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A lélek gyümölcse 

Képviselői fórum 

Feszültségek az oktatásban 

Csabai Műsor 

Májusi programajánlat 

• Pályázatok 

Anyák napja 
A lélek gyümölcse a 

szeretet, ahogy Sörén 
Kierkegaard irta, s ezt 
kapjuk mi mindnyájan az 
édesanyánktól, akik éjt 
nappallá téve dolgoznak, 
izgulnak értünk és felnőtt
korunkban is gyöngéden 
nyugtatgatnak, ha bajba 
jutunk. 

Az Anya: Kezdet, Tisz
taság, Fenség, Gondosko
dás és Féltés. Teljesség 
és Boldogság. Az aggó
dás és a büszkeség böl
csessége. Nélkülük nincs 
semmi, csak a puszta 
ösztön, ők: a tudat más
sága, az ész testet öltése. 
Ahogy a létezés tovább 
él, bennük lesz valósággá. 

Nélkülük nincs vágy, 
cél és idea. Az Anya az 
eszményi Nő, aki tud le
mondani, várni, elmélyülni. 
A világ angyalai ők, akik 
feláldozzák személyiségü
ket a huncutkodó ivadéko
kért. De ennél sokkal töb
bek: királynők, istennők és 
jósok. Tudják, amit mi fér
fiak nem, a lélek egyetlen 
lényegét, a türelem áldo
zatát. Hatni tudnak a 
pszichére, úgy, hogy köz
ben óvnak, megszeretget-
nek. Vigyáznak ránk. Kor
holni is úgy tudnak, hogy 
attól emelkedetté válunk 
és megtisztulunk. Akkor is 
velünk vannak, amikor 
nincsenek. 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlése soron következő ülé
sét május 4-én, csütörtökön 13 
órától tartja a városháza díszter
mében. 

Várható napirend: 

Zár t ü l és : 
1. Vagyoni ügyek. 

2 . A Békés Megyei Vízművek Rt. igazgatóságára 
és felügyelőbizottsági tagságára vonatkozó sze
mélyi javaslatok megvitatása. 

Ny i l vános ü lés : 
1 . Az önkormányzati lakások bérleti díjának eme

léséről szóló rendelettervezet. 
2. A pénzbeli és természetbeni szociális juttatá

sokról szóló önkormányzati rendelet módosítási 
alapelveinek meghatározása. 

3. A Békéscsaba általános rende
zési tervének szabályozási elő
írásairól szóló rendelet módo
sítása. 

4. A Békéscsaba-Nagyrét rende
zési tervéről szóló önkormány

zati rendelet módosítása. 

5. Oktatási ügyek. 

6. Az intézmények használatában lévő vagyon
tárgyak feletti rendelkezési jog felülvizsgálata. 

7. A bölcsődék üzemeltetési jogának átadása. 

8. A vállalkozó háziorvosok szerződéseinek felül
vizsgálata. 

9. AMIVA-bölcsőde felülvizsgálati kérelme az ön
kormányzati támogatásra vonatkozóan. 

10. Bejelentések. 

11. A Békéscsaba Vagyonkezelő Rt.-t érintő ügyek. 

VÁROSI 
TANULMÁNYI 

V E R S E N Y 
1995. május 6-án, 9 órakor 

rendezik a városi tanulmányi 
versenyt. 

Az immár hagyományos ren
dezvény keretében szombaton 
330 általános iskolás kisdiák 
méri össze tudását városunk
ban. 

A verseny rendező intézmé
nyei és helyszínei: Matematika -
10. Sz. Általános Iskola. Anya
nyelv és irodalom - 9. Sz. Álta
lános Iskola. Biológia - 3. Sz. 
Általános Iskola. Kémia - Gerlai 
Általános Iskola. Fizika - Ma
dách Utcai Általános Iskola. Föld
rajz - Áchim L. András Általános 
Iskola. Történelem - Szabó Pál 
Téri Általános Iskola. 

A versenyben a város vala
mennyi általános iskolás korú 
gyermekeket oktató iskolájából 
vesznek részt tanulók; azok, 
akik a legjobb eredményeket 
érték el az iskolai verseny for
dulóin. 

A verseny előkészítésével 
kapcsolatos döntéseket az isko
lák által delegált versenybizott
ság hozza, melynek elnöke és 
tagjai: Petrovszki Pálné - 9. Sz. 
Általános Iskola, Bessenyeiné 
Galgóczi Katalin - 11. Sz. Általá
nos Iskola, Papp Ferencné - 3. 
Sz. Általános Iskola, Sallai Lajos 
- Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium, Szatmári Gáborné 
- József Attila Általános Iskola. 

A verseny független szakmai 

hátterét és teljes szakmai szer
vezését a Békés Megyei Peda
gógiai Intézet biztosítja. 

Az 1995-ös Városi Tanulmá
nyi Versenyt Sisak Péter alpol
gármester nyitja meg a 9. Sz. Ál
talános Iskolában. A verseny 
győzteseit 1995. május 7-én fa
gyipartin fogadja Pap János pol
gármester, ahol sor kerül a díjak 
átadására is. 

Sikeres versenyzést, jó ered
ményeket kívánunk! 

I N M E M Ó R I Á M 

Lenkefi Konrád 
Elment a Báb-Varázsló, a Mágikus Férfiangyal, aki megálmod

ta már itt e földi létben a Másvilágot, azt a jobbik létezést, ame
lyik csupa szeretet, odaadás, öröm. ő tudta a Titkok Titkát, amit 
csak a kiválasztottak tudnak, a Mese Örök Üzenetét, a Játék 
Végtelen Boldogságát, Hitét. 

Aki ennyire átérzi a Hang, a Mozgás, a Telosz, Logosz, Erósz 
összjátékát, az nem fél. Aki tehetséges, az határtalanul ura saját 
lehetőségeinek, tehát birtokolja önnön létét, nem lehet elvenni 
tőle! Ő örökre szabad, szabaddá lett művei, teremtményei által. 

A Napsugár Bábegyüttes vezetője, Micimackó, Hüvelyk Matyi, 
a Bábrevü bábos karmestere beállt a szereplők közé. Most már 
szüntelenül játszik. Odafönt, a kék ég legszentebb kulisszái mö
gött, a Mennyben. 

KÁNTOR ZSOLT 



J£EPVISELŐI 
FÓRUM 

TÍMÁR KÁROLY 
képviselő 

Feszültségek 
az oktatásban 

Tímár Károly 43 éves mér
nök-tanár, kisgazdapárti ön
kormányzati képviselő, a gé
pészeti szakközépiskola mű
szaki igazgatóhelyettese. Két 
fia van, Károly és Attila. Sza
vazókörzetében mindössze egy 
szavazattal maradt le Szilvásy 
Ferenc (MSZP) mögött, így listáról került a testületbe. 

- Ön a pénzügyi-költségvetési és az oktatási bizottság tagja. 
Gondolja, hogy a város iskolái különösebb működési zavar nél
kül átvészelhetik a következő éveket? 

