
HETI 

V. evto lyam 12. szam 
1995. március 30. 

— INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

A „romlás" rejtelmei 

• Kis matematikusok 

• Döntés előtt 

Drágul a menza 
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Penicillin 
Csokonai Vitéz Mihály lé

lekemelő bájjal írt a penész
ről, mint természeti képződ
ményről. Azt gondolná az 
...ember, hogy valami rusnya 
por és pelyhes nyálkásság, 
mely a romlásnak a rotha-
dásnak következése, holott 
...ezer apró plántákból össze-
csoportozott erdőcske, ame
lyet jó nagyító üvegen szem
lélni kibeszélhetetlen gyö
nyörűség. Ha feketedni kezd, 
jele, hogy megérett és már 
veszni tér. Többnyire hamar 
felnő (nyáron 1-2 óra alatt, 
ha nedvességet, meleget, s 
rekedt levegőt kaphat), de 
némely nemei esztendő
számra is eltartanak. Gyöke
rei, szárai, ágai, virágai, mag
vai, ág-bogai vannak. Ennek 
a múlólag való növénynek 
Linné növénytárában Mucor 
volt a neve, a gombák rend
jébe tartozott. 

Mostani tudásunk már 
több. de nem szebb, csak tu
dományosabb. Tudjuk, hogy 
egyes ECSETPENÉSZGOM
BA-FAJOK által termelt 
egész sor fertőző betegség 
kórokozójának szaporodását 
a penicillin nevű antibiotikum 
gátolja, amelynek felfedezé
se a penésznek köszönhető. 

Csokonai felfigyelt a bur
jánzásnak indult „romlás" bel
ső rejtelmeire, formai lelemé
nyeire is. Ez mintha ma hiá
nyozna belölünk. Csak a ra
gyogásra kapjuk fel a fejün
ket, a kápráztató „üresség" 
orgiasztikusan színes varázs
lataira, pedig egyre több 
ecsetpenész virágzik dolga
ink között. 

KÁNTOR ZSOLT 

és önkor-

A hulladékkezelő műről tartott 
tájékoztatót a közelmúltban Végh 
László a lpolgármester, Bánfi 
Ádám városi főmérnök és Molnár 
Gábor, a kivitelező Keviép részé
ről. A meghívottak között szak
emberek, lakossági ellenőrzőcsoport 
mányzati képviselők is voltak. 

Végh László alpolgármester elmondta, hogy már 
1992-ben kiderült, hogy a Kétegyházi úti szemétte
lep engedélyei megszűnnek, működése környezet
szennyező. Ekkor indult el egy folyamat, amelynek 
eredményeként a depóniára alapuló, szelektív gyűj-
téses hulladékkezelő tervei elkészültek. A beruhá
zás igen nagy volumenű, így több ütemben készül, 
de már az első ütem befejeztével (ami körülbelül ' 
1996 végére, 1997 elejére várható) használhatóvá 
válik. A legnagyobb gondot a finanszírozás okozza. 
A közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyról, kötvény
kibocsátásból maradt 115 millió forintot használják 
fel ebben az évben, és a környezetvédelmi alapból 
is pályáznak pénzekre. Április közepéig áttekintik, 
hogy ez a pénz mire lesz elegendő, és a június 29-i 
közgyűlésre készül anyag a pénzügyi lehetőségek
ről a folytatást il letően. A beruházás üteme a pénz
hiány miatt lelassul, azonban a szakmai követelmé
nyekből nem engednek; európai szintű hulladékke
zelő mű épül Kismegyer területén. 

Bánfi Ádám ismertette, hogy védő erdősávot te
lepítettek a helyszínen. Bár építéstechnológiailag 
jobb lett volna később, de a lakók külön kérése volt 
ez, amelyet figyelembe vettek. Elmondta még, hogy 
a talajvíz jelenlegi állapotát rögzítik, a most kapott 

Szemét 
és pénz 

értéknek nem szabad romlania a 
hulladékkezelő megépítése után 
sem. Molnár Gábor az építési 
munkálatokról szólt. Hangsúlyoz
ta, hogy a hat szóba került terü
let közül a kismegyeri volt a leg

optimálisabb. Ez egy folyómeder, tehát fel kell tölte
ni. A szigetelés, a 3x20 cm-es agyagréteg és a fó
lia, valamint dréncsőrendszer gondoskodik arról, 
hogy a talajba, a környezetbe szennyező anyag ne 
kerülhessen. 

Fontos feladat lesz az építésen kívül a lakosság 
szelektív hulladékgyűjtésre történő „átszoktatása", 
amelyet a MÉH vállalattal közösen, egyre széle
sebb körben szeretnének kiterjeszteni. Tímár Imre 
mezőmegyeri képviselő kérte, hogy az elsők között 
biztosítsák Mezőmegyeren a szelektív gyűjtés felté
teleit. 

A lakossági ellenőrzőcsoport egy tagja kifogá
solta a szemétszállítás minőségét, félve attól, hogy 
a szállítóautókból kihulló szemét lepi majd el Me-
gyer környékét. Bánfi Ádám válaszában elmondta, 
hogy olyan autók munkába állítását tervezik, ame
lyek az összegyűjtött hulladékot tömörítik. Ezzel a 
módszerrel alkalmanként több hulladék juttatható a 
hulladékkezelőbe, és nem száll, vagy potyog a sze
mét. 

A tájékoztató végeztével a résztvevők a helyszí
nen is megtekinthették a munkálatokat. A hulladék
kezelő építése elkezdődött, a munkások dolgoz
nak. Bízzunk benne, hogy a képviselő-testület 
megtalálja a szükséges forrásokat a folyamatos 
munkához. M I K Ó C Z Y E R I K A 

A megyében stag
nál a munkanélküliség 
- hangzott el a Békés 
Megyei Munkaügyi 
Központ múlt heti tájékoztatóján, 
melyen dr. Nagy Ágnes igazga
tónő mellett dr. Garzó Lilla, a 
Munkaügyi Minisztérium helyet
tes államtitkára is jelen volt. 

Dr. Nagy Ágnes ismertette, 
hogy az ez évi foglalkoztatás-po
litikára szánt összeg csökkent. A 
megyei központ 502 millió forin
tot, s még 85 millió forint kiegé
szítő keretet kapott erre az évre, 
tavaly mintegy 800 millióból gaz
dálkodhattak. Az 502 millió ne
gyed részét közhasznú munkára, 

30%-át bértámogatásra, 25%-át 
átképzési támogatásra fordítják. 
Ezeken kívül a részmunkaidős 
foglalkoztás és a vállalkozóvá 
válás ösztönzésére, utazási költ
ségtérítésre is vannak pénzesz
közök. A korengedményes nyug
díj támogatására a jövőben nem 
lesz módjuk, az előnyugdíjazás 
rendszerét pedig szigorítják és 
várható, hogy a későbbiekben 
ezt felváltja egy másfajta konst
rukció. Az igazgatónő elmondta, 
hogy tanfolyamaikat a konkrét 

mukáltatói igényeknek 
megfelelően indítják. 
Nem feladatuk a pá
lyakezdők főiskolára 

való felkészítése, pontszámnö
velő nyelvvizsgáztatása. Dr. Gar
zó Lilla felhívta a figyelmet arra, 
hogy a leépítések következtében 
nőni fog a munkanélküliek szá
ma, így várhatóan még több fel
adatot kell ellátni kevesebb 
pénzből. 

