Február 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap 
egész nap Nap Kupa teremlabdarúgó-torna 

S Z L O V Á K K L U B 
Békési út 15. 

1. hétfő Csabai Mária-napi szokások 
4. csütörtök Klubbeszélgetés 
8. héttő Csabai Dorottya-napi szokások 

11. csütörtök Klubbeszélgetés 
15. hétfő Farsangi találkozás a csabaszabadi szlovákokkal 
18. csütörtök Klubbeszélgetés 
22. hétfő Csabai Mátyás-napi szokások 
25. csütörtök A márciusi program megbeszélése 
27. szombat Szlovák bál 

A klubba szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A vezetőség 

F E B R U Á R 
4. csütörtök Zendülés a Caine hajón Nyilvános főpróba 19 óra 
5. péntek Zendülés a Caine hajón Jókai bérlet (bemutató) 19 óra 
6. szombat Zendülés a Caine hajón Somlay bérlel 19 óra 
9. kedd Zendülés a Caine hajón Bajor G. bérlet 19 óra 

10. szerda Zendülés a Caine hajón Pécsi S. bérlet 19 óra 
11. csütörtök Zendülés a Caine hajón Madách bérlet 19 óra 
12. péntek Zendülés a Caine hajón Csortos bérlel 19 óra 
13. szombat Zendülés a Caine hajón Sarkadi bérlet 19 óra 
14. vasárnap Zendülés a Caine hajón Petőfi bérlet 19 óra 
15. hétfő Filharmónia 19.30 óra 
16 kedd Zendülés a Caine hajón Szentpétery bérlet 19 óra 
17. szerda Mesék meséje Toldi bérlet 15 óra 

Zendülés a Caine hajón Móricz bérlet 19 óra 
16. csütörtök Mesék meséje Micimackó bérlet 15 óra 

Zendülés a Caine hajón Katona bérlet 19 óra 
19. péntek Mesék meséje Pinokkió bérlel 15 óra 

Zendülés a Caine hajón Mikszáth bérlet 19 óra 
20. szombat Zendülés a Caine hajón Csaba Páholy előadás 19 óra 
23. kedd Mesék meséje Kenguru bérlet de. 10 óra 

Mesék meséje Manócska bérlet 15 óra 
Komámasszony, hol a stukker? Bérleten kívüli előadás 19 óra 

24. szerda Zendülés a Caine hajón József A. bérlet 19 óra 
25. csütörtök Zendülés a Caine hajón Vörösmarty bérlet 19 óra 
2G. péntek Zendülés a Caine hajón Básti L. bérlet 19 óra 

Jegyek válthatók a színház szervezőirodájában (telefon: 441-527) 
hétköznap 9-19 óráig, szombaton és vasárnap az előadás előtt 1 órával. 

A szervezőiroda címe: Andrássy út 1. (a színház épületében). 

M E G Y E I K Ö N Y V T A R 

januári-februári rendezvények 

5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1. Pf. 35 
Telefon/fax: 454-354 

Január 28-án Ezredvégi balladák - Zalán Tibor költő és Huzella Péter ze
nész rendhagyó irodalomórája középiskolások részére 12 
órai kezdettel a játszóteremben. 

Január 30-án Családi videomozi: Beethoven 2. - amerikai családi vígjáték 
15 órai kezdettel a játszóteremben. 

Február 3-án Dr. Ranschburg Jenő pszichológus A szülői mesterség című 
előadás-sorozatának folytatása 11 órai kezdettel: A szoron
gás és az agresszió típusai, nevelési tennivalók. 

Február 9-én A Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny megyei 
szóbeli döntője 9 órai kezdettel. 

Február 17-én Attilától Áchimig - a Körösök vidékének mondavilága. Gál 
Péter előadása 15 órai kezdettel. 

Február 24-ón Csináljunk egy más napot! - Mikola Péter előadóművész ze
nés műsora óvodások részére 10.30 órai kezdettel. Belépő
díj: 100 Ft. Csoportos részvétel esetén a jegyigényeket feb
ruár 18-án a délelőtti órákban a 454-354/101-es telefonszá
mon kérjük bejelenteni. Jegyárusítás 22-én és 23-án délelőtt 
az emeleti 104-es szobában. 

Február 27-én Családi videomozi: Ludas Matyi - magyar rajzfilm 15 órai 
kezdettel a játszóteremben. A részvétel díjtalan! 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az általános iskolák felső tagozatosai 
részére az 1999. évi költészet napja tiszteletére meghirdetett irodalmi 

pályázatra a munkák beküldési határideje: Í999. március 1. 