- Sajnos nem úgy tűnik. A kormányzat és az önkormányzat 
megszorító intézkedései nagy mértékben érintik az oktatást. Ke
vesebb pénz jut a működésre, és számolni kell a pedagógusok 
létszámcsökkentésével is. Egy iskolában a szakmaiság határoz
za meg, hogy milyen pedagógust alkalmazunk. Nem lehet úgy el
bocsátani valakit, hogy emiatt bizonyos órák megtartása veszély
be kerüljön. A kormány, amikor leépítésekről beszél, erre nem 
gondol. Az oktatási rendszer nem rossz hazánkban, mégis nagy 
pénzt és energiát fektetnek abba, hogy például az általános isko
la hatosztályos legyen, pedig a mostani szerkezet megítélésem 
szerint jobb. Városi szinten a Rózsa Ferenc Gimnázium megépí
tése befolyásolja leginkább a helyzetet. Kevesebb a gyerek, szű
kül a tanulólétszám, ugyanakkor nagy kapacitású intézmény 
épült. A szakképzés területén pedig abból adódhatnak konfliktu
sok, ha a Kétegyházi úti regionális központ az átképzésen kívül 
szakképzést is beindít. 

- Tóth Károly országgyűlési képviselő a korábbiakban célzott 
arra, hogy a szakképző intézményeket racionalizálni kellene. 

- Ezzel az indítvánnyal több okból sem értek egyet. Szerin
tem nem célravezető, ha a pénzügyi helyzetből kiindulva akarjuk 
meghatározni az oktatás struktúráját. Az oktatásnak saját feladat
os célrendszere van, amelyet, ha alárendelünk a pénznek, csor
bát szenved. Jelen pillanatban a világban, így hazánkban is, gaz
dasági válság van. Ha beszűkített iskolákban gondolkodunk, az 
onnan kikerülő tanulók kevésbé konvertálhatók. Valószínűleg mi
hamarabb át kell képezni őket, ami sok pénzbe és energiába ke
rül. Ha az intézmény univerzálisabb, képlékenyebb, a piacra tud 
„termelni", vagyis olyan képesítést tud adni, amelyre az adott pil
lanatban szükség van. Nem osztom azt a nézetet, hogy az eset
leges beszűkített iskolákkal gazdaságosabb lenne a képzés. Az 
1950-es években már voltak ilyen célorientált iskolák, ezek rend
szerét azonban szélesíteni kellett a korszerűbb képzés érdeké
ben. Ma már nem lehet mereven elkülöníteni az egyes szakma
csoportokat egymástól, tehát a szétbontás szakmai szempontból 
sem lenne szerencsés. 

- Mi okozza a képviselőknek a legtöbb fejtörést napjainkban? 
- A város működésének fenntartása, és természetesen a már 

megindult beruházások. Ehhez szerintem elkerülhetetlen a hitel
felvétel. Egyszerűen nem, vagy csak vagyonvesztéssel tud előte
remteni az önkormányzat saját erőből annyi pénzt, amennyi 
ezekhez szükséges. Az intézményekben a „fűnyíró elv" alkalma
zásából adódó feszültségek jelentkezésére kell számítani körül
belül úgy október, november táján, és ez több ezer embert érint
het. 

- Elképzelhető, hogy az iskolákban lesz szénszünet? 
- Ezt nem mondtam, de ki tudná előre megmondani, hogy az 

intézmények a kevesebb pénzből, a növekvő árak 
mellett hogyan tudják működésüket megoldani. Sem
mit sem tartok kizártnak. 

' g I MIKÓCZY ERIKA 
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BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
a tulajdonát képező Békéscsaba, Kazinczy u. 4/a sz. alatti 

3226 hrsz.-ú 1064 m2 alapterületű Idősek Napközi Otthonaként 
üzemelő ingatlanából szabadon álló 150 m2 telekrészt. 

A területen kizárólag egészségügyi létesítmény építhető, épitési engedély-
lyel és saját költségen. Az épület felépítését szolgáló minden költség (köz
műépítés, bontás, parkolóépítés, parkosítás) a vevőt terheli. 
Az eladáskor a vevő osztatlan közös tulajdonba kerül 14/100-ad rész ere
jéig az önkormányzattal (86/100-ad rész), mindaddig, míg az épület fel nem 
épül. Ezt követően lehet az ingatlant társasingatlanná minősíteni és a tulaj
donjogot az épületre megszerezni. 
A meglévő gazdasági bejárót szabadon kell hagyni, ezáltal lehetőséget kell 
adni az otthon gazdasági célú megközelítésére. 
A telek kikiáltási alapára: 7000 Ft/m2. 
Az árverésen részt vevőnek az árverést megelőzően 75 000 Ft-ot letétbe 
kell helyezni a hivatal pénztárában. Ez az összeg beszámít a vételárba an
nak, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja meg. A többi részt
vevő a pénzét visszakapja. 
Ha az árverésen a legtöbbet ajánló résztvevő nem köt szerződést 3 napon 
belül, és a maradék vételárat nem egyenlíti ki, úgy a letétbe helyezett pénz 
bánatpénzként működik, azt az eladó visszafizetni nem köteles. 
Az árverés időpontja: 1995. május 11., 11 óra. 
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának 1. sz. tárgyalója 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Érdeklődni a vagyonkezelő irodán lehet. 

H Í R E K 
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• FOGADÓNAP. Május 5-én, 
pénteken dr. Simon Mihály jegyző 
tart fogadónapot a városházán 8 és 
12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Grosz György, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Román Kisebbségi Önkormány
zatának elnöke május 8-án, hétfőn 
15 és 17 óra között tart fogadóórát 
a kisebbségi önkormányzatok iro
dájában (Szabadság tér 11-17. 
111/16.). 

• ARANYÁG A B E T E G GYER
MEKEKÉRT. Május 7-én, vasár
nap, Anyák napján 17.00-18.20 és 
20.00-00.30 óra között Aranyág 
címmel jótékonysági műsort sugá
roz a beteg gyermekek támogatá
sára a Magyar Televízió egyes csa
tornája, a TMA Kft. és az MTV ren
dezésében, a Népjóléti Minisztéri
um szakmai segítségével. A műsor 
célja támogatások gyűjtése megyei 
és budapesti kórházak gyerekosz
tályainak jobb ellátása érdekében. 
A több mint ötórányi programban a 
nézők kedvenc műsorvezetői és 
30-40 müszorszám láthatók majd 
élő adásban. Fellépnek táncosok 
és énekesek, hangszeres művé
szek és popegyüttesek, sportolók, 
színészek (ízelítőül néhány név: 
Juszt László, Ungár Anikó, Héder 
Barna, Palik László, Geszti Péter, 
Lagzi Lajcsi, Koncz Zsuzsa, Far-
kasházy Tivadar, Kottái Róbert, 
Haumann Péter, Pa-Dö-Dö ós még 
sokan mások). A magánszemélyek 
és a cégek az adás ideje alatt is 
felajánlhatják adományaikat egy te
lefonszámon. Nevük a képernyőn 
megjelenik. Az adományokat bár

melyik bankfiókban, takarékszövet
kezetben, postán be lehet fizetni a 
következő számlaszámra: MNB 
232-90166-0036 .Aranyág". Csek
ket Békéscsabán a városháza in
formációs irodájában lehet besze
rezni. További információ: Nógrádi 
Gábor, telefon/fax: 173-2019. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Juhász Enikő és Petrovszki 
Péter 

SZÜLETÉS 

Nóvák Attila és Balogh Katalin 
Erzsébet leánya Dóra 

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. 112 
Telefon/lax: (66) 445-676, 

teleion: 452-252, telex: 83-229 
Szedés: A&M Stúdió 

Nyomás: Hungária-lnfo 
Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 

Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA 

MUNKÁCSY 
MIHÁLY ¥ 

E m l é k h á z 

MUNKÁCSY MIHÁLY 
BÉKÉSCSABÁN 

az Omaszta-kúria állandó 
kiállítása. 