Végezetül a Békés megyei 
adatok: az érvényes állásheíyek 
száma 934, a regisztrált munka
nélküliek száma 28 882 fő, a 
munkanélküliségi ráta 16%. 

- ó v -



H E T I M O Z I M Ű S O R 

1995. márc ius 30. -ápr i l i s 5. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15 és 17 óra: 

19 Ara: 

21 óra: 

Walt Disney: 101 KISKUTYA 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

Pénelopé Spheens: KIS GÉZENGÚZOK 
(magyar..: beszélő amerikai akrióhohózat) 

lom Hanks: F O R R E S T GLIMP 

(magyarul beszélő amerikai film} 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

30.-áprills 5. 16.30 óra: Pénelopé Spheeris KIS GÉZENGÚZOK 

18.30 Ara: Watt Disney 101 KISKUTYA 

30., április 1., 3. es 5. 20.30 Ara: P R O S P E R O KÖNYVEI 

31., április 2. és 4. 20.30 ora: II EDWARD 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Pénelopé Spheeris: KIS GÉZENGÚZOK 

Színes, amerikai akcióbohózat 

Amerikában a képregények és a némalilmek szereplői, mint alléié 
történelmi relikviák, hatalmas becsben vannak. A kis gézengúzok is 
a némafilmből léplek elő, Pénelopé Spheeris pedig készséggel ren
dezte meg újabb kalandjaikat. ANőgyülölők Klubjában zavar támadt, 
mert egyikük nem hogy gyűlölné, de egyenesen szerelmes egy 
nőbe. Micsoda bolrányí Pedig ideje fesz megbékélni, mert a Nagy 
Járgányversenyen a csapatnak győznie kell. 

GYARAKINE és TÁRSAI Bt., 5600 BÉKÉSCSABA, 
REVICZKY U. 1/1. 

Telefon/rádiótelefon: 06-60/304-503 Ügyfélfogadás: mindennap 7-18-lg. 

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmái nyújtó tanfolyamokat 
indítjuk minden hónapban, képesítő szakvizsga minden hónapban: foglalko
zások hétvégén vagy igény szerinti időben és helyen: 
ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi 
árufuvarozó, iskolavezető, ADR-ügyintézö, emelőgép-ügyintéző, nehéz- és 
könnyügépkezető, láncfűrészkezelő, fakitermelő. II. forg. kai növényvédő
szer, mezőgazdasági gépkezelő, -betakaritógóp-kezelö, ipari olaj- és gáztü
zelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése 
A képesítésekről országos érvényű jogosítányok, oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Főfelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra 
Jelentkezhetnek telefonon, írásban és személyesen, 

a GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT.-nét. 

A VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA KÖZLEMÉNYE: 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kőris utcában a Dégáz szakembe

rei megkezdték az elöregedett gázvezetékek cseréjéi. A rekonstrukció 
során az úttest és az 1-7. szám előtti járda közötti zöldterületen a lakos
ság által jóhiszeműen - cte szabálytalanul - ültetett fák, cserjék kivágás
ra kerülnek. Akivágott fák pótlása nem áll módunkban, mert az érvényes 
szabályok szerint közművezetékre és annak közelébe növényzetet telepí
teni nem szabad. A kivitelezés előreláthatólag ez év közepéig tart, de a 
kivitelező a felbontott közterületek helyreállítását folyamatosan elvégzi. A 
munkálatok idején kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését! 

V I S S Z H A N G 
A Heti Mérleg legutóbbi számának címoldalán tudósítás jelent meg városunk 
közgyűlésének március 16-án és 17-én tartott üléséről. A tudósítás címe (Ello-
gadták a költségvetést), és a fölötte elhelyezett kép azt a benyomást kelti az 
olvasóban, hogy az Összefogás Békéscsabáért kisgazdapárti képviselői ezzel 
az előterjesztéssel egyhangúan egyetértettek. Szeretnénk felhívni a választó
polgárok figyelmét, hogy ez nem felel meg a valóságnak, hisz a végszavazás
nál frakciónk esetében „nem" szavazat és tartózkodás is volt. Továbbá le kíván
juk szögezni, hogy az 5%-os elvonás, amely intézményeinket igen súlyosan 
érinti, nem az FKGP, MDF, KDNP képviselőinek javaslalára lett elfogadva. Szá
mos esetben rámutattunk, hogy ezért a kényszerhelyzetért nagy részben a je
lenlegi kormány önkormányzatokkal kapcsolatos politikája tehető felelőssé. Az 

Összefogás Békéscsabáért frakció tagjainak nevében tisztelettel: 
f \ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
oktatási-nevelési intézmények vezetői állására 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Művelődési Köz
löny 6. számában megjelent kiírás alapján pályázatot hirdet az alábbi 
oktatási-nevelési intézmények vezetői állására: 

Óvodák: Kölcsey Utcai Óvoda, Békóscsahíi, Kölcsny u. 3.: Tompa-Kolozs
vári Utcai Óvoda. Békéscsaba, Kolozsvári u 74.; Hajnal ll'cai Óvoda. Bé
késcsaba, Hajnal u. 12. 
Általános és középiskolák: József Attila Általános Iskola, Békéscsaba 
Pásztor u. 17., 11. Sz Általános Iskola, Békéscsaba, Rózsa u 21-23 ; Ma 
riách Utrni Általános Isknln, Békéscsaba. Madách u. 2 : Jókai Utrni Mttffi 
nos Iskoki és Spnciális Szakiskola. Békéscsaba, Jókai ti 22 ; Belvárosi Ál 
talanos Iskola és Gimnázium, Békéscsaba Haán L u 2/4.; Hugonnai Vilm.' 
Egészségügyi Szakközépiskola. Békéscsaba, Gyulai út 55; Ruhaipat 
Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium, Békéscsaba, Lencsési 
út 140.; Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola, Békéscsaba. Ka 
zinczy u. 7.; Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakkö 
zépiskola. Békéscsaha AndrAssy út 2 

Pályázati teltételek: az 1993 évi LXXIX tv 18 § ában (közoktatási tv) a 
többször módosított 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 5 §-ában foglaltak 
és a Művelődési Közlöny 6 számában megjelentek szerint 
Beküldendő: 
- szakmai életrajz. 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre 

épuló lejlesztési elképzeléssel (vezetési program); 
- hatósági erkölcsi bizonyítvány: 
- az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata. 
Beküldési határidő: 1995. április 13. 
Cím: Dr. Simon Mihály jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 

A pályázati eljárás a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12. § szerint történik. 
Részletes információ az oktatási, közművelődési és sportirodán kérhető (te
lefon: 66/441-562). 

• FOGADÓNAPOK. Március 31-
én, pénteken dr Simon Mihály jegyző. 
április 6-án Végh László alpolgármes
ter tart togadónapot a városházán 8 és 
12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Az FKGP tagjai 
minden szerdán 10 és 12 óra között 
fogadóórát tartanak a Luther u. 6 
szám alatt, csütörtökönként 10 és 12 
óra között pedig a városháza 161. 
számú szobájában. 

