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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

MINDENKI KARÁCSONYA 
A Családsegítő Szolgálat már szervezi egyik, min
den évben beköszöntő rendezvényét, a Mindenki karácso
nyát. Az intézményünkkel kapcsolatban álló családok nél
külözésének egész évben tanúi vagyunk, őértük fordulunk 
most Önökhöz segítségért. A karácsonyi ajándékozást ne
héz hétköznapjaik, gondjaik enyhítésére szánjuk. Legalább 
a szeretet ünnepén érezze a társadalom odafigyelését a 
család! Adományokat gyűjtünk, hogy ez a tervünk a kará
csony ünnepén valóra váljon. Önök felé kérésünk, bármi
lyen szerény adománnyal legyenek részesei az emberi sze
retet közvetítésének. Kérjük, felajánlásaikkal keressenek 
meg bennünket személyesen a Szent István tér 9. alatt ta
lálható intézményünkben, vagy telefonon: 441-147. 
Köszönettel fogadunk minden felaján
lást, legyen az pénz, új ruha, élelem, 
játék, könyv, szolgáltatás stb. Az ado
mányokat kérésükre elszállítjuk. 

Advent 
Elküldöm követemet, aki 

egyengeti előttem az utat, 
mondja az írás. Bízzatok 
az Úrban, mert az Úr a mi 
Kősziklánk mindörökre. Mi 
vagyunk az anyag, Te a mi 
formálónk: kezed alkotása 
vagyunk mindannyian. A 
hit hallásból ered, a hal
lás pedig Krisztus igéjéből. 
Víz fakad a templom kü
szöbe alól, élni fog benne 
minden. Isten maga műveli 
bennetek a szándékot és a 
végrehajtást is. 

Jézus Krisztus a mi vét
keink miatt kapott sebeket, 
bűneink miatt törték össze, 
pedig nincs üdvösség sen
ki másban. 

Az ige testté lett, az ir
galom kegyelemmé. 

Advent: a türelmes vá
rakozás időszaka, az át
szellemült és megszelídült 
ego magába szállása, le
tisztulása. Régebbi bűnbe
eséseinket átlapozzuk, vé
gigpörgetjük emlékeinket, s 
belépünk a lelkiismeret te
rébe, ami most az aszké
zis, a bölcselet cellája (cél
ja). Átfut agyunkon a törté
nelem, az esendő, múlan
dó ember genezise, s ráve
tül a saját történetünk, sor
sunk is, mint egy árnyék. 
Mi is ott vagyunk benne a 
világban, a lelkünkkel, bot
lásainkkal és vágyainkkal 
is. Legyen örömteli ez a 
várakozás! 

KÁNTOR ZSOLT 

1996. ha nem is aranyozott, 
de mindenképpen ékesebb be
tűkkel kerül majd a magyar tör
ténelemkönyvek lapjaira, mint 
évszomszédai. 1896-ban előde
ink a honfoglalás ezredik évfor
dulóját ünnepelték, ma pedig a millecentenári-
umra készülünk. Országszerte rendezvénysoro
zatok, programok kapcsolódnak az évforduló
hoz, alkalom nyílik arra, hogy a kultúra olykor ki
lépjen a pénzszűke miatt rakényszerített félho
mályból a reflektorfénybe. 

Városunkban előkészítő bizottság gyűjtötte 
össze, értékelte és rangsorolta a megemléke
zéshez közvetlenül kapcsolódó és a millecente-
náriumhoz nem kötődő, de a város szempontjá
ból kiemelkedően fontos rendezvényeket. Az 
előző csoportba tartozik például néptáncfeszti
vál, prímásfesztivál, Kodály- és Liszt-hangver
seny, kiállítás, amely a honfoglaláskori életet 
mutatja be régészeti leletek tükrében, honisme
reti konferencia, vetélkedők stb. Az utóbbiba so
rolható a zenés színpadok találkozója, társas
tánc Európa-bajnokság, helyi művészetek feszti
válja, bábfesztivál, Zenit, Garabonciás napok, 
Bartók-találkozó, grafikai biennálé, kiállítások és 
konferenciák, ejtőernyős-világbajnokság stb. 