Nyitva tartás: 
hétfő kivételével 

naponta 10-18 óráig. 

C 5 A B A X 

I F I H Á Z . PROGRAM

AJÁNLATA 

K O N C E R T E K 
Május 5., 20 óra: MÁJUSI JAZZBLUES JAMBOREE 

Program: nagyterem: 
20J30 Patai Jazz Trió 
21.00 InLine 
22.00 László Attila Band 
23.00 Chadie & Tátrai Band 
00.30 Ferenczi György & Hedli Davidson 
Blues Casino: 
22.00 Jackpot 

Május 12., 22 óra: The Roots - blueskoncert 

S Z Í N H Á Z 
Május 8., 10 es 14 óra, 9., 10 óra: 

Az Ördögkirály kútja című zenés mesejáték -
az Erdei Ferenc Művelődési Központ 
Gyermekszínházának előadása. Belépődíj: 100 Ft 

Május 16., 15.30 óra: 
a Csabai Színistúdió Labdatér című előadásának 
szakmai bemutatója 

K I Á L L Í T Á S 
Május 8-21.: az ifjúsági ház gyerek képzőművészeti 

szakköreinek kiállítása 

TANFOLYAM 
Május 20-21., 9-19 óra: 

Gyerek-agykontrolltanfolyam 
Oktató: Bakos Koméi 

ELŐADÁS 
Május 30., 17 óra: 

A Szíves- és hipertóniaklub foglalkozása a megyei 
könyvtárban 
Előadó: dr. Sonkoly Iván 

A Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 1995. júni
us 12-19. között hagyományteremtő szándékkal megrendezi 
a Helyi Művészetek Fesztiválját. Várjuk bármilyen művészeti 
ágban tevékenykedő amatőr békéscsabai alkotók jelentkezését. 
Cím: Derkovits sor 2. Telefon: 325-211. 

a z F M 8 8 , 9 M H z - e n 

START R Á D I Ó 
1.45-13.45 

RONA R Á D I Ó 13.45-19.45 

DÉLKELET R Á D I Ó 
F B I Produkció 19.45-1.45 

MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: 

Május 28-ig Ezüsf György festőművész kiállítása 
Május 10-28-ig a szlovákiai Zvolen város múzeumának 

néprajzi kiállítása 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: 
Pillantás a természetbe - természettudományi kiállítás 

Munkácsy emlékszoba 
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A kiállítások megtekinthetők hétfő kivételével 10-18 óráig, 
a Széchenyi u. 9. szám alatt. Telefon: 323-377. 

• Z L O V A K I A J H A ; 

Garai u. 21., telefon: 327-038 
Nyitva: hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. 

V A S U T A S MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Május 6-7-én 9-16 óráig 

Kenderesi Tibor vezetésével Harmadik szemes meditáció kerül 
megrendezésre. A témakörökből: Lelki- és szellemi szemünk megnyi
tásának fontossága; Hogyan szabadulhatunk meg betegségeinktől?; 
Auralátás és -érzékelés; Beavatás a szeretetenergiába; Áttekintés 
más dimenziókba. Belépődíj: 400 Ft/nap. 

Május 6-7-én 9-16 óráig 
AROLO II. tanfolyam lesz, Tokár Ferencné és Fürjesi József vezeté
sével. 
Néhány szó az arolóról: 
- egyfajta energetikai diagnózisrendszer, amely megmutatja, hogy ener

getikai szinten hol van a betegség oka, és arra odairányított aktív kéz-
rátételes kezeléssel hat; 

• lehetővé teszi, hogy percek alatt, labor- és műszaki segédeszközök 
nélkül megállapíthassuk a megfelelő gyógyszereket, vitaminokat, szük
séges ásványi anyagokat; 

• tilozóliai rendszer saját eszmékkel; 
• személyiségfejlesztő módszer. 

Május 16-án, 14 órától 
a Nosztalgia Vasutas Nyugdíjasklub orvosi előadást és tanácsadást 
szervez. Meghívott előadó: dr. Vecsernyés Mónika. 

N E M Z E T I F I L H A R M Ó N I A 

Május 8., 19.30 óra: 
a Békéscsabai Vonós Kamarazenekar hangversenye a 

Vigadóban 
Hangversenymester: Tóth István 
Közreműködik: Onczay Csaba és Onczay Zoltán - cselló 
Műsor Telemann: Don Quijote - szvit 

Vivaldi: g-moll kettősverseny 
Boccherini: D-dúr csellóverseny 
Barber: Adagio 
Janácek: vonószenekari szvit 

Május 16., 19.30 óra: 
Donizetti: Don Pasquale-operaelőadás a Jókai Színházban 

Cím: Andrássy út 24-28., telefon: 442-120 



MEGYEI KÖNYVTÁR 

májusi programok 

5-én Anyák napi a jándékkészítés Kiss Ildikó segítségével 15 órai 
kezdettel. 

16-án „Szere tnének . . . " - Jordán Tamás és Sebő Ferenc József 
Attila-estje 19.30 órai kezdettel . Belépődíj : 200 Ft. A jegye
ket (csak e lővéte lben) 12-én 1 0 - 1 3 óráig és 15-én 1 4 - 1 8 
óráig a könyvtár e lőcsarnokában árusítjuk. 

18-án A városi könyv- és könyvtárhasználat i vetélkedő döntője 
14.30 órai kezdettel . 

22-én „Gondolatok a kortárs magyar és külföldi gyermekirodalom
ról" - e l őadó : F. Komáromi Gabriella. A Magyar Könyv
tárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének prog
ramja 10 órai kezdettel . 

22-én Városi mesemondóverseny óvónők részére a polgármesteri 
hivatal szervezésében 14 órai kezdettel . 

25-én „Barátunk a könyv, a könyvtár..." c ímű játék városi döntője 
14.30 órai kezdettel . 

30-án Az Ünnepi Könyvhét keretében bemutatkozik a Polisz c ímű 
irodalmi folyóirat 18 órai kezdettel . 