^ M U N K Á C S Y M I H Á L Y M Ú Z E U M 

KIÁLLÍTÁSOK 
• XXI. városi gyermekrajz-kiállítás február 14-ig 
• Találkozás a természettel - Az Év természetfotósa '98 - fotópályá

zati kiállítás február 28-ig (A tárlat idején a kategóriadíjas fotókról 
katalógus vásárolható.) 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
• Pro Natura természettudományi kiállítás 

Nyitva tartás: hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig. 



C s a b a Honvéd K u l t u r á l i s E g y e s ü l e t 
Szabadság tér 6. • Telefon: 328-642 

6-án 8.00 A Dugovics horgászegyesület közgyűlése 
20.00 Nosztalgiaklub, zene: Pedró 

10- én 16.00 Versmondó kör 
12- én 18.00 Béky László bioenergetikus természetgyógyász előadása 
13- án 10.00 Kinder-klub 

14.00 Foltmozaikvarró tanfolyam 
20.00 Nosztalgiaklub - zene: Szamosi Viktor 

15-én 15.00 Ulti- és römiverseny a nyugdíjasklub szervezésében 
17-én 11.00 Gasztronómiai nap (bemutató és vásár) 
20-án 20.00 Nosztalgiaklub, zene: Pedró 

20.00 Vitamin klub - Pop-rock buli 
24-én 17.00 Versmondó kör 
27-én 14.00 Foltmozaikvarró tanfolyam 

20.00 A fegyveres erők és rendvédelmi szervek bálja 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfő: 16.00 A Békéscsabai sporthorgász-egyesület 

és a Téglagyár horgászegyesület klubnapja 
18.00 Aloe Vera-termékbemutató és előadás 

Kedd: 16.00 Kreatív kerámia 
17.30 A Dugovics horgászegyesület klubnapja 
18.00 Dartsklub. Zenekari próba 

Szerda: 17.30 Makettklub 
Csütörtök: 16.00 Körös amatőr képzőművészeti kör 

17.00 Origámiklub 
18.00 Dartsklub 

Péntek: 16.00 Gyermek-képzőművészeti kör 
Szombat: 14.00 Zenekari próba 

17.00 Balkán-táncpróba 
VÁSÁROK 
2-3-án, 10-én, 22-24-én ruhavásár, 
4-én és 18-án fehérneművásár, 
11- én új ruhák vására 

A 6 8 - a s K L U B 
OROSHÁZI ÚT 93. (VOLT TERV MOZI) • TELEFON: 60/453-101 

FEBRUÁRI PROGRAMJA 

5. péntek 19 óra: Kékegyi István-nosztalgiaest - 150 Ft 
6. szombat 21 óra: Blues Company - Blöró és barátai házibulija 

- 150 Ft 
12. péntek 18 óra: Beatrice-koncertvideók 

21 óra: Beatrice-koncert - 600 Ft 
13. szombat 21 óra: Az Eclips és a Carwashtagnacht együttesek 

progresszív metál koncertje - 250 Ft 
19. péntek 19 óra: Farsang Kékegyi Istvánnal és a Milla Trióval 

- 200 Ft 
20. szombat 21 óra: Görögtűz együttes - repertoárjuk: Janis Joplin-, 

Led Zeppelin-, Deep Purple-, Garry Moore-feldolgozá-
sok - 250 Ft 

21. vasárnap 9 óra: Gyermekfarsang, játszóház - ingyenes 
26. péntek 21 óra: Rockdiszkó - 150 Ft 
27. szombat Az Alibi és a Middle Wave együttesek koncertje 

- 250 Ft 

Beethoven és kora 
címmel tartott, 

kultúrtörténeti adalékokkal tarkított koncertfüzér 
következő előadása 

január 28-án, csütörtökön 19 órától lesz 

a Bartók Béla zeneiskola Bartók kamaratermében. 

Fellegi Ádám zongoraművész nagy sikerű előadására 
várják a bérleteseket és az érdeklődőket, 

jegyek a helyszínen kaphatók. 