Ahhoz, hogy a rendezvények, megemlékezé

sek méltóak legyenek az évfor
dulóhoz, természetesen nem kis 
pénzre van szükség. A finanszí
rozás pályázatokon keresztül, a 
rendező szervek által megsze
rezhető forrásokból, szponzorok 

segítségével, valamint a megyei és a városi ön
kormányzat támogatásával történik majd. Békés
csaba közgyűlése legutóbbi ülésén a hozzájáru
lások összegét is megtárgyalta. Ennek megfele
lően a millecentenáriummal kapcsolatos városi 
rendezvényekhez és a megjelenő kiadványok
hoz összesen 6 millió forinttal járul hozzá a vá
ros. Pályázatot írnak ki civil szervezetek számá
ra, amely a kisközösségek megemlékezéseit tá
mogatja majd, erre egymillió forint használható 
fel. A tervek szerint 1996-ban jelenik meg a Bé
késcsaba-monográfia III., Művelődéstörténet cí
mű kötete, melynek költségeire maximum 5,5 
millió forint szánható. A kiemelt városi kulturális 
rendezvények finanszírozásában 6,5 millió forint
tal, az ejtőernyős-világbajnokság megrendezé
sében 2 millió forinttal vesz részt a város. 

A közgyűlés elrendelte azt is, hogy 1996-ban 
először, majd azt követően minden évben no
vember 1-jén kerüljön sor a Hősök és mártírok 
emléknapjának megrendezésére Békéscsabán. 

H. M 

Mint ismeretes, Jankay Ti
bor (1899-1994), a békéscsa
bai származású, Los Angeles
ben élt festőművész végrende
letében szülővárosát jelölte 
meg örököséül, életművét, mű
vészeti alkotásait, házát és 
pénzének 30 százalékát Bé
késcsabára hagyta. 

A hagyaték feldolgozása ez 
év tavaszán megtörtént, 3000 
darab olajkép, 278 szobor, 
4623 vázlat és nyomat, vala
mint albumok, vázlatkönyvek 
és diák tanúskodnak a gazdag 
életútról, ezeken kívül említés
re méltó a 143 darabból álló et
nográfiai gyűjtemény is (afrikai, 
indiai, mexikói szobrok). A ha
gyaték végleges elhelyezésé
nek egyik lehetséges helyszí

ne a Szent István tér 10. szám 
alatti épület, amelyet a közmű
velődési és sportbizottság és a 
közgyűlés is alkalmasnak tart 
erre a célra. Ennek alapján a 
testület Végh László alpolgár
mestert, Takács Péter tanács
nokot, és Szilvásy Ferencet, az 
említett bizottság elnökét bízta 
meg azzal, hogy javaslatokat 
dolgozzanak ki az épület rend
betételét és ilyen irányú hasz
nosítását illetően is. 

A tervek szerint ugyancsak 
a Szent István tér 10. alatt kap

na helyet a Kortárs Szlovák 
Galéria, a Dunaszerdahelyen 
(Szlovákia) működő Kortárs 
Magyar Galéria mintájára. Áp
rilisban szlovákiai és békés
csabai tárgyalófelek mege
gyeztek egy alapítvány létreho
zásáról, amelynek feladata len
ne fogadni és tárolni a szlovák 
képzőművészeti gyűjteményt, 
megteremteni egy állandó kiál
lítás feltételeit. 

Hogy meddig is lesz „váran
dós" a város, mennyi egy galé
ria kihordási ideje, ez a jövő tit
ka. Azonban, ha megszületik, 
bizonnyal elbüszkélkedhetünk 
majd vele a városban, az or
szágban, s talán még az or
szághatárokon kívül is. 

(ö. y.) 