• BÉKÉSI Ü T I KÖZÖSSÉGI HÁZAK • 
Békéscsaba, Békési út 15-17. • Telefon: 326-370 

Nyitva tartás: hétköznap 8-16 óráig, hétvégén igény szerint 

• K L U B O K • 

• Szlovák klub: május 6. - sza lonnasü tés Megyeren 
május 8. - Anyák nap ja 
május 15. - Zsó f ia -nap 
május 27 . - sza lonnasütés Jaminában 
m á j u s 2 9 . - f i lmvetítés Hevesi József 

anyagából 

• Szlovák Pávakör: hétfőn 17 órától 

• Csaba Néptáncegyüttes: kedden, csütörtökön, pénteken 
17 órától 

• Magyar Nyugdí jasklub: kedden 14 órától 

• Haán Honismeret i Klub: szerdán 14 órától 

• Díszi tőművészklub: szerdán 14 órától 

• Alfa agykontrol lk lub: kedden 17 órától 

• Jógaklub: vasárnap 16 órától 

• Reikiklub: csütörtökön 18 órától 

• SZAKKÖRÖK • 

• Alkotó gyermekek műhelye: páros héten kedden 15 órától 

• Fazekasműhely: szerdán 15 órától 

• ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK • 

• Schéner Mihály a lkotásainak kiállítása 

• Lenkefi Konrád bábjainak tárlata 

• Ványai János fazekas hagyatéka 

• E G Y É B • 
május 7-ig tekinthető meg a babakiál l í tás 

május 8. Csarejs Jánosné naiv festő kiállítása 

május 8-9-én reiki l l -es beavatás naponta 16-21- ig ( jelentkezni 

csak előzetesen lehet V. 4-ig) 

május 11-én a reiki klub vendége lesz Szűcs Éva reiki mester 

este 18 órától 

máj. 11-31-ig a szakkörök kiállítása 

Csoportokat előzetes megbeszélés alapján fogadunk. 

VÁROSI SPORTCSARNOK 

M Á J U S I P R O G R A M J A 

május 5., 16.15: Csaba Előre KC - Dunakeszi 
NB l/B férfi bajnoki kézilabda
mérkőzés 

18.00: Békéscsaba Női KC 
kézilabda-mérkőzés 

május 6., 15.00: Országos A osztályú társastáncbajnokság 

május 11., 15.00: Békéscsaba Női KC - Kisvárda ifjúsági 
kézilabda-mérkőzés 

17.00: Békéscsaba Női KC - Kisvárda felnőtt női 
kézilabda-mérkőzés 

TF NB l-es női bajnoki 

május 15., 
9.00-14.00: Óvodai sportnap 

május 16., 19.00: Markos -Nádas-Boncz kabaréelőadása 
Még jó, hogy nem léptünk bele címmel 

K I E - F U T Ó N A P 

1 9 9 5 . m á j u s 6 - á n 

A békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület május 6-án, szómba 
ton 14 órától immár második a lkalommal rendez futónapot a Le ' 
csési Közösségi Ház környékén. A futók előzőleg szponzora' 
szerveznek be, akik a lefutott (700 méteres) körök után a megálla
podás szerint f izetnek egy bizonyos összeget. Szponzor lehet szü
lő, barát, de vál lalkozók, cégek is k isebb-nagyobb összegekkel, 
hogy hová jut az így összegyűjtött pénz? Az elmúlt évben 80 
Ft-ért könyvet vásárolt a KIE egy kárpátaljai iskolának, az összeg 
másik feléből pedig KIE-klub jött létre, amelynek az evangéliku 
g imnáz ium adott helyet az Eötvös u. 1. szám alatt. Az idén - csa' 
lakozva a White-k lub cél jaihoz - a befolyó összeg felét az Élővíz 
csatorna tisztítására ajánlják fel , másik feléből pedig a KIE keretei 
belül működő Ten Sing csoportot támogatják. A futókon kívül érde 
lődőket is várnak a délutáni programokra, amelyek a következők: 

14- 15 óra: gyülekezés a Lencsési Közösségi Ház előtt 

15- 16 óra: futás 
16- 18 óra: aszfaltrajzverseny, tánc, szabadtéri játékok, sport 

18-18.30 óra: a békéscsabai Ten Sing műsora 

18.30 óra: tábortűz, áhítat 

M E G H Í V Ó 

A Békéscsabai Ásványgyűjtő Kör meghívja Önt 

a III. NEMZETKÖZI ÁSVÁNY-
ÉS KŐZETKIÁLLÍTÁSRA ÉS -VÁSÁRRA. 

Kristálycsodák, 
féldrágakövek. 

Ásványok, kőzetek, kristályok, ércek, ékkövek, féldrágakövek, 
kövületek, tengeri csigák, kagylók és korallok bemutatója, 

cseréje, e ladása. 

Helye: MH Helyőrségi Klub, Békéscsaba, Szabadság tér 6. 
Ideje: 1995. május 6-án 9-17 óráig. 

Belépődíj: felnőtteknek 30 Ft, gyermekeknek ingyenes. 

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA 

országos A osztályos társastáncbajnokságot rendez 
1995. május 6-án, 15 órától a békéscsabai sportcsarnokban. 

M ű s o r v e z e t ő : Felczánné Nyíri Mária 

Jegyek válthatók 300 és 600 Ft-os áron 
a Megyei Művelődési Központban (Luther u. 6., telefon: 442-122), 

a városi sportcsarnokban és a filharmóniánál. 



DIÁKTANYA A 
Rajzstúdió minden pénteken 15 órától . 
A természetjáróklub foglalkozása május 4-én, 17 órától. 

KIÁLLÍTÁS: 

A megyei gyermek- és ifjúsági népi kézműves pályázatra érke
zett munkákból rendezett kiállítás megnyitója május 5-én 15 
órától. A kiállítás június 2-ig látogatható, munkaszünet i napo
kon is. 

GYERMEKNAP 

Családi játszóházba várjuk a gyermekeket és a felnőtteket má
jus 27-én, 15 órától. Program: sárkányozás, plüssjátékok var
rása, gyöngyfűzés, csuhézás, papírhajtogatás. 

SZÍNHÁZJEGY 

A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Gyulai Várjátékok előadá
saira válthatók jegyek fo lyamatosan. A szegedi e lőadásokra 
igény esetén autóbuszt indítunk. 