A F l L I I A R i M Ó M A K H T . 

bérleti hangversenye 

február 15-én 19.30 órakor 
a Jókai színházban 

Liszt Ferenc Kamarazenekar 

Hangversenymester: 

ROLLA JÁNOS 
RESPIGHI: 

Antik táncok és áriák (Antiche arie e danze) 
III. szvit, Italiana, Aha di corte, Siciliana, Passacaglia 

BRITTEN: 
Variációk Frank Bridge egy témájára, op. 10. 

Téma, Adagio, Induló, Románc, Olasz ária, Klasszikus bourrée, 
Bécsi keringő. Moto perpetuo, Gyászinduló, Dal, Fúga 

CSAJKOVSZKIJ: 
Firenzei emlék (d-moll vonósszextett, op. 70.) 

I. Allegro con spirito 
II. Adagio cantabile e con moto 

III. Allegretto moderato 
IV. Allegro vivace 

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 
és a Danubia Szabadalmi Védjegy Iroda Kft. támogatásával 

A koncerten ajándék lemezt kap mindenki, 
aki hangversenybérletet vagy szólójegyet vásárol. 

Szólójegyek 600 Ft-os áron válthatók a Filharmónia Kht. Békés megyei 
\ ^ irodájában (Békéscsaba, Andrássy út 24-28., telefon: 442-120) J 

Lencsést Közösségi hiú 

Féja Géza tér 1. • Telefon: 456-177 

FEBRUÁRI PROGRAMOK 

3: 

KIÁLLÍTÁS 
• 15-én, hétfőn 16 órai kezdettel Krizsán Andrásné naiv festő tárlatának 

megnyitójára kerül sor. 
CALLANETICS-TORNA 
• Hetente kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 
SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 
• indul február 1-jén, hétfőn 16.30 órától a kórházban és 18 órától a Lencsé-

si Közösségi Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a védőnők. 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS: 
• 1-jén, hétfőn 15 órai kezdettel Bagyinszki Zoltán diavetítéssel egybekötött 

előadása Magyar kastélyok a Kárpát-medencében címmel. 
• 1-jén, hétfőn 17 órai kezdettel Csüllögh Teréz tart előadást Kiskertek vető

mag- és virágnaptára címmel. 
• 11-én, csütörtökön 16 órakor dr. Fodor Irén, a Nevelési Tanácsadó igaz

gatója tart előadással egybekötött tanácsadást A kisgyermekkor nevelési 
problémái címmel. 

• 22-én, hétfőn 15 órakor A Monté Rosa megmászása címmel Szarvas Má
tyás tart diavetítéses élménybeszámolót. 

KISKÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK ÖSSZEJÖVETELEI: 
• nyugdíjasklub - hétfői napokon 14-től 17 óráig 
• kertbarátkör - február 1-jén, 17-től 19 óráig 
• nemezelő szakkör - szerdai napokon 16-tól 18 óráig 
• jógaklub - szerdai napokon 18-tól 20 óráig 
• reikiklub - 3-án és 17-én 17-től 19 óráig 
• baba-mama klub - csütörtöki napokon 16-től 18 óráig 
• bélyeggyűjtő Kör - 12-én és 26-án 14-től 16 óráig 
• csipkeverő klub - 6-án és 20-án 14-től 18 óráig 
• Lakótelepi Tömegsport-egyesület - fogadóórák keddenként 

17-től 19 óráig 
• Lencsési Polgárőr-egyesület - szolgálatbeosztás, 

aktuális feladatok megbeszélése 23-án 18-tól 20 óráig 
ISTENTISZTELETEK 
• 7-én és 21-én evangélikus, 
• 14-én református 
istentiszteletre kerül sor 16 órai kezdettel. 



P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízásából 

a lakásügyi bizottság az önkormányzati tulajdonú 

ifjúsági garzonház 28 lakóegységének bérbeadására 

az alábbi pályázatot írja ki. 

Pályázati feltételek 

1. Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére 
azok a 30 év alatti házaspárok nyújthatják be pályázatukat, ame
lyek: 
a) rendelkeznek az előtakarékosság vállalásához és saját tulajdo

nú lakás későbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel; 
b) vállalják valamely pénzintézetnél egy teljes értékű - legalább 

havi 10 000 Ft/fő (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó) meg
takarítási összegű - rövid futamidejű (max. 4 év) lakás-előta-
karékossági szerződés megkötését és azt a szerződésben 
foglaltak szerint folyamatosan fizetik; 

c) vállalják továbbá, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés 
teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként, a bérleti 
szerződésben foglaltak szerint bemutatják; 

d) a szülőktől vagy valamely közeli hozzátartozótól származó 
befogadó nyilatkozattal rendelkeznek; 

e) vállalják, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor felmerülő 
karbantartási költségek fedezetére a bérleti szerződés megkö
tése előtt a 90 000 Ft/lakóegység karbantartási óvadékot meg
fizetik. (Állami gondozottak ennek 1/3-át kötelesek megfizetni.) 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a házaspá
rok, amelyek legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkez
nek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak. 