• MATEKVERSENY. A Zrínyi Ilo
na Országos Matematika-verseny Bé
kés megyei lordulójának díjazottai: 3. 
osztály - 1. Tar Lilla (Belvárosi Általá
nos Iskola és Gimnázium); 4. osztály 
- 2 Sztojcsev Iván (Józsel Attila Ál
talános Iskola), 3 J a c s e k Norbert 
(Madách Utcai Altalános Iskola); 5 
osztály - 1. Baur Eszter (Áchim L. 
András Általános Iskola). 3 Bene Zol
tán (Evangélikus Gimnázium), 4. Ká
das Attila (10. Sz. Általános Iskola); 6. 
osztály - 1. Széri-Varga Zoltán (Bel 
városi Általános Iskola és Gimnázi
um), 7. Gyebnár J. Róbert (Áchim L. 
András Általános Iskola), 8 Takács 
Sándor (Józsel Attila Általános Iskola); 
7 osztály - 1 Dénes Attila (Áchim L. 
András Általános Iskola), 5. Halász 
Enikő (Rózsa Ferenc Gimnázium); 8. 
oszlály - 1 Baur Edina (Rózsa Fe
renc Gimnázium), 2 Várai Tamás 
(József Attila Általános Iskola), 5 Bíró 
János (Belvárosi Általános Iskola és 

Gimnázium), 9 Szabó Tamás (Ácl 
L András Általános Iskola), 10 Fari 
Pál (Józsel Attila Általános IskO 
Vastagon azoknak a nevét sze 
akik részt vehetnek Kecskeméten 
országos versenyen. Csapatversei 
ben is osztottak díjat az első helyezi 
iskoláknak Békéscsabán az Áchim I 
András Általános Iskola 5 osztá 
csapata (Baur Eszter. Bojtár Zo 
Kis Andrea) és a József Attila Ált 
nos Iskola 8 osztályos csapata (V* 
Tamás, Farkas Pál, Bondár Katái 
voltak a díjazottak között 

HANÓ MIKLÓS 
képviselő 

TÍMÁR KÁROLY 
képviselő 

TAKÁCS PÉTER 
képviselő 

A városüzemeltetési iroda 
ajánlatokat kér lakossági út

alap-építésekre. Az ajánlati ki
írás átvehető az irodán. Érdek
lődni a 452-252-es telefon
számon Gritta Pálnál lehet. 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601. Pf 11Í j 
Telefon/fax: (66) 445-676, 

telefon: 452-252, telex: 83-229 
Szedés: ASM Stúdió 

Nyomás: Hungária-lnlo 
Nyomdaipari Kft. Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 

Megjelenik hetente. 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



II. Kelet- és Közép-Európai Kulturális Találkozó 
Békéscsaba, 1995. április 5—8. 

• m m M Békéscsabán ORIENS '92 névvel 1992 márciusában nagyszabású, hagyo-
m ^—^r mányteremtő esemény kelt életre. Négy napon keresztül tizennégy nem-

^ ^ g f ^ f zet képviselőit, kilencszáz művészt és kulturális szakembert fogadott a 
Viharsarok fővárosa. 
Az április 5-től 8-ig megrendezendő II. Kelet- és Közép-Európai Kulturális 
Találkozó célja - hasonlóan az előzőhöz -, hogy fölmutassa a régió né
peinek hagyományos ós jelen kulturális eredményeit, egymás mellé állít
sa az egymás mellett élő, de sokszor elszigetelt értékeket, lehetőséget 

íjon találkozásra, nézetcserére, közös gondolkodásra, föltárjon azonosságokat és különbözőségeket; építsen közössé-
ket és igazolja e népek önépítő erejét, önrendelkezési törekvéseit kultúrájukban, mindennapjaikban. 

A rendezvény - melynek fővédnöke Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke - kulturális találkozó, de céljával, prog
ramjaival általánosabb értékeket is szolgál. 
A Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör szervezésében - ós a városban működő társintézmények és szerve
zetek közreműködésével - az Oriens '95 szerteágazó programmal: művészeti fesztiválokkal ós tanácskozásokkal az aláb
bi kulturális területeken zajlik. 

S Z Í N H Á Z 

produkciók részben a Békés Megyei Jókai Színház, részben a BMZ 
Art & Média kulturális magánvállalkozás társrendezésében bonyolód
nak. 

Program: 

Ápr. 5. 19.00 

Április 7. 19.00 

irilís 8. 

17.00 

Jókai Színház nagyterem: 
Megnyitó: Szabó Zoltán, a Művelődési Minisztéri
um politikai államtitkára. 
Székely János: Caligula helytartója című drámája, 
a kassai Thália Színház (Szlovákia) magyar nyelvű 
előadása. 

Jókai Színház: A BMZ Art & Média társrendezésé
ben Disznók közé címmel zajló esemény 
programja: 

i a színház előtt az ODRaDEK akciózenekar 
(Debrecen) koncertje; 

• a színház előcsarnokában Gubis Mihály 
(Békéscsaba) képzőművész performance-a; 

• a Vigadó Galériájában Baudhuin Simon 
(Belgium) kiállításának megnyitója; 

r a színház nagytermében divatbemutató; 
• Kovács István (Budapest) papírszobrász ós 

performer produkciója; 
• a Neumák (Orosháza) hangköltészeti kísérlete; 
• Monty Cantsin (Kanada) neoista művész 

műsora; 
• a Stort Antihygienism, antifascism akciószínház 

performance-a; 
• BMZ: Disznók közé című akciódrámájának 

ősbemutatója. 
Ifjúsági Ház nagyterem: Intermaszk színházi 
bemutatók. 

AIOWA PROJEKT 95/1. - PESTIS 
AIOWA csoport (Szerbia) magyar nyelvű előadása. 

A I O W A 

AZ AIOWA SIKOLYAI 

! irrealitás, azaz a szürrealizmus áradatában, a nagy „jugoszláviai vál
ság' kezdete előtt, az artaudi színház legvéresebb hallucinációi őrületé
ben, vagyis röviden: egy nagyon furcsa század végén, egy nagyon 
furcsa tájon - a bácskai szent földön (ahogyan egy költő mondta), a 
huszadik század utolsó évtizedének kezdetén, megszületik az AIOWA. 
A sárból. A zentai sárból. Abból a tiszamentiből. A szemétdombból. A 
rakás-Világban. 

Az AIOWA azért jött létre, hogy elegyengesse, megváltoztassa a vilá
got, hogy uralkodjon fölötte. Az irodai anarchistáktól különbözve, akik 
még a miniszteri foteloktól sem vonakodnak, az AIOWA saját romboló 

ORIENS 92 - Göncz Árpád köztársasági elnök Békéscsaba sétálóutcáján 

és (auto)destruktív erejével, aminek alapja, természetesen, mindannak 
az (auto)analízise, ami a színészekben és a többi alkotóban van, ma
gukban és a körülöttük levő világban; az AlOWA-nak valóban sikerült 
megváltoztatnia ezt a világot. Vagyis szétrombolni! Mert látszatot csakis 
látszattal lehet elpusztítani; az ún. reális világ megváltoztatásáról szőtt 
álmok így nemcsak „gyerekkori ábrándok" maradtak - a nerrdótezö „re
ális" világ megmutatása színházi igazsággal - ők ezeket az alapokat 
megvalósították. Az AIOWA az igazi magyar autizmus és öngyilkosság 
paradigmája. Az AIOWA egy különálló világ. 