MÁJUS 
4. csütörtök Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról 

Nyilvános főpróba 19 óra 
5. péntek Képzelt riport egy... (bemutató) Jókai bérlet 19 óra 
6. szombat Képzelt riport egy... Somlay bérlet 19 óra 
7. vasárnap Én és a kisöcsém Sarkadi bérlet 19 óra 
8. hétfő Az égigérő fa Lepke bérlet de. 10 óra 

Az égigérő fa János vitéz bérlet 15 óra 
Filharmónia 19.30 óra Filharmónia 19.30 óra 

9. kedd Képzelt riport egy... Csokonai bérlet 15 óra 
Képzelt riport egy... Szentpétery bérlet 19 óra 

10. szerda Képzelt riport egy... Arany J. bérlet 15 óra 
Képzelt riport egy... József A. bérlet 19 óra 

11. csütörtök Képzelt riport egy... Blaha bérlet 15 óra 
Képzelt riport egy... Vörösmarty bérlet 19 óra 

12. péntek Az égigérő la Toldi bérlet 15 óra 
Képzelt riport egy... Csortos bérlet 19 óra 

13. szombat Képzelt riport egy... Csabai páholy előadás 19 óra 
15. hétfő Az égigérő fa Vízipók bérlet 15 óra 
16. kedd Don Pasquale - a Jókai Színház és a filharmónia közös 

előadása az OTP Bank Rt. támogatásával 19.30 óra 
17. szerda Képzelt riport egy... Bérletszünet 19 óra 
18. csütörtök Képzelt riport egy... Katona bérlet 19 óra 
19. péntek Képzelt riport egy... Mikszáth bérlet 19 óra 
20. szombat Képzelt riport egy... Petőfi bérlet 19 óra 
23. kedd Az égigérő la Arany J. bérlet 15 óra 
24. szerda Képzelt riport egy... Justh Gy. bérlet 15 óra 

Képzelt riport egy... Móricz bérlet 19 óra 
25. csütörtök Képzelt riport egy... Németh L. bérlet 15 óra 

Képzelt riport egy... Bérletszünet 19 óra 
26. péntek Képzelt riport egy... Egressy bérlet 15 óra 

Képzelt riport egy... Békési ház 19 óra 
27. szombat Az égigérő fa Családi bérlet de. 10 óra 

Képzelt riport egy... Sarkadi bérlet 19 óra 
29. hétfő Az égigérő fa Hamupipőke bérlet 15 óra 
30. kedd Az égigérő fa Csokonai bérlet 15 óra 

Képzelt riport egy... Bértetszünet 19 óra 
31. szerda Az égigérő fa Pinokkió bérlet 15 óra 

Képzelt riport egy... Bérletszünet 19 óra 
JÚNIUS 

1. csütörtök Don Pasquale - a Jókai Színház és a filharmónia közös 
előadása az OTP Bank Rt. támogatásával 19.30 óra 

2. péntek Az égigérő fa Hófehérke bérlet 15 óra 
3. szombat Képzelt riport egy... Bérletszünet 19 óra 
5. hétfő Az égigérő fa Mazsola bérlet 15 óra 
6. kedd Az égigérő fa Micimackó bérlet 15 óra 
7. szerda Képzelt riport egy... Déryné bérlet 15 óra 

Képzelt riport egy... Bajor G. bérlet 19 óra 
8. csütörtök Az égigérő fa Nyilas Misi bériét 15 óra 

Képzelt riport egy... Pécsi S. bérlet 19 óra 
9. péntek Képzelt riport egy... Madách bérlet 19 óra 

P H A E D R A M O Z I 

NAGYTEREM 

4- 10. 16.45 és 21.00 
Kurt Russel: STARGATE - CSILLAGKAPU 
(amerikai fantasztikus kalandfilm) 
19.00 ONLY YOU 
(magyarul beszélő, amerikai romantikus komédia) 

11 -17. 16.45 
Wesley Snipes: HALÁLUGRÁS - DROP ZONE 
(izgalmas amerikai thriller) 
19.00, 21.00 
Meg Ryan - Tim Robbins - Walter Matthau: 
I. Q., AVAGY A SZERELEM RELETÍV 
(romantikus szerelmi komédia) 

18 -24. 16.45 LASSIE 
(magyarul beszélő, amerikai film a világhírű kutyáról) 
18.45, 21.00 Brad Pitt & Anthony Hopkins: 
SZENVEDÉLYEK VIHARÁBAN (látványos, romantikus 
amerikai szerelmi eposz) 1 Oscar-díj! 

25 -31. 16.45 Brad Pitt & Anthony Hopkins: SZENVEDÉLYEK 
VIHARÁBAN 
19.00, 21.00 Keenen Ivory Wayans: 
SZIMATNAK SZEMÉT, SZEMÉTNEK SZIMAT 
(izgalmas amerikai bűnügyi komédia) 

KISTEREM 

4 - 10. 18.00 Kurt Russel: STARGATE - CSILLAGKAPU 
(amerikai fantasztikus kalandfilm) 
15.45, 20.00, 22.00 ONLY YOU 
(magyarul beszélő, amerikai romantikus komédia) 

11--17. 15.45 SZABADÍTSÁTOK KI WILLYT! - FREE WILLY 
(magyarul beszélő ifjúsági kalandfilm) 
18.00 Meg Ryan - Tim Robbins - Walter Matthau: 
I. Q., AVAGY A SZERELEM RELETÍV 
(romantikus szerelmi komédia) 
20.00, 22.00 Wesley Snipes: HALÁLUGRÁS - DROP 
ZONE (izgalmas, amerikai thriller) 

18 -24. 15.45 LASSIE 
(magyarul beszélő, amerikai film a világhírű kutyáról) 
19.45 Brad Pitt & Anthony Hopkins: 
SZENVEDÉLYEK VIHARÁBAN 
17.15.-22.00 Tom Hanks: FORREST GUMP 
(több Oscar-díjas, magyarul beszélő amerikai film) 

25 -31. 15.45 101 KISKUTYA 
(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
18.00 LASSIE (színes, magyarul beszélő amerikai film) 
19.45 Brad Pitt & Anthony Hopkins: 
SZENVEDÉLYEK VIHARÁBAN 
17.15, 22.00 Tom Hanks: FORREST GUMP 
(színes, magyarul beszélő amerikai film) 

KAMARATEREM 

4- 10. 18.30 és 20.30 Kosztolányi Dezső: 
ESTI KORNÉL CSODÁLATOS UTAZÁSA 
(Pacskovszky József és Gózon Francisko filmje) 

11--17. 18.30 Wesley Snipes: HALÁLUGRÁS - DROP ZONE 
(izgalmas amerikai thriller) 

11--14. 20.30 Gianni Amelio: LAMERICA 
(megdöbbentő színes olasz filmdráma) 

15 -17. 20.30 Krzysztof Kieslowski: VÉLETLEN 
(színes lengyel film) 

18 -24. 18.30 LASSIE 
(magyarul beszélő, amerikai film a világhírű kutyáról) 
20.30 Ozu Yasuiro: TOKIÓI TÖRTÉNET 
(világhírű japán filmalkotás) 

25 -31. 18.30 Walt Disney: 101 KISKUTYA 
(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
20.30 Jiri Menzel: IVAN CSONKIN KALANDJAI 
(kitűnő humorú ango l -cseh-orosz szatíra) 
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MÁJUSI PROGRAMOK 

Gombászati alapismereti tanfolyam 
A 20 órás képzés keretében a város környéki mezei és erdei 
gombafajokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődök. 
Részvétel i díj: 2000 Ft/fő. 
Első foglalkozás: május 6-án, szombaton 15 órakor. 

Ismerkedés a reikivel 
Május 17-én, szerdán 18 órakor. 
Előadó: Medovarszky Pál Tamásné. 

Jógahétvége 
Május 19-én, 20-án és 21-én péntek 18 órától vasárnap 
14 óráig. Elméleti e lőadás, légző- és jógagyakorlatok, 
relaxáció. 
Részvétel i díj: 1000 Ft/fő. 
Vezeti: Zoltai Miklós jógaoktató és természetgyógyász. 
Jelentkezési határidő: május 15. 