2. Nem jogosult ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályáza
ton való részvételre az a házaspár, amely a pályázat benyújtá
sát megelőző 5 éven belül, vagy a pályázat elbírálásának idő
pontjában 
- lakóházzal, lakással rendelkezett, illetve 
- saját tulajdonában lévő lakásban vagy főbérlöként önkormány

zati tulajdonú bérlakásban lakik. 

Egyéb fontos tudnivalók 

1. A bérleti szerződés határozott időre - 1 évre - szólhat, mely a 
bérleti szerződésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meg
hosszabbítható úgy, hogy a bérlő (házaspár) a beköltözéstől szá
mítva maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban. 
A lakóegységre kötött bérleti szerződés 51 hónap után sem
milyen indokkal nem hosszabbítható meg. 

2. Az ifjúsági garzonházban lévő lakóegységre vonatkozó bérleti 
jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért nem fizet, de a 
bérbeadót terhelő üzemeltetési és fenntartási kötelezettség tel
jesítéséből adódó költségek fedezetéhez havi 1000 Ft/lakóegy
ség hozzájárulást kell fizetni, mely összeg évente a szerződé
sek megújításakor (szerződéskötéskor) felülvizsgálatra kerül. 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági garzonház lakóegy
ségébe a bérlő (házaspár) a szerződés megkötése után szüle
tett gyermeke kivételével más személyt nem fogadhat be. 

Az ifjúsági garzonházi lakóegységébe való bekerülés részletes fel
tételrendszerét Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
259/1998. (VI. 11.) számú határozatával hagyta jóvá. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a személyi adatokon túlmenően, hogy 
a házaspár megfelel a pályázati kiírásban, valamint a 259/1998. 
(VI. 11.) számú közgyűlési határozatban rögzített feltételeknek. A pá
lyázathoz mellékelni kell a pályázati feltétel 1/d pont szerinti befo
gadó nyilatkozatot. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1999. február 5. (péntek) 12 
óra. (A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen!) 
A pályázat benyújtásának helye: a polgármesteri hivatal vagyonke
zelő irodája. 
A pályázat elbírálása az 1999. február 25-i közgyűlésen történik. 
A pályázatot benyújtókat az elbírálás eredményéről Írásban értesít
jük. A nyertesekkel közöljük a szerződéskötés időpontját és a leté
ti összeg befizetésének határidejét és módját. 
Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodá
ján lehet kérni ügyfélfogadási időben. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

vagyonkezelő irodája 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 452-252/1251 mellék 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1999. január 28.-február 3. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

28.-február 3-ig 15.45 órakor: 
MAUGLI (magyarul beszélő amerikai játékfilm) 

28.-február 3-ig 17.45, 20.00, 29-30-án 22.00 órakor is: 
Róbert De Niro és Jean Reno: 
RONIN (akcióthriller) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

28.-február 3-ig 17.00 órakor: 
MAUGLI (magyarul beszélő amerikai játékfilm) 

28. -február 3-ig 19.00 órakor: 
Jamie Lee Curtis: 
HALLOWEEN 20 ÉV MÚLVA (horror) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

29. -február 3-ig 18.30 és 20.30 órakor: 
Amos Kollek: 

SUE (amerikai „független" film) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 
Róbert De Niro és Jean Reno: 

R O N I N 
(akcióthriller) 

Hiába van vége a hidegháborúnak, a vérprofi kémek
ből nem lesznek porszívóügynökök, inkább olyanokká 
válnak, mint a gazdátlan szamurájok, nos ők a Ronin-
ok. A pergő, magas színvonalú akciófilmet az igényes 
rendezés és népszerű színészek remek összjátéka te
szi még élvezetesebbé. 
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Az Ön készülékének szervize: 

INFRA VÍZIÓ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Monitorjavítás! 
Békéscsaba. Luther u. 18. 
Telefonifax: 441-665, 448-795 

P É N Z T Á R G É P E K 
K Ö T E L E Z Ő 

éves adómemória-kiíratása 
szervizünkben és _ 

m a helyszínen. 4 m j 
Békéscsaba, 

Szerdahelyi u. 2/a 
Telefon: 66/323-644, 325-161 

Telefon/telefax: 324-586 
Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 

Atftof 
i e l i k 

os i sko la 
Személygépkocsi-vezetői 

tanfolyamot indítunk 
1999. február 8-án, 16 órakor. 