Lemondva mindenfajta ideológiáról - a legfőképpen a vulgáris napipo
litikáról - nem kötelezte el magát. Az ő művészetük - természetesen 
nemcsak a szalon - l'art pour l'artizmus miatt - bevallotta, hogy tehe
tetlen, hogy önmagáért létezik. Ugyanakkor lemondva a hatalomról, be
zárkózva önmaga őrültségébe, önmaga betegségébe, szembe állítva 
ezeket a külső világ őrültségével és betegségével. Dehát a színház 
pestis! Hányszor kell még Artaudot idézni? 

Az AIOWA színháza mindenképpen fizikai színház. A milliós áltársalgá-
sok, a milliárdos összekuszálódott tettetések, az óriási színlelések ide
jében, ők érthetően beszélnek - testtel. A legerősebb nyelvvel - a 
(meztelen) testtel. És ha semmi más nem, kifejezésük értéke - a sokk. 
A senyvedt érzések sokkja az elprostituálódott nyelv tehetetlenségének 
idejében. 

Az AIOWA színháza expresszionista; itt is Artaudra hallgattak - nem 
az értelemhez szólnak, hanem az érzékekhez. 

Minden AlOWA-előadás egyforma - a Harmattól kezdve az Amnes-
tiá-ig és Idemo u bojig, a Békéscsabán bemutatásra kerülő Pestisig -
a szemétdomb és a hulladék esztétikája... a világ széthullása és az em
beri létezés értelmetlensége feletti és miatti sikoly. 

Az elme e sikolya, az én generációm legjobb elméinek sikolya (ahogy 
Ginsberg mondaná) - ismétlem - az AIOWA előadásainak elsődleges 
poétikája. 

(Idézel Deian Nebrigic. az AIOWA Art Group-ról irt kritikájából.) 



ORIENS '92 - A Könny és csepp mozgásszínház! társulat (Szófia) 
a Jókai Színház előtt, az „utcaszínház színpadán ' 

18.00 Sámuel Becket: Utolsó tekercs című drámája, 
a Féling Színház (Békéscsaba) produkciója. 

18.30 „Was ist kunst?" 
Totalitárius zenei pertormance az Opál Színház 
(Budapest) előadásában. 

Április 8. 19.00 Jókai Színház nagyterem: Eisemann Mihály - Szi
lágyi László: Én és a kisöcsém című zenés vígjá
téka (a Jókai Színház produkciója), Csabai Páholy 
előadás. 

Z E N E M Ű V É S Z E T 

Széles közönségigény kielégítése érdekében három színhelyen jazz-
muzsikabol, zenés előadói estből, komolyzenei produkcióból, hangköl
tészeti kísérletből és akciózenóből tevődik össze a rendezvénysorozat. 

Program: 
Április 5. 21.00 Ifiház Casino: 

Volvox Globátor (Szeged) jazzkoncertje. 

Április 6. 16.00 Nyugdíjasklub, Luther u.: 
az Ungvári Színház zenekarának műsora 
(Ukrajna). 

Április 6. 21.00 Ifiház Casino: 
Oláh Kálmán Szextett jazzkoncertje. 

23.00 A Mr. Koala együttes (Lengyelország) blues-rock 
koncertje. 

Április 6. 22.00 Jókai Színház Vigadó: 
Bródy János (Budapest) előadói estje: Az utca 
másik oldalán 

Április 7. 21.00 Ifiház Casino: 
Hot Clug Zagreb Swing Quartett (Horvátország) 
jazzkoncertje. 

Április 8. 22.00 Ifiház nagyterem: 
Jam Sassion vendégzenészek közreműködésével 
(Aquarell, Full House, Jazz Mine). 

T Á N C S Z Í N H Á Z 

Az Új lépés című kortárs tánc- és mozgásművészeti találkozó poszt
modern táncszínházi csoportosulásoknak, kísérleti műhelyeknek nyújt 
bemutatkozási lehetőséget és szakmai találkozót. 

Program: 
Április 3-5. Jókai Kollégium: 

A Megyei Művelődési Központ és a Békés Megyei 
Drámapedagógiai Társaság társrendezésével 
Esiaba Irobi (Nigéria) nemzetközi afrotánctréning-
je. 

Április 7. 17.00 Ifiház, nagyterem: 
• Új lépés - kortárs tánc- és mozgásmüvészeti 

találkozó. 
• Esiaba Irobi (Nigéria) színész, táncművész 

bemutatója. 
• A Szófia Táncszínház (Bulgária) műsora. 
• Az Olescher Multimedia Színház (Budapest) 

műsora. 

Április 7. 22.00 Ifiház, nagyterem: 
A Közép-Európa Táncszínház (Budapest) műsora. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A Békéstáji Művészeti Társaság közreműködésével zajló eseménysoro
zat célja az alkotások létrehozásán túlmenően, hogy a széles közön
séget bevonja a hagyományostól eltérő képzőművészeti akciókba. Ez 
demonstrálja a művészet értékét és létjogosultságát, ugyanakkor szí
nes programmal többféle módon kelt érdeklődést a találkozó résztvevő
iben és látogatóiban. 

Program, műleírási tematika: 
Április 5-től 8-ig folyamatosan: 

• a színház előcsarnokában kiállítás nyílik a 
Békéstáji Művészeti Társaság tagjainak műveiből: 

• nagy méretű Objekt készítése, melynek belső tere 
is bejárható; az Objekt külső felületét festett és 
jelzésekkel ellátott kompozíció fedi, színhely a 
színház előtti utcarész; 

• a társaság alkotói irányításával a járókelőket is 
bevonó szabadtéri festés a sétáló utcán; 

• Az ORIENS '95 szellemiségét hordozó vizuális 
alkotásokat, rajzokat, gondolati dokumentumokat 
tartalmazó kiadvány megjelentetése. 

Önálló, egyedi kiállítások április 5-től 8-ig. 
Április 5. 11.00 Szlovák Kultúra Háza: A Trencséni Múzeum (Szlo 

vákia) néprajzi kiállítása, megnyitja Pál Miklósné, 
a Megyei Művelődési Központ igazgató-helyettese. 

Április 5. 20.30 Ifjúsági Ház: Oriens '92 dokumentációs fotókiállí
tás. Megnyitja: Fodor József, az ORIENS '92 fő 
szervezője 

Április 6. 15.00 Munkácsy Mihály Múzeum: Boldog Gusztáv ós 
Lehoczky Péter (Békéscsaba) Természet és társa
dalom című fotókiállítása, megnyitja: Banner Zoltán, 
művészettörténész. 

Április 6. Megyei Könyvtár: kísérletek a középpont 
definiálására Olescher Tamás (Budapest) 
munkáiban (1990-94., festmények, installációk). 

GONDOLATOK 
OLESCHER TAMÁS KIÁLLÍTÁSÁRÓL (KIÁLLÍTÁSÁHOZ) 

- Az ember ősidők óta modellezi a világot; a Teremtő akaratából mc 
delleznie kell. Ember életét, a részt hozzáigazítja a Kozmosz egész I 
lágához. 
- Igazodásának módja a rítus, amely artikulált cselekvósrendszer, ben 
ne (az emberben), általa létező, veleszületett törvény megfogalmazása 
Rítusával a mindig ugyanazt mondja el, tér- idő és karakter függvényé 
ben mindig másképp. 
- A rítus összetett cselekvés: nyelv, ének; tánc, mozgás; téri rend (for
ma) ós rajzolat az eszközei. 
- Minden gyerekkel vele születik az ősartikuláció (archetípus, őskép): 
az első hangokat igyekszik zenévé formálni, az ütemes hangra tánco 
ni kezd; s két-három éves korában belső késztetésre alapfirkákat tesz 
Lerajzolja az optimális formakettőst, a körkeresztet, amely a tagolt tor
mák rajzolásánál segíti, de a téri formát is segítségével alakítja játéka 
ból. 
- A körkereszt az egymást kiegészítő kettősóg, a férfiség és a nősét 
képlete. Az osztatlan és az osztott egész valósul általa. Keresztény mű 
veltségünkben a Szűzanya méhe ós benne megfogant Ige; de a Terén 
tő és a teremtett örök násza-jele is. Középpontjában, ott ahol a ké 
egyenes szakasz metszi egymást a Teremtő, az Atya van jelen, az im 
cionális pont Őt idézi meg - ami e rendszerben megfogalmazhatatlan 
az, Ö a legvalóságosabb. 