K É P V I S E L T M Á R K Á K : 

Qarzon, Falco, Assmann, 
Quark, Odcon 

o 
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E U R Ó P A I R O D A B Ú T O R - S Z A K Ü Z L E T 

Békéscsaba, Andrássy út 11-17. 1. emelet 
Telefon/fax: 66/443-363 

(bejárat az Európa könyvesboltnál) 

SZŐNYEG KERÁMIA 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

KARÁCSONYI MMMOTlYittlK A MgTIűTA BT. BDONmiS®ILT«DA@SlL 
Ünnepi apróságok, dekorációk, 

textil adventi koszorúk és sok-sok ötletes ajándék 
a szeretet ünnepéhez. 

Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 
minden kedves vásáriét. 

- gyapjú- és rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágyneműk, lakástextília, 
- kerámia, fa- és üvegáru, 
- kézzel varrott patchwork takarók és faliképek. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig, 

bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 9-12 óráig. 
5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 

Telefon/fax: 448-454. 
Az Unicon ruhagyárral szemben. 

BEVÁSÁRLÓCÉDULA 
sorszám megnevezés egység ár 

1. Burek kenyér 70 dkg 68 Ft 
2. Tej 2,8% (k, szo: 43,60 Ft) 1 I 45,40 Ft 

Trapista sajt (k, cs, szo: 483 Ft) 1 kg 503 Ft 
3. Kolbászhús (darálva) 1 kg 430 Ft 
4. Csirkecomb 1 kg 239-346 Ft 
5. Dobozos üdítők 1 I 66 Ft 
6. Maggi kocka 66 g 59-60 Ft 

Rostos narancsital 1,5 I 99 Ft 
Eko tp üdítők 1 I 82-115 Ft 

7. Fekete bors (őrölt és egész) 50 g 55 Ft 
A bolt neve, címe: nyitva: h-p szo v 

1. Burek pékség, Kis-Tabán u. 2. 7 -17.30 7-13 
2. Szegedtej diszkont, Kétegyházi út 3. 5 -18 5-14 
3. Jókai húsbolt, Jókai u. 18. 7 -12 (de.) 7-12 

14 -18 (du.) 
4. Baromfi mintabolt, Bertóthy udvar 1. 8 -17 (h) 6-13 7-10 

6 -18 (k-p) 
5. Food-Stop diszkont. 8 -16.30 8-15 

(a ruhagyári óvodával szemben) 
6. Csúcs ABC, Luther u. 9. nonstop nyitva tartás 

7. Forró Drót diszkont, 
lllésházi u. 18. 8 -17 8-13 8-11 

A megjelenés megrendelhető a Féling Bt. 448-672-es telefonján. 

w m <m m 2 w <S> 
Az FKGP békéscsabai szervezete értesíti az Olvasókat, hogy december 
2-án, szombaton G. Nagyné dr. Maczó Ágnes, az országgyűlés alelnö
ke, a párt országos alelnöke 14 órai kezdettel a Luther u. 6. szám alat
ti pártszékházban politikai gyűlést tart. Ugyanazon a napon 19 órai kez
dettel kisgazdavacsorát szervezünk a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakkö
zépiskola ebédlőjében. Mindkét rendezvényünkre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Vacsorajegy megvehető az FKGP megyei irodáján 
(telefon: 321-452). 
( ' AZ FKGP BÉKÉSCSABAI SZERVEZETE 

F e l h í v á s 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzata 
közmeghallgatást tart 

1995. december 11-én 16 órakor a városháza dísztermében. 
Témája: A szlovákság jelenlegi helyzete Békéscsabán, 

a szlovákság jövője. 

H Í R E K 
(s) w Q @ s GN) 

• FOGADÓNAP. December 
1-jén, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző tart fogadónapot a város
házán 8 és 12 óra között. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését decem
ber 7-án, csütörtökön 9 órától 
tartja a városháza dísztermében. 
A részletes napirendet következő 
számunkban közöljük. 