Helye: Békéscsaba. Andrássy út 73/1. 
(Gábor Dénes Főiskola). Ha Ón jól kép

zett oktatókat, türelmes emberi bánásmó
dot szeretne, válassza iskolánkat! 

Telefon: 449-877 es 06-30/9353-325 

Automata, 
hagyományos, iktató, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta) Telefon: 447-563 

C s a t l a k o z z o n b e a v i l á g h á l ó b a 

a N a p - S z á m I n t e r n e t t e l ! 

N a p ~ S z á w Computer Kft. 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81. 
Telefon/telefax: 66/451-822 
E-mail: nap-szam@nap-szam.hu 

ékéscsaba 
ír 

4S-4S-4S 
4 4 4 - 7 7 7 / 

C J l t e v m á l TAXI 
éjjel-nappal 

Legyen Ön is a törzsutasunk 

- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ 

teherfuvarozás, autómentés s z e m e y és 444-777 • 45-45-45 
A CSALÁDSEGÍTŐ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT 

albérletet felajánlók 

hirdetéseit várja. 

Az albérletek 
kiközvetítése ingyenes. 

Cím: 
Szent István tér 9. 
Telefon: 441-147, 323-777 

HIRDETŐINK 

FIGYELMÉBE'. 
A keretes hirdetéseket 

pénteken déli 12-ig, 
az apróhirdetéseket hétfőn 9-ig 

adhatják le a szerkesztőségben 
(Szent István tér 9.), 

vagy a Gyorsnyomdában 
(Szabadság tér 1-3., nagyposta). 

Az apróhirdetések díja 60 Ft/szó. 

r F I G Y E L E M ! ^ 
A lapunkban közölt ingatlan-apróhirdetések ingyen megjelenhet

nek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű 

INGATLANBÖRZE 
L című hirdetési, reklám- és információs magazinban, a 

• APRÓHIRDETÉS • 
• Közületeknek es lakosságnak új ter

mék beszerelése és javítás! Árnyé
kolás: redőny, reluxa, harmonikaajtó, 
szalag- és pliszéfüggöny extrákkal is. 
Zárak, hevederzárak, kulcsmásolas. 
Szolgáltatóhálózat: Békéscsaba. Sás 
köz 6., telefon: 457-828; az Andrássy 
út végén, az autóbusz-pályaudvar 
alagsorában, telefon: 06-20/9475-705; 
Békés, Ady u. 1., tel: 341-580. 

• Kárpitozott bútorok felújítása: 437-
753. Székely M. u. 65., Krnyán. 

• Háztartási gépek, mosógépek javí
tása: 06-20/9854-223. 

• Üvegezés! Lakások, épületek hely
színi üvegezése. Tel.: 436-463, 06-60/ 
483-712. 

• Csempézést, hidegburkolást válla
lunk. Telefon: 327-417. 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás ár
kedvezménnyel. Tel.: 06-20/9768-428. 

• Ablakszigetelés árkedvezménnyel: 
326-906. 

• Hevederzárak szerelése garázska
pukra, bejárati ajtókra: 457-302, 457-
725. 

• Malibu Party Service! Állófogadások, 
vállalati rendezvények, baráti össze
jövetelek télies körű szervezése. Te
lefon: 06-20/9227-117. 

• Esküvői videofelvételek, családi ren
dezvények, referenciafilmek készítése, 
video-utómunkálatok. Tel.: 450-566. 

• Krisztina fodrászat, hívásra házhoz 
megy: 06-20/9546-796. 

• Vállalok: építőipari kivitelezésben szo
bafestést, mázolást, tapétázást, bel
ső átalakítást, vizesblokk-korszerűsí
tést. Sarkadi Sándor vállalkozó, tele
fon: 06-30/9558-587. 

• Fekete-fehér televíziók javítása, Ju 
noszty-szakszerviz. Tévéeladás fel év 
garanciával 6000 Ft-ért: Orosházi út 
11., 326-162. 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó ké
szítése, javítása: 435-942. 

• Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. Felújí
tás, átalakítás, javítás. Tel.: 321-768. 