- E pont megtalálása minden rítus értelme, célja, középpontba kerül
ni, „Isten tenyerére" rendeződós igazodás csak ott, általa, valósulhat. 

MOLNÁR V. JÓZSEF 

U T C A F E S Z T I V Á L 

A vegyes műfajú Forgatag, az utcai rendezvények programsorozata I 
vatott a város fesztiválhangulatát a járókelők között is fölkelteni. Mindé 
utcai rendezvény a színház előtti részen, a sétálóutcán történik. 



Program: 

Április 5. 16.00 Térzene a Big Band (Békéscsaba) közreműkö
désével. 

17.00 A brassói Miorita Táncegyüttes (Románia) 
népitánc-műsora. 

Április 6. 16.00 Utcaszínháza Maskarás együt tes (Kecskemét) 
előadásában 

Április 7. 17.00 A Balassi Táncegyüttes (Békéscsaba) népitánc
műsora. 

Április 8. 10.00 A Békéscsabai Vasutas Fúvószenekar térzenéje. 

S Y M P O S I U M 

A Civil szervezetek a kelet- és közép-európai régióban című tanácsko
zásnak társrendezője a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, 
színhelye a városháza. 

A négynapos konferencia egyik célja, hogy elméleti - tudományos 
megközelítésben bemutassa a régió országaiban a civil szerveződések 
történelmi hagyományait, a változó társadalmi körülményekben rejlő le
hetőségeket, a jelenlegi helyzetet, kitérve a hatalom és a civil szervező
dések kapcsolatára is. Az egyes országokról így kapott kép lehetőséget 
adhat a hasonlóságok és különbözőségek körvonalazására, a továbblé
pés módozatainak közös kimunkálására. A téma plenáris ülésen törté
nő feldolgozását egy-egy ország nonprofit kutatói végzik. 

A tanácskozás másik célja, hogy lehetőséget biztosítson a résztvevő 
országok civil szervezeteinek egymás megismerésére, kapcsolatépítés
re. A résztvevők megismerkednek a Békés megyei gyakorlattal is, né
hány település életének helyszíni tanulmányozása során. 

C O L L O Q U I U M 

A kultúra új ösvényein című tanácskozás célja, hogy áttekintést adjon 
azokról a politikától független szellemi áramlatokról, komplex kulturális 
irányzatokról, életviteli stratégiákról, melyek az új évezredbe történő át
lépés során meghatározóak lehetnek Kelet- és Közép-Európa életében. 

A konferencia elsősorban nevelési, informatikai rendszerek, kulturális 
koncepciók, organikus tér- és környezetszervezési modellek, művésze
ti irányzatok, alkotóműhelyek, kiemelkedő egyéni és csoportos szellemi 
teljesítmények felé nyitott. A nézetek ütköztetése éppúgy feladata, mint 
e nézetek közelítése, cseréje. A sokszínűségben csak egyetlen azonos
ság a követelmény: a régió népeinek békéje, közeledése. 

AColloquium kétnapos programja előadásokból, dokumentációk bemu
tatásából és vitákból áll. A tanácskozás magyar, angol, román ós orosz 
nyelven, szinkrontolmácsolással, egyetlen egységben, szekciók nélkül 
folyik a megyeházán. 

Kapcsolódó programok. 

• Dr. Pataky László emlékkiállítás 
- Ijfúsági Ház, Pa taky- te rem. 

• Dienes Gedeon orkesztika dokumentumok 
- Ijfúsági Ház, I. em. bemutatóterem. 

• Waldorff-kiállítás 
- Ijfúsági Ház, I. em. bemutatóterem. 

ORIENS '92 - Pertormance a volt HAFE-csarnokban 

MOZI 

Múlt és jelen találkozása, kínok és örömök, Ke
let- és Közép-Európa változásai a filmvásznon. 

Az előadások helye a Pheadra Mozi Kamara
terme. 

ön 
Program: 
Krzystof Kieslowski lengyel filmjei: 

Ápr. 5-6-7. 16.30 Három szín: KÉK 

Ápr. 5-6-7. 18.30 Három szín: FEHÉR 

Ápr. 5-6-7. 20.30 Három szín: PIROS 

Gus Van Sant amerikai filmjei: 

Ápr. 8. 16.30, 20.30 Néha a csajok is úgy vannak 

Ápr. 8. 18.30 Otthonom, Idaho 

K Ö N Y V P R E M I E R 

Társrendezvényként a Tevan Kiadó dr. Cs. Tóth János (Békéscsaba) 
Művészeti metszetek című könyvének bemutatóját tartja. 

Program: 
Április 7. 11.00 Andrássy úti Fortuna Üzletház: Könyvbemutató. 

A könyvpremieren a kötetben szereplő vizuális 
alkotók és irodalmárok - Békés megyeiek ós 
a térségből elszármazottak - közel félszázán 
mutatkozhatnak be. 

N É P T Á N C 

A régió népeinek táncaiból egész estét betöltő műsor keretében mutat
nak be ízelítőt a tánccsoportok. 

Program: 
Április 6. 18.00 Ifjúsági Ház nagyterem: 

A Nemzetiségi Néptáncegyüttes (Békéscsaba), 
a brassói Miorita Táncegyüttes (Románia) és 
a nagylaki Szlovák Táncegyüttes (Románia) 
népitánc-műsora. 

20.00 Táncház, házigazda: a Balkán Táncegyüttes. 

Kapcsolódó rendezvény 

Program: 
Április 5. 18.00 Ifjúsági Ház Casino: 

A Haudujudu sorozat vendége Pesti László, 
a Fekete Doboz ügyvezetője. 

N E M Z E T I S É G I R E N D E Z V É N Y E K 

Békéscsaba Megyei Jogú Várossal és a Békéscsabai Szlovákok Szer
vezetével testvérvárosi kapcsolatban lévő közép-európai települések 
polgármestereinek, illetve kulturális delegációinak találkozója a Szlovák 
Szervezet társrendezésében. 

Program: 
Április 1. 18.00 Szlovák Kultúra Háza: 

A csabai szlovákok és az innen elszármazottak ba
ráti talákozója. 

9.00 Evangélikus Nagytemplom: 
Szlovák nyelvű istentisztelet. 

10.00 Szlovák Kultúra Háza: 
A Békéscsabával kapcsolatban álló közép-európai 
városok szlovák polgármesterinek találkozója. 