• FÁSÍTÁS. A múlt évben ké
szült el Békéscsaba középtávú 
fásítási terve, mely szerint körül
belül 15 év alatt folyamatosan le 
kell cserélni az elöregedett, gon
dozatlan, vegyes fajtájú, túlnyo
mórészt gyümölcsfákból álló fa
sorokat. Az elültetésre kerülő fa-
fajták kiválasztásánál a környe
zeti ártalmaknak ellenálló, kis 
fenntartási igényű fák telepítését 
részesíti előnyben a városüze
meltetési iroda. Az utcai gyü
mölcsfák ültetése szakmai szem
pontból nem kívánatos, hiszen a 
gépjárműforgalom miatt elkerül
hetetlen a gyümölcsökön az 
ólomlerakódás, és rontja a hely
zetet az is, hogy az ott lakók nem 
mindig tudják a szükséges per
metezési, növényvédelmi munká
kat elvégezni. Az idén 14 utcában 
666 fa kivágására kerül sor (en
nek egy része már megvalósult), 
ezek helyett 1189 földlabdás, erő-
sebb kis fát ültetnek, amelyek ha
marosan lombkoronával örven
deztethetik meg az embereket és 
árnyékot adnak. 145 fát az ott la
kók vágnak ki, ezt saját céljaik
ra fel is használják. A városgaz
dálkodási vállalat által kivágott 
fákat pedig a város a legrászo-
rultabbaknak adja majd téli tüze
lőnek. 

• NAGY CIPŐK KELLENÉ
NEK. A békéscsabai menekülttá
bor néhány lakójának 43-as, és 
annál nagyobb méretű cipőre 

lenne szüksége. Amennyiben 
akad otthon felajánlható nagy 
méretű lábbeli, kérjük, hívják a 
326-022 számot, vagy személye
sen keressék fel a tábort a Két
egyházi út 10. szám alatt. 

MATRIKULA 

$ HÁZASSÁG 

Károlyi Anikó és Fuderer Mik
lós 

SZÜLETÉS 

Csóka Dezső és Kósa Irén le
ánya Brigitta, Mészáros Attila és 
Kraszkó Mariann fia Áron, Szilá
gyi Imre és Makai Julianna fia 
Imre, Szabó Sándor és Bartha Il
dikó leánya Renáta Fanni, Fele-
gyi Mihály és Makai Krisztina fia 
Dávid, Moka István és Komlódi 
Eszter fia Bence, Burkus János 
és Mengyán Erika leánya Rená
ta, Ivanics János Tibor és Mitykó 
Ilona Éva leánya Klaudia Éva, 
Bérezi István és Fazekas Gabri 
ella fia Ábel 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gócs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

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

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

Nyomás: Hungária-lnlo 
Nyomdaipari Kft, Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 

Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



MUNKÁCSY 
MIHÁLY M ff 

A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMAJÁNLATA 

Emlékház 
MUNKÁCSY MIHÁLY 

BÉKÉSCSABÁN 
az Omaszta-kúria állandó 

kiállítása. 

Nyitva tartás: 
hétfő kivételével 

naponta 9 -17 óráig. 