• Hajdú, Vjatka stb. automata mosó
gépek javítása garanciával Elektron 
Bt., Békéscsaba, Bartók B. út 4. Hi
babejelentés: 06-60/388-348, 454-561. 

Kétszobás, kertes családi ház Bé 
késcsaba, Franklin u. 59. sz. alatt el 
adó. Érdeklődni: 06-20/9288-044. 
Tanya földdel eladó: Kisrét 48. 
Vécsey utcai garázs eladó. Telefon: 
328-646. 
A Diófás utcában 600 m--es zártkert 
építménnyel, pincével eladó: 06-20/ 
9621-643. 
2 szobás, egyedi gázos lakás eladó 
Telefon: 455-959. 
Kertes családi ház eladó: Klapka ut 
ca 4. 
Bútorozott szoba lánynak kiadó 
448-741. 
1,5 szoba + ebédlös családi ház el 
adó: 324-327. 
A Tipp közvetítőiroda keres ingat 
lanokat, albérleteket. Cím: Jókai u 
10/1., 322-772. 
Jókai utcai különálló társasház el 
adó. Telefon: 449-045. 
Szabolcs utcai, II. emeleti. 1 szo 
bás, felújított lakás alacsony rezsivel 
eladó: 447-842. este. 
2 szobás, II. emeleti, mért közpon 
ti fűtéses, egyéni vízórás lakás a Kő 
míves K. soron eladó. Irányár: 1,75 M 
Ft. Telefon: 456-783. 
Belvárosi lakás kiadó: 453-597. 
1200 m--es kert kis faházzal a Do
bozi úton eladó. Villany, víz, gáz van. 
Érdeklődni: 06-30/9589-730. 
Békéscsaba belvárosában cégeknek 
vagy több generációnak is alkalmas 
6 szobás kertes ház eladó. Érdek
lődni 17 óra után a 06-30/9683-728 
számon. 
Üres albérleti lakást keresek maxi
mum 12 000 + rezsivel. Válaszokat a 
Pl 490-re kérek. 
Kertes családi ház eladó: Francisci 
u. 8. 
Jaminában tetőtér-beépítéses csa
ládi ház eladó: 438-427. 
4 szobás, kertes ház eladó: Szőlő 
u. 73., telefon: 322-425. 
A sétálóutcán 2,5 szobás, egyedi 
gázos, telefonos lakás eladó: And
rássy út 18/E IV/23. Érd.: délután. 
Téliesített nyaralót vagy kis házat 
vennék. Telefon: 324-272. 

Törött, totálkáros autót veszek: 
06-30/9543-170. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni ja
vítása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés telefonon: 457-334, Tomka Attila 
Duguláselháritás, vízvezeték-szere
lés, -javítás. Telefon: 455-309, 06-20/ 
9209-389. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
szolid áron. Gubény György, telefon: 
433-079. 
Ajtók, ablakok utólagos hőszigete
lése, Euro-Srip rendszer: 448-795, 
06-30/ 9357-274. 
Színes tévé, videó javítása. Kovács 
Attila és Társa Bt., hibabejelentés a 
322-480 telefonszámon. 
Könyvelés, adóbevallás-készités: 
457-267. 
Színes televíziók javítása garanciá
val. Domokos Tamás: 430-166, 06-20/ 
9417-855. 

• Gyermekfelügyeletet vállalok: 459-
337. 

• Magyarból korrepetálást vállalok: 
457-902. 

• 386 DX számítógép eladó. Telefon: 
455- 702. 

• 2 db hizó eladó: 438-138. 438-552. 
• Keményfa fürészpor kapható: 438-

138, 438-552. 
• Iskolásoknak angoltanítás, -korre
petálás nyelvtanárnál. Tel.: 430-130. 

• Kétfunkciós babakocsi első kézből, 
kitűnő állapotban eladó. Érdeklődni 
napközben a 441-222. 16 órától a 
445-678 számon. 

• Morzsolt kukorica 1600 Ft/q áron és 
1 db 3.2 q mt. bikaborjú eladó. Ér
deklődni a 06-20/9839-647 telefonon. 

• A Hugonnai Vilma Egészségügyi 
Szakközépiskola 1 fő takarítót fel
vesz. Jelentkezés levélben: 5601 Bé
késcsaba. Pf. 176. 