Kiállítás 
Csjiemyik András festő kiállításának megnyitójára kerül sor 
május 19-én, pénteken 18 órakor. 
Megnyit ja: Bede László, a Csaba TV munkatársa. 
Megtekinthető: június 2-ig, hétköznapokon 9-től 18 óráig. 

Kondi torna 
Hetente keddi és csütörtöki napokon 18.30-tól 19.30 óráig. 

Ismeretterjesztő előadás 
Május 10-én, szerdán 16 órakor dr. Perei Erzsébet tart 
előadást Egészséges táplálkozás kisgyermekkorban c ímmel 
a baba-mama klubban. 
Május 15-én, hétfőn 14 órakor dr. Ferenczy Attila tart 
előadást és tanácsadást a nyugdí jasklubban. 

Istentiszteletek 
Minden hónap első és harmadik vasárnapján evangél ikus, má
sodik vasárnapján református istentiszteletre kerül sor 16 órai 
kezdettel a közösségi házban. 

A UNITED WAY - EGYESÜLT UT BÉKÉSCSABA 
ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

felsőfokú iskolai képzésben részt vevő tehetséges 
békéscsabai fiatalok részére az alábbi területeken: 

1. Kutatómunka támogatása (pályázni lehet tématervvel vagy 
tudományos beszámolóval ( 1 - 2 oldal) és a kutatás teamve
zetőjének referenciaanyagával) . 

2. Hazai kutatótáborok részvétel i dí jához hozzájárulás (pá
lyázni lehet t éma te rwe l ( 1 - 2 oldal), amelyben a részvételi díj 
teljes összegét fel kell tüntetni). 

A bírálók a támogatás odaítélésénél a pályázók szociális hely
zetét is ligetembe veszik. 

A támogatás egyszer i . Apá lyáza t benyúj tásához pályázati űrlap 
szükséges. Űrlap az alapítvány c ímén igényelhető. 

A pályázat benyúj tásának határideje 1995. május 20. 

A pályázókat az alapítvány 1995. június 10-ig értesíti az ered
ményről . 

Cím: 5600 Békéscsaba, S z e n t István tér 9. 
(a Családsegítő Szolgálat épülete). 

HETI MOZIMŰSOR 
1995. má jus 4 - 1 0 . 

PHAEDRA MOZI N A G Y T E R E M 
V. 4-10.16.45 és 21 óra: Kurt Russel: CSILLAGKAPU / STARGATE 

(színes, amerikai fantasztikus kalandfilm) 

19 óra: ONLY YOU 
(romantikus szerelmi komédia) 

PHAEDRA MOZI K I S T E R E M 
V. 4-10. 15.45, 20 és 22 óra: ONLY YOU 

(romantikus szerelmi komédia) 

18 óra: Kurt Russel: CSILLAGKAPU / STARGATE 
(szines, amerikai fantasztikus kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
V. 4-10.18.30 és 20.30 óra: Kosztolányi Dezsó: 

ESTI KORNÉL CSODÁLATOS UTAZÁSA 
(színes magyar filmalkotás) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

ESTI KORNÉL CSODÁLATOS UTAZÁSA 
Pacsovszky József és Gózon Francisco filmje 

Két vonat indul el a tér és idő távoli pontjairól. Az egyiken 
az élete vége felé közeledő, Európa-szerte ismert író, Esti 
Kornél utolsó felolvasóútjára indul Németországba egy már-
már téli napon, 1933-ban. Ugyanarról az állomásról indul el 
egy másik vonat, csak harminc évvel korábban, 1903-ban, raj
ta a tett- és tudásvágytól hajtott, az élet titkait kutató fiatal Esti 
Kornéllal, aki a ragyogó nyári reggelen élete első önálló útján 
az olasz tengerhez utazik. 

„Amikor a vonat elindul, a kíváncsiság, az érdeklődés min
denkin úrrá lesz, s az a boldogabb, aki a vonat ablakánál ka
pott helyet, hátha az elröppenő élet szépségéből megnyílik 
valami számára." ( K O S Z T O L Á N Y I D E Z S Ö ) 

DKES M E G Y E I G Y E R M E K - E S IFJÚSÁGI A L A P I T V / 
Az alapítvány nyitott, bárki támogathatja és csatlakozhat hozzá. 

Ha felelősséget érez a gyermekéért, és körülményei megengedik, 
kérjük, támogassa a Békés Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítványt! 
Pénzbeli adományaikat a Budapest Bank Rt. Békéscsabai Fiókja 

261-14505 számú számla javára tehetik meg. 

A Postclekí Autósmozi műsora 

MÁJUS Az előadások kezdete 20 30 órai 

4-5. VÉGZETES ÖSZTÖN 
csütörtök-péntek Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 

Rendezte: CARL REINER 
Főszereplők: ARMAND ASSANTE, KATE NELLILAND 

6-7. LÁNGOLÓ JÉG 
szombat-hétfö Szines amerikai akciófilm 

Rendezte: STEVEN SEAGAL 
Főszereplők: STEVEN SEAGAL, MICHAEL CAINE 

GYARAKINE és TÁRSAI Bt., ESfiK? 
Telefon/rádiótelefon: 06-60/304-503 Ügyfélfogadás: mindennap 7-18-lg. 

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmát 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-ügyintéző, emelőgép-ügyintéző, nehéz- és 
könnyűgépkezelő, láncfúrészkezelő, fakitermelő, II. forg. kat. növényvédő
szer, mezőgazdasági gépkezelő, -betakarítógép-kezelő, ipari olaj- és gáztü
zelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése. 
A képesítésekről országos érvényű jogosltányok. oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Főfelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra. 
Jelentkezhetnek teleionon, írásban és személyesen, 

a G Y A R A K I N E ÉS T Á R S A I BT.-nél. 



H E T I M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS H E T I M É R L E G 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 . (nagyposta). Telefon; 4 4 7 - 5 6 3 

Régi árak • régi helyen 

< — ^ CSOMAGOLÁSTECHNIKA 
MŰANYAG ÁRUK: 
— eldobható poharak, 

evőeszközök 
— gépi fóliák, pántszalagok 
— szemeteszsákok. 

tasakok 
— ragszalagok 

PAPÍRÁRUK: 
— tálcák, szalvéták 
— tortacsipkék, 

mignonalátétek 

ALKATRESZDOBOZOK 

POLCRENDSZEREK 

letütoti képviselete 

UJ TERMÉKEK: 
— lampion pálcika 
— rozetta pálcika 
— bohóc szívószál 
— kard gyümölcs 
— burgonya szűri 
— pálmafa koktélkeverő 
— mini esernyő pálcika 

J lOíCUp Nyitva: keddtől péntekig 10-16-ig. 
Békéscsaba, Berzsenyi-Alkotmány u. sarok 
Teleion: 66/326-524 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 

értesíti a kamatmentes városi támoga

tást igénylöket, hogy a névjegyzékterve

zetet a polgármesteri hivatal hirdetőtáb

láján közszemlére tette. 