C S A B A I 

H A 
PROGRAM
AJÁNLATA 

A Bartók vegyeskar kötetlen klubestje. 
Helyszín: 20-as terem. 
Kabaréfórum - „A szenzációs négyes fogat" 
A bakon: Fábry Sándor, Boncz Géza, Nádas György, 
Usztics Mátyás. 
Helyszín: nagyterem. Belépőjegy: 590 Ft. 
A Napsugár Bábegyüttes előadása. 
Műsor: A három kismalac, Vitéz László csodaládája. 
Helyszín: nagyterem. Belépőjegy: 80 Ft. 
Golfklub - egy csendes este társasjátékkal és sült 
krumplival. Helyszín: Casino. 
Márvány szalon. Műsor: Ördög Ottó humorista estje. 
Helyszín: Márvány cukrászda. 
A szlovák gimnázium osztálybulija. Helyszín: Casino. 
Hobo-koncert. Helyszín: nagyterem. Belépőjegy: 
350 Ft elővételben, 400 Ft a koncert napján. Jegyek 
válthatók az ifiházban és a Diáktanyán. 
Télapó-buli a Team Show és a Full House 
zenekarokkal. Helyszín: Casino. Belépőjegy: 30 Ft. 
Balkán táncház. Helyszín: 20-as terem. 
Los Andinos-koncert. 
Helyszín: nagyterem. Belépőjegy: 280 Ft. 
Bélyeggyűjtő szakkör. Helyszín: 37-es terem. 
Utó-Mikulás gyerekeknek. Az Okányi Művelődési Ház 
színjátszó csoportja bemutatja a Légy jó mindhalálig 
című musicalt. Helyszín: nagyterem. A belépés díjta
lan. 
A Megyei Művelődési Központ Felnőtt Képzőművé
szeti Stúdiójának kiállításmegnyitója. A kiállítást meg
nyitja: dr. Papp István, a Megyei Művelődési Központ 
igazgatója. Helyszín: Előtér Galéria. 
Edda-koncert a Diáktanya szervezésében. 
Helyszín: nagyterem. Belépőjegy: 500 Ft. 
Vízmü-DÖK osztálybuli. Helyszín: Casino. 
Házigazdaest. Helyszín: Casino. 
Bélyeggyűjtő szakkör. Helyszín: 37-es terem. 
Golfklub - egy csendes este társasjátékkal és sült 
krumplival. Helyszín: Casino. 
Márvány szalon. Műsor: Majla Sándor székelyudvar
helyi költő estje. Helyszín: Márvány cukrászda. 
Karácsonyi koncertek. Fellépnek: Palermo Boogie 
Gang, First Ladies (Gulyás Erika és barátai). 
Helyszín: nagyterem. Belépőjegy: 320 Ft. 
Szilveszteri mulatozás. Házigazda: a Jazz Mine 
együttes. Helyszín: nagyterem. 

F I G Y E L E M ! 
Az ifiház december 15-én autóbuszos kirándulást szervez a TS-
karácsonyra a Budapest Sportcsarnokba. A részvétel az arra rászorulók 
számára ingyenes. Bővebb felvilágosítás kérhető a 325-211-es 
telefonszámon. 

Dec. 1. 19.00 

20.00 

Dec. 2. 10.00 

Dec. 4. 19.00 

Dec. 5. 19.00 

Dec. 6. 18.00 
19.00 

Dec. 7. 21.00 

Dec. 8. 19.00 
19.00 

Dec. 9. 9.00 
16.00 

Dec. 11. 17.00 

19.00 

Dec. 13. 18.00 
Dec. 14. 19.00 
Dec. 16. 9.00 
Dec. 18. 19.00 

Dec. 19. 19.00 

Dec. 22. 20.00 

Dec. 29. 21.00 

| Ny 

S Z L O V Á K T Á J H Á Z 
G A R A I U. 21., T E L E F O N : 327-038 

Nyitva: hétfő kivételével naponta 10-12 óráig. 

DECEMBERI KIÁLLÍTÁSOK 

December. 10-ig Hóló - Spirális absztrakciók, Hóbel Hóló László 
grafikái. 

Dec. 11 . - jan. 7. A Megyei Művelődési Központ képzőművészeti stú
diójának kiállítása. 

Hegyesi Tibor festményei 

Serényi Nagy Péter kiállítása 

A Berekméri Zoltán fotóklub kiállítása 

Serényi Nagy Péter 

A Berekméri Zoltán fotóklub december i programja 
Dec. 4. 18.00 Portréfotózás. Bemutatót tart Latorczai János. Az ér-

deklődőknek fotózásra is lehetőségük nyílik (saját 
géppel). 

December 10. Fotóséta. Téma: az élővíz-csatorna belvárosi szaka
sza. Találkozás 9.00 órakor Békéscsabán, a Felső-
Körös sori zsilipnél, a Gondűzőben. 

December 11. Amatőr fotólabor. Helyszíni bemutatót tart Bazsó Imre. 
Találkozás 18.00 órakor az ifiház aulájában. 

December 18. A december 10-i fotóséta ós a december 4-i portréfo
tózás képeinek közös kiértékelése. Vezeti: Váradi Zol
tán, Latorczai János. 

December 27. Évadzáró klubösszejövetel. 

VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
N Y U G D Í J A S K L U B 

Dec. 19-én 14 óra 
Dec. 31-én 16 óra 

REIKIKLUB 
Dec. 21-én 17 óra 

Karácsonyi megemlékezés. 
Szilveszteri bál. 