16.00 Szlovák Kultúra Háza: 
A magyarországi román és szlovák települési 
kisebbségi önkormányzatok képviselőinek, 
a Magyarországi Szlovákok Szervezete 
és a Magyarországi Románok Szervezete 
vezetőinek, a közép- és keleteurópai régióban 
Békéscsabával testvérkapcsolatban álló települések 
polgármestereinek találkozója. 



szerda 

IF IHAZ 

HAUOUJUDU 
(Casino, 18 óra) 

ORIENS '92 fotókiállítás 
megnyitója (20,30 óra) 

Volvox Globátor 
(Casino, 21 óra) 

Á P R I L I S 

iutortök 

Néptánctalálkozó 
(Nagyterem, 18 óra) 

Táncház 
(Nagyterem, 20 óra) 

Oláh Kálmán Sextett 
(Casino, 21 óra) 

Mr. Koala együttes 
(Casino, 23 óra) 

ORIENS '92 fotókiállítás 

Á P R I L I S 

péntek 

Colloquium (14 óra) 
Hot Club Zagreb Swing 
Quartett (Casino, 21 óra) 

Új lépés kortárs tanc-
és mozgásművészeti 

találkozó (17 óra) 
Közép-Európa 

Táncszínház (22 óra) 
ORIENS '92 fotókiállítás 

Á P R I L I S 

INTERMASZK 
(Nagyterem, Casino, 

17 óra) 
Jam Sassion 

(Nagyterem, 22 óra) 

ORIENS 92 fotókiállítás 

J Ó K A I S Z Í N H Á Z 

Megnyitó 
(Nagyterem, 19 óra) 
Caligula helytartója 

(Nagyterem, 19,15 óra) 

Brody-est 
(Vigadó, 22 óra) 

„Disznók közé" 
nemzetközi modern 

kultúra fesztivál 
(Nagyterem, 19 óra) 

Én és a kisöcsém 
(Nagyterem, 19 óra) 

S Z L O V Á K 
K U L T Ú R A 
H Á Z A 

Néprajzi kiállítás 
(Trencsén) megnyitója 

(11 óra) 

Szlovák polgármesterek 
találkozója (10 óra) 

Román-szlovák 
találkozó (16 óra) 
Néprajzi kiállítás 

Néprajzi kiállítás Néprajzi kiállítás 

S É T Á L Ó U T C A 

Térzene (16 óra) 
Miorita néptáncegyüttes 

(17 óra) 
Rendhagyó kiállítás 

Maskarás együttes 
(16 óra) 

Rendhagyó kiállítás 

Balassi táncegyüttes 
(17 óra) 

Rendhagyó kiállítás 

Térzene (10 óra) 

Rendhagyó kiállítás 

P H A E D R A M O Z I 

Három szín: kék 
(16,30 óra) 
Három szín: fehér 
(18,30 óra) 
Három szín: piros 
(20,30 óra) 

Három szín: kék 
(16,30 óra) 
Három szín: fehér 
(18,30 óra) 
Három szín: piros 
(20,30 óra) 

Három szín: kék 
(16,30 óra) 
Három szín: fehér 
(18,30 óra) 
Három szín: piros 
(20,30 óra) 

Néha a csajok is úgy 
vannak 

(16,30 és 20,30 óra) 
Otthonom, idaho 

(18,30 óra) 

M U N K Á C S Y MIHÁLY 
M Ú Z E U M 

Természet és társa
dalom című fotókiállítás 

megnyitója f15 óra) 
Fotókiállítás Fotókiállítás 

M E G Y E I K Ö N Y V T Á R 

Olescher Tamás 
kiállítása 

Olescher Tamás 
kiállítása 

Olescher Tamás 
kiállítása 

V A R O S H A Z A 

Symposium megnyitója 
(9 óra) 

Symposium 
(9 óra) 

Symposium 
(9 óra) 

M E G Y E H A Z A Colloquium (9 óra) 

F O R T U N A 
Ü Z L E T H Á Z 

Könyvpremier. 
Dr. Cs. Tóth János: 

Művészeti metszetek 
című könyvének 

bemutatója 
(11 óra) 

N Y U G D Í J A S K L U B 

Ungvári színház 
zenekara (16 óra) 

ORIENS 92 - Egy világhírű sztárvendég, 
Jiry Stivin (Prága) az ifiház casinojában 

A Z O R I E N S ' 9 5 T Á M O G A T Ó I : 

• Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 

• Művelődési és Közoktatási Minisztérium 

• Művészeti és Szabad művelődési 
Alapítvány 

Nemzeti Kulturális Alap 

s y m p h o n i a 

M A G Y A R 
A S Z F A L T 
.. Kify<i> jkM fafáw S>'f.... 



H E T I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S H E T I M É R L E G 

GARZON INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA 
B é k é s c s a b a , W l a s s i c s s é t á n y 3 . T e l e f o n : 4 4 8 - 3 5 0 

LAKÁSOK KIADÓK BÉKÉSCSABÁN. 

* * * 

V 
1 . 

TOffLÜŰ&lO 
AUTÓSISKOLA 

MOTOROS, 
SEGÉDMOTOROS, 

SZEMÉLYGÉPKOCSI-
vezető 

TANFOLYAMOT INDÍTUNK 
1994. évi feltételekkel . 

GYULÁN 
(Erkel Műv. Ház) 

április 4-én (kedd) 
16.00-kor 

BÉKÉSCSABÁN 
(Lázár u. 2.) 

április 3-án (hétfő) 
16.00-kor 

• Lebonyolítás: 
3 hét alatt, s z o m b a t 
vasárnap déle lőt t 

• I N G Y E N E S 
T A N K Ö N Y V E L L Á T Á S 

• Gyakor la t iok ta tó - és 
t ípusvá lasz tás 

Előzetes információ 

információszolgálat 
325-769-es telefonján. 

J E L E N T K E Z É S 
A H E L Y S Z Í N E N . 

Tanul jon, v i z s g á z z o n m o s t , f i zessen havon ta rész le tekben ! 

BENEDEK ÉS TÁRSAI 
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 
Békés megyei k i rendel tsége 
Békéscsaba, Szent István tér 5. Telefon: 66/445-050 

Társaságok! Vállalkozók! 
Egyszeres könyvvezetést és kettős könyvvitelt, 

mérleghitelesítést, folyamatos könyvvizsgálatot végzünk. 

PÁLYÁZAT 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

városüzemeltetési iroda pályázatot hirdet 
Békéscsaba városában a városüzemeltetési feladatok 

műszaki ellenőrzési munkáinak végzésére. 

A feladatok végzésének időpontja: 1995. május 1.-1995. 
december 31. 

A részletes pályázati kiírás átvehető: a Polgármesteri Hivatal 
városüzemeltetési irodáján, Békéscsaba, Szent I. tér 7. 

A pályázat beadási határideje: 7995. április 18. 

J-íocz & Medvegy 

Telefon: 457-443, 323-845 
Rádióte lefon: 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

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

gépek, telefonok, telefaxok, 
másológépek. írógépek, számoló

gépek, árazógépek, mérlegek, 
nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
_ Békéscsaba, 

'OrUshT Szerdahelyi u. M i 
• / * Telefon: 325-161 

méGH Ivá B K ^ » 6 « h , t É , ú 

IVILUni V V ágynemű-garnitúra 
A BÉKÉSCSABA, 

„100% magyar gyapjú - ol
csóbb és jobb" bemutatóra hív
juk meg Önöket március 31-én. 
pénteken 17 órától és április 1-
jén 13.30 órától a Lencsési Kö
zösségi Házba (Féja Géza tér 1.) 