A tervezetre bárki észrevételt tehet. 

HIRDESSEN 
EREDMÉNYESEN 

napi 40 Ft-ért 
a 

\ 

»SARGA TELEFON« 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLAT 

SZÁMÍTÓGÉPES 

RENDSZERÉBEN! 

66 /325 -769 
Munkanapokon 8 -18 óráig. 

J-focz & MecLvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádióte lefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARJTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

NYOMDA 
Termékismertetők, 

címkék, szórólapok, 
névjegyek, 

nyomtatványok, 
meghívók és egyéb nyomdai 

termékek 
tervezése, kivitelezése - továbbá 

FÉNYMÁSOLÁS. 
Kedvező árak, rövid határidő. 
INTERTECHNIKA NYOMDA 
Békéscsaba.Józsel A. u. 2-4. 

(megyeháza) Telefon: 667441-141 

G A R Z O N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A 
Békéscsaba, Wlass ics sétány 3. Telefon: 448-350 

Termékkínáláshoz, rendezvényekhez 
hostesslányok kiközvetítését vállaljuk. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

• Eladó a Lencsési 63. V725. számú, 2+fét 
szobás lakás. Irányár 1.5 millió forint. Tele-
Ion: 457-676. 

• Garázs eladó Békéscsabán, a Lencsési-la-
kolelepen. a Hargita építkezési területén, az 
Éger utcában. Üzlet kialakítására is alkal
mas. Érdeklődni a 456-653-as telefonszá
mon, az esti órákban lehet. 

• Szanazug gyulai oktalan zártkert eladó (be
kerítve, gyümölcsfák, víz. villany, faház van). 
Érdeklődni: Békéscsaba, őr u. 13.1/3. 

• Építési lelek eladó. Békéscsaba, Görbe utca 
25. Telefon: 324-763. 

• Garázs kiadó a Lencsési út 116. szám alatt. 
Érdeklődni tetelonon: 457-259. 

• Garázs eladó a Kazinczy-lakolelepen. az al-
latkórházzal szemben. Teleion: 324-763. 

• 2,5 szobás, jó állapotban lévő. 10. emeleti, 
központi fűtéses, önkormányzati tulajdonú 
lakásunkat elcserélnénk hasonló méretűre, 
vagy kertes házra. Érdeklődni a 455-001 -es 
teleionszámon, vagy személyesen a Len
csési út 35-37., 10. emelet 55.. 16 óra 
után. 

• Garázs kiadó, raktárnak rs. Érdeklődni: Dé-
kány, Szigligeti u. 4. 

• Két egyedi gaz- és vízórás, belvárosi lakást 
adok egy kertes házért. Teleion: 66/447-145. 

• Eladó Békéscsaba. Csengén u. 8. sz. alatti 
kétszintes, négyszobás, két fürdőszobás, te
lefonos, kertes ház, kétállásos garázzsal. 
Két családnak is alkalmas. Érdeklődni a 
helyszínen. 

• VW Golf II. 1.6 D, 1984-es eladó. Érdeklőd
ni: 444-056. 

• Wartburg újszerű motorral eladó. Teleion: 
454-521. 

• Helyi és távolsági árufuvarozás biztosítással 
(14 tonnáig). Teleion: 06-30/455-181. 

• Dugulásehárilás, vízvezeték-szerelés és -ja
vítás. Tel.: 455-309. 

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

• Lakaskartoantartás A-tól Z-ig, felújítás, (es
tés, mázolás, karbantartás, burkolás, átala
kítás. Telefon: 321-768 (egész nap). 

• Energomat, Vjatka, Eurika, Hajdú mosógé
pek javítása. Hetyszini javítás hétvégén is. 
Elektron Gmk, Békéscsaba. Bartók Béla út 
4. Hibabejelentés: 325-948, vagy 06-60/388-
348. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. 
Cím: Könyves u. 45., telefonügyelet: 
456-537,9-12 óráig 

• Bt. és kit. könyvelését vállalom. Teleion: 
455-168. 

• Szines televíziók javítása hétvégén is, ga
ranciával! Domokos Tamás, rádiótelefon: 
06-30/432-827. 

• Angol nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészí
tés. Telefon: 443-772. 

• Üvegezés! Lakások, épületek hetyszini üve
gezése. Teleionüzenet: 327-494. Sípos. 

• Oláh Zsolt termeszetgyógyasz-bioenergeti-
kus rendel hétfőtől péntekig, 8-18 óráig. 
Telefon: 322-685. 

• Tapétát vásárolt? Én vállalom a telragaszta-
sát! Lenovcs Zoltán, szobafestő. Telefon: 
452-295. 

• Szennyvízszippantás hétvégén is! Balangó 
Róbert. Békéscsaba. Bessenyei u. 51/1. 
Üzenetrögzítő: 323-316. 

• Kettőt hzet, harmat vihet1 Április 26-tól minő
ségi bálás ruhák kiárusítása a Mindenki bolt
jában Békéscsabán, a Bartók Béla út 29. 
szám alatt. Nyitva: hétlótól péntekig. 14-tól 
19 óráig. 

• Újabb meglepetés a jaminai Rációban! 
Egyes ballonkabátok, átmeneti kabátok, 
dzsekik valamint minden bálás lábbei 50% 
árengedménnyel kapható, amíg a készlet 
tart. Cím: Békéscsaba. Orosházi út-Ma-
dách u. sarok. Nyitva: hétfőtől péntekig 9 -
17.30-ig, szombaton 8-11.30-ig. 

• Dr. Kerekes Attia fogszakorvos. Rendel: 
hétfő-szerda-péntek 16-18 óráig, kedd-
csütörtök 9 -10 óráig. Békéscsaba VI. ker.. 
Urszinyi Dezsöné utca 5. 

• Festést, mázolást, tapétázást vállalok! Mé
szár Tiior, telefon: 456-895. 

• Egyéni vállalkozók, betéti társaságok részé
re számítógépes könyvelést vállalok. Szila-
gyiné Povázsay Márta. Békéscsaba (Gerla). 
Sport u. 5. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, ré
gebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: 
457-334, vagy levelezőlapon: Tomka Attila. 
Békéscsaba. Pásztor u. 63. 

• Hasított sertés megrendelhető. Tel.: 459-337, 
délelőtt 6 -8 , délután 14-22 óráig. 

• Végkiárusítást tartunk az Andrássy út 7. 
szám alatti Jutka Illatszer butikban. Minden 
illatszer beszerzési áron kapható. 

• Megkímél plüss ülőgarnitúra eladó. Teleion: 
455-236. 

• Használt szobakerékpárt vennék. Teleion: 
450-108. 

• MásodáHást kínálok. Telefon: 448-046 
• Tárgyalóképes, középfokú végzettséggel 

rendelkező munkatársakat keresünk kérde
zőbiztosi és otthon végezhető telefonos 
munkára, napi 2000 Ft-os kereseti lehető
séggel. Érdeklődni: munkanapokon 9-től 14 
óráig. Telefon: 445-745/22, vagy személye
sen 15 órakor az íbisz Kft-nél, Békéscsaba. 
Andrássy út 12. 