• Nagyméretű emeletes ( 
456- 605 

• Hízók eladók: 459-337. 
• Bútor eladó: 452-607. 
• Biliárdasztal eladó 

Telefon: 322-862 

mailto:nap-szam@nap-szam.hu
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MUNKANÉLKÜLISÉG 

Kik vannak hátrányos helyzetben 

Az egyik legfontosabb feladatunk a regionális foglalkoztatási 
különbségek csökkentése - mondta dr. Nagy Ágnes, a Békés 
Megyei Munkaügyi Központ igazgatója múlt heti tájékoztatóján. A 
térségi különbségek és ezzel együtt a feszültségek csökkentése 
azonban nemcsak a munkaügyi központtól, hanem elsősorban a 
gazdaságtól függ. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 
regisztrált munkanélküliek többsége alulképzett, így nehezen he
lyezhető el. Egyre nagyobb számban jelennek meg a halmozot
tan hátrányos helyzetűek is, akiknek képzése nehezebb feladatot 
jelent a munkaügyi szakembereknek. Ilyenek a 45 év felettiek, a 
megváltozott munkaképességűek, illetve a cigánysághoz tarto
zók. Az ő érdekükben kell a foglalljoztatáspolitikát és a térségfej
lesztést összehangolni, melyet térségmenedzseri hálózat kiépíté
sével oldanánk meg - mondta az igazgatónő. 

Ugyanilyen fontos feladat a szociálisan hátrányos helyzetű 
családból származó fiatalok támogatása. Ez is egy új program, 
melybe a kallódó, iskolából lemorzsolódott fiatalok kerülnének. 
Január végén nagyszabású rendezvénysorozat vette kezdetét, 
így január 25-én a Körös Főiskola adott otthont az év első pálya
választási és pályaorientációs szakmai napjának. 

(K. G.) 

perfekt 
H Í R E K a P E R F E K T - r ő l 

TAVASSZAL INDULÓ KÉPZÉSEK 

BÉKÉSCSABÁN 

Felsőfokú: adótanácsadó (munkanélküliek támogathatók), mérleg
képes könyvelő, társadalombiztosítási szakelőadó. Középfokú: in
gatlanközvetítő (értékbecslő), társadalombiztosítási ügyintéző. Cél
tanfolyamok: fórum az APEH szervezetében bekövetkezett változá
sokról. Előadók: Pelikán László, APEH Bűnügyi Igazgatóság, dr. 
Csizmadia Ferenc, APEH Békés Megyei Igazgatóság. Tőzsdei szak
vizsgára felkészítő konzultáció. 
Figyelem! Ősztől SZAKKÖZGAZDÁSZ másoddiplomás főiskolai 

képzés indul bármely diplomával rendelkezőknek. 
Jelentkezni: PERFEKT Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. Békés Me

gyei Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 
Tel.: 441-141, 323-649 

Értesítem 
tisztelt leendő ügyfeleimet, hogy 

MEGNYITOTTAM 
ügyvédi irodámat 
Békéscsabán, a Dobozi út 5. sz. alatt 

(Vizmú 2. sz. irodaépület I. em. 122. ajtó). 
Telefon: 443-866. Telefax: 441-589 

Egyedi vagy tartós megbízás alapján bármikor szívesen 
állok a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági 
társaságok, egyéb gazdálkodó szervek és intézmények 

rendelkezésére jogi ügyeik intézésében. 

DR. HRASKÓ PÉTER 
ügyvéd 

Mobiltelefon: 06-20/983-1195 J . 

M ű s o r o s j ó t é k o n y s á g i e s t a R ó z s á b a n 

A Rózsa Ferenc Gimnázium Szülők-Öregdiákok Alapítványa 
február 6-án, szombaton 19 órakor vacsorával egybekötött mű
soros jótékonysági estet rendez az iskola színháztermében, 

melyre tisztelettel meghívják a gimnázium volt taná
rait és diákjait. Zenét szolgáltat a Sigma zenekar. Az 
1500 Ft-os belépőjegy (mely a vacsora árát is tartal
mazza) az iskolában vásárolható meg. 

Jövő:jóság 
Bizalom van-e körülötted? 

Gondold át! Mennyi barátod 

van? Tiszták-e a titkaid? A 

reménység nem bizonyul il

lúziónak, ha biztos dolgok

hoz kötődik. Nézz körül az 

életedben. Van-e benne még 

hely Neked? Vagy kiszorítot

tak onnan? Épp Te nem vagy 

ott, ahol lenned kellene? El

lenőrizd a borzongást! Való

ban tudsz-e lelkesedni vala

miért? Igen? Akkor jó. Ez az 

alap. 