Mednyánszky utca 1/B. alatti „100% magyar gyapjú - ol
csóbb és jobb" bemutatóra hív
juk meg Önöket március 31-én. 
pénteken 17 órától és április 1-
jén 13.30 órától a Lencsési Kö
zösségi Házba (Féja Géza tér 1.) 

kávészalonban 
„100% magyar gyapjú - ol
csóbb és jobb" bemutatóra hív
juk meg Önöket március 31-én. 
pénteken 17 órától és április 1-
jén 13.30 órától a Lencsési Kö
zösségi Házba (Féja Géza tér 1.) 

20 d k g 

F R I S S P Ö R K Ö L T K Á V É 
Vesemelegítőt és egyéb 

gyapjúánjkat is árusítunk! 
A belépés ingyenes. 

Ha eljönnek, nem bánják meg! 

csak 200 forint. 
(EN-GR0S KEDVEZMÉNY) 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Szanazug gyulai oldalán porta olcsón el
adó laházzal, gyümölcslákkal Telefon: 
452-607, 19 óra után. 
Tanya gazdasági épülettel a 47-es főül 
mellett eladó Villany, központi (ütés van. 
Telekgeiendás. Tompa u. 190. 
Garázs eladó a Kazmczy-lakótelepen 
(volt Kulich). Teleion: 450-489. 19 óra 
után. szombaton és vasárnap egész nap 
A Kastély-szőlőkben tanya eladó I hold 
lökJdel. Teleion: 326-203. 
Az Andrássy út belvárosi szakaszán iro
dahelyiségek kiadók. Ugyanitt 60 lós ta
nácsterem bérelhető Érdeklődni a 321-
692, vagy a 445-745 számon 
A Lencsésin 2 szobás, 58 m ês, erké
lyes. IV. emeleti lakás eladó. Telefon 
459-692. 

200 négyszögöl zártkert eladó a Lencsé-
si-lakotelep után Telefon: 327-543. 18 
óra után, Vantaráné. 
Belvároshoz közeli telket vagy házat ve
szek 1.5 millió forintig Telefon: 452-462. 
Köröstarcsán 400 négyszögöl kert köz
művesítve, faházzal eladó: 327-646 
Almáskertekben kert eladó. Érdeklődni 
este a 452-368 teleionon 
Gulyás u. 35. számú zártkert eladó. Víz. 
villany van. Teleion: 06-60/324-499; vagy 
459-285 
Békéscsaba. Szent István tér 10 sz. alatt 
levő üzlethelyiség bérleti joga részlege
sen eladó. Virágkereskedés előnyben. Ér
deklődni Filipinyi Lajosné zöldség-gyü
mölcs kereskedőnél. 
Erkélyes, egyedi fűtésű, vizórás, 47 m2-
es lakásomat elcserélnem ráfizetéssel 
mezőmegyen kertes házra. Telelőn: 456-
857. 
A Lencséstn 2*fél szobás lakás eladó. 
Telefon: 457-876 
Eladó 1.5 szobás lakás Bartók Béla út 
67-89. VII/29. Telefon: 452-294, 19 óra 
után 
Garázst vennék, vagy bérelnék a szökő
kút környékén Teleion: 446-671 
Millennium-lakótelepi 2 szobás lakás ela
dó Teleion: 452-692 
Békéscsabán, közvetlenül a belvárosban. 
IV emeleti. 65 m ês lakás eladó Teleion 
325-950 
U| padlofútéses családi haz nagy mel
léképülettel, nagy kertlel eldó Kun u. 34 
1 millió lonnt készpénzzel másfél szobás 
lakást keresek tómbházban. Telefon. 444-
522. 8-16 óráig. 

Ouguláselháritás. vízvezeték-szerelés és 
-javítás Telefon: 455-309. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés. HIFI, 
videó tavitása. Boda Béla, Békéscsaba, 
Csíki utca 38. Teleion: 326-931. 
Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg 
gyártása! Házhoz megyünk! Békéscsaba, 
Kétegyházi út 3. Tel.: 454-246 

Fekele-feher televíziók helyszíni javítása 
Régebbi típusú rs Hibabejelentés tele 
fonón: 457-334. vagy levelezőlapon 
Tomka Attila. Békéscsaba. Pásztor u. 63 
Oláh Zsolt temiészetgyógyász-bioener-
getikus rendel hétfőtől péntekig 8-18 
óráig Teleion: 322-685 
Színes televíziók javítása hétvégén is. 
garanciával! Domokos Tamás, rádió
telefon 06-30/432-827 
Expressz lévé- és vkfeoiavitas Rádióte-
lefon: 06-20/422-058. 
Színes televíziók és videók lavitása. an-
termaszerelés. Kovács Attila Hibabe 
lelentes munkanapokon 9-16-ig a 
445-642 számon. 16 órától a 449-284, 
323-568 és 322-480 számokon 
Precíz órajavítás és jó minőségű órák 
eladása garanciával, a belvárosi árak
nál olcsóbban Saiben órásnál: Rákóczi 
utca 1. 

Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. felújítás, 
festés, mázolás, karbantartás, burkolás, 
átalakítás. Telefon: 321-768 (egész nap) 
Helyszíni szőnyeglisztitás 40 Ft/m2, kár-
pittisztítás 50 Ft/m* Takarilószolgalat Te
lelőn 326-906. 
Szenzációs akció a jarmnai Rációban 
Lábbelijét most féláron megvehet nálunk. 
Ezenkívül bálás ruhák nagy választékával 
várjuk. Cím: Békéscsaba. Orosházi út-
Madach u. sarok. Nyitva, hétfőtől pénte
kig 9-17 30-ig, szombaton 8-tl 30-ig. 
Helyi és távolsági árufuvarozás biztosí
tással (14 tonnáig). Teleion: 06-30/455-
181. 
Gépelést vállalok. Telelőn: 328-048. 
Számítógépes titkámőképző-tanrotyam 
indul Teleion: 446-435. 
Szobafestést, mázolást, tapétázási válla
lok. Mészár Tibor Teleion: 456-895 
Német, angol nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
lelkészilés. Békéscsaba. Pásztor u. 65 
H/8. 
Energomat. Vjatka. Eurika. Hajdú mosó
gépek javítása Helyszíni javítás hétvé
gén is Elektron Gmk. Békéscsaba. Bar 
lók Béla út 4 Hibabejelentés: 325-948. 
vagy 06-60/388-348 

Kimerültség, levertség, migrén, álmatlan-
ság és egyéb problémák megoldása élet 
energia-átadással Telelőn 327-595 
Nagy méretű pálma eladó: 454-567. 
Nagy teljesítményű bolti kávédaráló 
eladó Telefon: 328-169. vagy 442-578. 
16 óra után. 
Kombi gyermekágy küünó állapotban 
10 000 Ft-ért eladó Gajflacs u 39. 
Otthon végezhető, szaktudást nem igény
lő, napi több ezer lonntos munkát ajánlok 
Válaszborilékért tájékoztatom Gorgyán 
Józsetné, Budakalász. HoHó utca 5 
Emelőtargonca, présgép, mázsa 
500Ag. IFA tehergépkocsi, 
utánfutó, büfékocsi eladó 
Békéscsaba. Berényi 
út 40. 