• Egyedi gyártmányú munkagépek eladók. 
Békéscsaba. Május 1 

• Búza eladó (1000 Ft/q) kis- és nagyté-^ 
téten. Nagyrét, tanya 1434.1 

• Vállalkozó szellemű embere
ket keresünk. 
Teleion: 327-920. 
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J FELHÍVÁS L 
AJÁNLATTÉTELRE 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

az alábbi városüzemeltetési feladatokra kér 
ajánlattételt: 

1. Szökőkutak, vízmedencék, ivókutak üzemeltetése: 
Korzó tér, Kazinczy u.-i szolgál tatóház, posta, Szigligeti u., 
Volán-pályaudvar. 
Közműköl tségek: 5000 m 3 víz, 4000 kW + alapdíj á ram. 
Évente egy db szivattyú felújí tása szükséges. 

Az ajánlat tevőnek a létesí tmények tárgyi évi üzemel tetésén, 
karbantartásán túl az e lkövetkező évi beüzemelés ig fe lügye
letet kell biztosítania (május 1.). 

2. Hősi temetők fenntartása: 
Szovjet katonai temető 
14-es katonai temető 
44-es katonai temető 
Görögkelet i - román temető 

Az ajánlattevőtől a vállalt munkák részletezését kérjük. 

Temető sor 400 m 2 

Német L. u. 7350 m 2 

Lipták A. u. 1281 m 2 

2000 m 2 

3. Parkerdő fenntartása: 
Az ajánlat tevőnek a tervezési és engedélyeztetési munka 
mellett az alábbi erdők (63,8 ha) felügyeletét is el kell látnia. 
A Gyulai út mel lett i , valamint a pósteleki erdőrészletek t isztá
sait (23 500 m 2 ) három a lka lommal szükséges lekaszálni . E 
területeken a szemét összegyűj tését és elszállítását is bizto
sítani szükséges. Az erdőfe lügyelőség által e lőzetesen en
gedélyezett erdőművelés i munkák (felújí tóvágás 0,1 ha, gyé
rítés: törzskiválasztó 0,9 ha, növendékfokozatú 0,1 ha, vala
mint t isztítás 3,2 ha területen) végzendők el . 

Gyulai út közjóléti erdő 45,2 ha 
Ifjúsági tábor véderdő 3,2 ha 
Kelet i-kertek véderdő 11,4 ha 
Mezőmegyer 0,7 ha 
Póstelek 6,3 ha 

4. Növényvédelmi munkák: 
Levéltetü el leni védekezés 20 000 l/két a lkalom 
Lemosó permetezés 15 000 l/téli időszakban 
Szövőlepke, atka elleni permetezés 10 000 l/szezon 
Patkányir tás 10 000 m 2 / szezon 
Kul lancsir tás 10 000 m 2 

Az ajánlattévőtől az egységárak megadását kérjük a fent ter
vezett nagyságrendekre vonatkozóan, ami a fertőzöttség 
függvényében eseti megrendelésse l változhat. 

5. A Petőfi-ligeti „felszabadulási emlékmű" elbontása. 
Testületi döntés esetén a legkedvezőbb ajánlat tevőnél ren
del jük meg az emlékmű elbontását. 

Az ajánlat tevőnek a bekerülési összeget meg kell határoznia. 

Az érdeklődőktől egyrészt tárgyi évre, másrészt három évre 
(1995-1997) szólóan várjuk az ajánlattételt (éves bontás
sal). 

A legkedvezőbb ajánlattevőkkel 1995. május 15-i munka
kezdéssel kötünk szerződést, esetleg 3 éves időciklusra 
vonatkozóan. 

A költségeket áfa-tartalommal kérjük megjelölni. 

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük benyújtani a 
kiíró címére 1995. május 10-i határidővel (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

V I S S Z A N E M T E R Í T E N D Ő T Á M O G A T Á S R A 
A Z É P Í T É S Z E T I É R T É K E K H E L Y I V É D E L M É H E Z 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
22/1992. (VII. 9.) szám alatt rendeletet alkotott 

az építészeti értékek helyi védelméről 
(Heti Mérleg 28. sz. 1992. VII. 15.). 

A rendelet 8. §-a intézkedik a fenntartás támogatásáró l . 

8. § (1) A tu la jdonos kérelmére - javaslatára - a védelemhez 
szükséges műszak i beavatkozásokra a köl tségvetés
ből v issza nem térí tendő támogatás adható. A támo
gatás éves összegét a tárgyévi köl tségvetés határoz
za meg . 

(2) A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázatot a 
jegyzőnél kell benyúj tani . A támogatást igényelheti 
magánszemély és nem gazdá lkodó szervezet, intéz
mény, akinek (amelynek) az épület, épí tmény tulajdo
nában, használatában vagy kezelésében van. 

Támogatás adható: 

- véde lemre érdemes, felújí tásra, korszerűsítésre szoruló 
épületre, épí tményre, vagy annak részére; 

- o lyan épületre, épí tményre, vagy környezet i érték (park, fa
sor, utcabútor, - felszerelés) megóvására , ami a város védett 
területére esik és felújí tását az építésügyi hatóság elrendel
te, vagy műszaki lag indokol tnak tartja. 

Támogatás nyújtható: 

a) lakás cél jára szolgáló, o ldalhatáron álló épületek esetében, 
véde lemre érdemes főhomlokzat ra és oldalkert felőli hom
lokzat fe lúj í tására; 

b) lakás cél jára szolgáló, szabadon álló épületek esetében vé
delemre érdemes, közterületről látható homlokzatok felújítá
sára; 

c) közönségforga lmú épületek esetében (pl. kereskedelmi, 
szolgál tatóépület stb.), véde lemre é rdemes homlokzat felú
j í tására, belső terek rehabil i tációt igénylő, de az eredeti ál
lapotot tükröző rekonstrukciójára. 

(3) A pályázatokat a városgazdálkodási és városfej lesztési bi
zottság bírálja el és dönt a támogatás mértékéről , elsősor
ban műszak i indokol tság a lapján. 

A pályázatok tartalmi követelményei: 

- kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, te lefonszám), a 
védendő épületrész leírásával , c ímével , fotójával, műszaki 
adataival (alapterület, lakásszám stb.) ; 

- előirányzott köl tségek bemuta tása, kivitelezési ajánlat, vagy 
tervezőbecs lés. 

Az igényelt támogatás összege, megjelö lve a saját erőből el
végzendő munkák értékét. 

Az 1996. évre á thúzódó megvalósí tások költségeit meg kell 
bontani és a kére lemben je lezni szükséges. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 1995. május 12., 
16 óra. 

A pályázatokat a jegyzőnek címezve a polgármesteri hiva
tal városépítészeti irodájánál kell benyújtani. A pályázato
kat a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság bí
rálja el, döntéséről az érdekelteket 1995. június 20-ig érte
síti. 

A támogatások kifizetése az elvégzett munkák számlái 
alapján 1995. december 15-ig megtörténik. 

V Á R O S É P Í T É S Z E T I IRODA 