Minden nap egy új kihí

vás. Meg kell küzdeni a je

lentkező problémákkal. Nem 

lehet elodázni semmit. Itt kell 

boldognak lennünk, most. 

Ezt naponként el kell monda

nunk magunknak. Nincs más 

út, csak a szeretet, a béke

tűrés, a szelídség. Ebben a 

tragikus, felgyorsult világban, 

ahol oly sok a gond, meg 

kell keresni az örömöket. 

Ahogy a Rómabeliekhez 

irt levélben olvashatjuk Pál 

kijelentését: „Annak pedig, 

aki munkálkodik, a jutalom 

nem tulajdoníttatik kegyelem

ből, hanem tartozás szerint". 

Itt, Békéscsabán is igaz ez a 

mondat, mindenkire, aki sze

reti az életét és munkáját. 

KÁNTOR ZSOLT 

RENDŐRSÉGI 

MOS LIK 
• GAZTOLVAJOK. Január 

17-én érkezett a bejelentés, 
hogy a hűtőház területéről is
meretlen tettesek gázolajat tu 
lajdonítottak el. A kiérkező 
rendőrök igazoltatták a hely
szín közelében közlekedő fe
hér Mercedesben ülőket, és a 
kocsiban 150 liter gázolajat ta
láltak. Az intézkedés során a 
rendőrök L. Z. 26 éves békés
csabai lakost lopás bűntette 
elkövetésének alapos gyanú
ja miatt, míg F. R. 26 éves és 
Sz. R. 23 éves békéscsabai la
kosokat orgazdaság bűntette 
elkövetésének alapos gyanú
ja miatt vették őrizetbe. 

• BETÖRÉSEK. Január 18-
án reggel 6 órakor érkezett a 
bejelentés a Körösi utcában 
lévő presszóból, hogy az éj
szakai órákban ismeretlen tet
tesek behatoltak és feltörték a 
játékgépet, melyből 40 000 fo
rintot tulajdonítottak el. 

Január 21-re virradó éjsza
ka a Tevan Andor szakközép
iskola több helyiségét látogat
ták meg ismeretlen tettesek, 
ahonnan videót és televíziót tu
lajdonítottak el. A lopással és 
rongálással okozott kár 435 
ezer forint. Ugyanazon az éj
szakán ismeretlen tettesek be
hatoltak a Bartók B. úti Sziesz
ta presszóba, ahol mindkét já
tékgépet feltörték és 45 724 
forintot tulajdonítottak el. Ron
gálással 110 ezer forint kárt 
okoztak. 

• KARAMBOL. Január 18-
án a Luther és Lázár utca ke
reszteződésében három sze
mélygépkocsi ütközött össze. 
Egy személy könnyű sérülé
seket szenvedett, az anyagi 
kár összesen 100 000 forint. 

• MARIHUÁNA. A megyei 
rendőr-főkapitányság közrend
védelmi osztálya a rendőri 
szervekkel összehangolt tevé
kenység keretében január 19-
én 15.40-kor a Szarvasi úti 
ÖMV üzemanyagtöltő állomás
nál a kommandósok beveté
sével elfogta a 19 éves V. Z. 
békéscsabai lakost, akinél a 
ruházat és a csomag átvizs
gálása után közel 1 kg mari
huánát találtak. Az akció ré
sze volt annak az éves köz
biztonsági intézkedéssorozat
nak, melynek célja, hogy a 
rendőrség visszaszorítsa illeté
kességi területén a kábítószer
fogyasztás minden formáját. 

• SIKKASZTÁS. A rendőr
ség nyomozást rendelt el sik
kasztás bűntette elkövetésé
nek alapos gyanúja miatt G. 
Gy. békéscsabai lakos felje
lentése alapján B. T. békés
csabai lakos ellen, aki alapo
san gyanúsítható azzal, hogy 
a Béres-termékekből befolyt 
összegekkel a sajátjaként ren
delkezett. 

• LOPÁS. Lopás vétsége 
elkövetésének alapos gyanú
ja miatt a rendőrség nyomo
zást rendelt el Sz. Gy. 33 éves 
békéscsabai lakos ellen, aki 
alaposan gyanúsítható azzal, 
hogy a Rossmann Áruházból 
különböző illatszereket kísérelt 
meg eltulajdonítani. 