K 
C S A B A I 

O Z L Ö N Y i 
ONTES ELŐTT 

TISZTELT OLVASÓ! Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése megalkotta rendeletterveze
tét a térítési és tandíjfizetési kötelezettség helyi 
szabályozásáról szóló 36/1994. (IX. 1.) önkor
mányzati rendelet módosításáról. A tervezettel 
kapcsolatban bárki észrevételt tehet a polgár
mesteri hivatal oktatási, közművelődési és spor
tirodáján (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
1995. április 5-ig. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1995. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete a térítési és tandíjfizetési 
kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 
36/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 

módositásáról 

1 § 
(1) A 4. § (2) c) pontja hatályát veszti. 
(2) A 4. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) Az alapító okirat szerint vállalkozás alap
ján folyó nevelés és oktatás, illetve az ez
zel összefüggő szolgáltatás igénybevéte
lével kapcsolatos tandíjról, a kedvezmé
nyekről és a befizetés módjáról az iskola
szék, ennek hiányában a nevelőtestület ál
tal meghatározott szabályok szerint az 
óvoda vezetője, az iskola igazgatója, illet
ve a kollégium vezetője dönt. 

2.§ 
Az 5. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

Alapfokú művészetoktatásban tanulmányi ered
mény alapján járó kedvezmény: 

ha az adott intézményben 
az előző évben 

a magatartás és szorgalmi jegy 
kivételével képzett tantárgyi átlag 

1,00-2,50 
2,51-3,50 
3,51-4,50 
4,51-5,00 

a kedvezmény 
a törvény által 
megengedett 
maximális díj 

15% 
30% 
50% 

3 § 
A 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg
rész lép. egyben a (3) bekezdés számozása (4) 
bekezdésre módosul: 
Nem kell térítési-, illetve tandíjat fizetni a 3. § (2) 
bekezdés a), d) és 4. § (2) bekezdés b) szerinti 
esetekben a tanulóknak, ha a tanulói jogviszony 
létesítésekor az érintett tevékenység nem esett fi
zetési kötelezettség alá. 

4. § 
A 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg
rész lép: 
(5) A (2). illetve (3) bekezdésben említett esetek

ben a tan- és térítési díj határidőben történő 
befizetésének elmulasztása esetén az intéz
mény vezetője 30 napon belül a fizetésre kö
telezettet felszólítja és a befizetésre új határi
dőt szab meg. Amennyiben a befizetésre a 
póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a tanuló a 
foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony, 
a kollégiumi tagsági viszony - a tanuló szoci

ális helyzetének vizsgálata után -
megszüntethető a megszüntetés tár
gyában hozott döntés jogerőre emel-

• ̂  —l kedésének napján. Nem szüntethető 
é̂rtééi 

meg a tanköteles tanuló tanulói jogviszonya 
abban az intézményben, amelyben tankötele
zettségét teljesíti. 

5-§ 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Az 1. § és 3. § rendelkezéseit az 1994-95-ös tan
évben kell első ízben alkalmazni. 

Békéscsaba, 1995. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10./1995. (III. 16.) számú önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló többszörösen módosított 
35/1993. (VI. 17.) számú rendelet 

módositásáról 

1.1 
A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a követke
ző rendelkezés lép: 
(1)A gyermekek napközbeni ellátásának intéz

ményi térítési díját az 1. sz. melléklet I. számú 
táblázata tartalmazza. 

2. § 
A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek 
klubja és az időskorúak gondozóháza igénybevé
teléért megállapított személyi térítési díj a 2. sz. 
melléklet 3. pontja szerint csökkenthető, illetve 
elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi és va
gyoni viszonyai és egyéb körülményei (egészségi 
állapota, kora) indokolttá teszik. 

3. § 

A rendelet 1. sz. melléklete I. sz. táblázatra, vala
mint a 2. sz. melléklete - annak 7. pontja kivéte
lével - az alábbiak szerint módosul: 

1. sz. melléklet 

I. sz. táblázat 

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi 
térítési díjai: 

Intézményi 
térítési díj Ebből ebéd 

Ft/nap Ft/nap 

Bölcsőde 0-3 év 75 Ft 
Bentlakásos óvoda 136 Ft 
Napközis rendszerű óvoda 89 Ft 
Bentlakó ált. isk. korcsoport 183 Ft 
Napközis rendszerű ált. isk. 120 Ft 72 Ft 
Középiskolai kollégium 184 Ft 81 Ft 
Szakmunkás kollégium 206 Ft 81 Ft 
Vegyes kollégium 194 Ft 81 Ft 
Állami gondozott tanulók 

tízórai kiegészítése 35 Ft 

2. sz. melléklet 

Intézményi térítési dijak 
ellátási formák szerint 

1. Étkeztetés 110 Ft/adag 

2. Házi segítségnyújtás 110 Ft/óra 

3. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idő
sek klubja, valamint az időskorúak gondozóhá

za igénybevételéért fizetendő térítési díj elen
gedése, illetve csökkentése: 

Az ellátást igénybe vevő 
havi jövedelme Ft 

- 7800 
7 8 0 1 - 8700 
8 7 0 1 - 9200 
9 2 0 1 - 9700 
9701-10200 

4. Idősek otthona 
„A" Idősek Otthona 
(Körgát sor 16-17.) 
„B" Idősek Otthona 
(Csaba u. 3.) 
„C" Idősek Otthona 
(Bankó A. u. 44.) 
„D" Idősek Otthona 

5. Idősek klubja 
Reggeli 
Ebéd 
Vacsora 

Az intézményi terítési díj 
csökkentésének mértéke 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

Ft/nap 
256 Ft 

291 Ft 

274 Ft 

317 Ft 

49 Ft 
110 Ft 
82 Ft 

Ft/hó 
7700 Ft 

8740 Ft 

8220 Ft 

9520 Ft 

Ft/nap 

3 0 0 F t 

Ft/hó 
9000 

6. Időskorúak gondozóháza 

Napi ellátás: 

4 . § 

Ez a rendelet 1995. április 1-jén lép hatályba 

Békéscsaba, 1995. március 16. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11./1995. (III. 16.) számú önkormányzati 

rendelete a lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó szabályokról szóló 1/1994. (1.20.) 
számú önkormányzati rendelet módositásáról 

1. § 
Az 1/1994. (I. 20.) sz. önkormányzati rendé 
33. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi r 
delkezés lép: 
33. § (1) A határozott idejű bérleti jogviszony 

gosultja bérleti jogát másra nem ru" 
hatja át. 

(2) A határozatlan időre szóló bérleti j 
szony esetén a bérlő a számára f 
legessé vált helyiséget ellenérték f 
ben köteles felajánlani a bérbeadó 
szere. 

(3) Ha a bérbeadó a helyiség felaján 
nem fogadja el, a bérlő a helyiség 
rozatlan idejű bérleti jogát átruhazha 
az alábbi feltételekkel: 
a) A bérlőnek korábban megállapít 

igénybevételi díj, valamint bérleti 
tartozása nincs. 

b) A kikötött ellenérték nem ala~ 
nyabb az önkormányzattól kért 
lenérték összegénél. 

c) Az átruházásra vonatkozó meg 
podásban a leendő bérlő válla" 
hogy az önkormányzat részére, 
nak hozzájárulása esetén megtiz 
a b) pontban meghatározott elle 
ték 40%-át. 

d) A leendő bérlő vállalja az ön 
mányzat által újonnan közölt 
díj megfizetését. 

2. § 

Ez a rendelet 1995. március 16-án lép hatá 

Békéscsaba, 1995. március 16. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 