Klubfoglalkozás a karácsony jegyében. Előzetes 
jelentkezés Tokár Ferencnénól. 

ELŐADÁS 
Dec. 10-én 15-18 óráig a Fehér Fény Alapítvány szervezésében 
Dombi Ferenc lelkész tart előadást Egy katolikus pap párbeszéde égi lé
nyekkel címmel. Az előadás ingyenes! 

MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 
Á L L A N D Ó K I Á L L Í T Á S O K : 

Munkácsy-emlékszoba 
Pillantás a természetbe - természettudományi kiállítás 
Néprajzi csoportok Békésben a XVIII-XX. században 

I D Ő S Z A K I K I Á L L Í T Á S O K : 
December 31-ig a szlovák képzőművészek kiállítása 

- a Kortárs Szlovák Galéria anyagaiból. 

2 

A kiállítások megtekinthetők hétfő kivételével naponta 10-16 óráig, 
a Széchenyi u. 9. szám alatt. Telefon: 323-377. 



VÁROSI SPORTCSARNOK N E J W Z E T I F I L H A R M Ó N I A 
1995. december 14.19.30 óra 

JÓKAI S Z Í N H Á Z 

WEINER-SZÁSZ KAMARAZENEKAR 
Hangversenymester: Tuska Zoltán 

Közreműködik: Fenyves Loránd - hegedű (Kanada) 

MOZART-EST 
D-dúr divertimento, K. 136. 

C-dúr versenymű két hegedűre és zenekarra, K. 190. 
Szólisták: Fenyves Loránd és Tuska Zoltán. 

D-dúr (Haffner) szerenád, K. 250. 

5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28., teleton/fax: 442-120 

• A B É K É S I Ú T I K Ö Z Ö S S É G I H Á Z A K • 
• ÉS A M E S E H Á Z D E C E M B E R I PROGRAMJA • 

Békéscsaba, Békési út 15-17. • Telefon: 326-370 
Nyitva tartás: hétköznap 8-16 óráig, hétvégén igény szerint 

Dec. 1. 15.00 Rajzverseny alsó tagozatos gyerekeknek a 
Meseházban. 

D e c . 4. 9 -15 - ig Karácsonyi vásár a Békési út 24.-ben. 
Dec. 6. 18.00 Cigány gyerekek részére jön a Télapó. 
Dec. 7. Betlehemes kiállítás a Meseházban. 

Megtekinthető 1996. január 7-ig. 
Dec. 8. 14.00 Ki mit tud? cigány fiatalok részvételével a 

Meseházban. 
Dec. 9. 16.00 A Légy jó mindhalálig című műsor megtekintése 

az ifjúsági házban, a város gyerekeinek 
részvételével. A belépés díjtalan! 

D e c . 8 - 9 - 1 0 . Biegelbauer Pál vezetésével rendhagyó Biblia
magyarázat. Részvételi díj: 2200 Ft/fő. 

D e c . 9 - 1 0 . 1 0 - 2 0 ó r á i g A jógások részére kurzust vezet Slobo-
dan Milicevic jógaoktató a Békési út 24. alatt. 

1995. d e c e m b e r 23 . -1996 . január 3-ig Téli szünet. 
1995. december 28-án reggel 5 órakor indul busz a szlovákiai Be-

luséba (egyhetes szilveszteri üdülés). Visszaérke
zés: 1996. január 3. 

Cmescsi Közösscg Húz 
(SÓOQ Bíhkcmin, fújn Qku tét /.. telefon: -f~>Ó-/77) 

D E C E M B E R I P R O G R A M O K 
TÉLAPÓ-SZOLGÁLAT december 5-én, kedden 16-20 óráig a Lencsési-

lakótelepen élő gyermekek részére. Bővebb felvilágosítás és jelentkezés 
személyesen a közösségi házban. 

AEROBIC minden héten kedden és csütörtökön 18.30-19.30 óráig, valamint 
szombaton 17-18 óráig. 

TANFOLYAMOK: 
Szülésre felkészítő tanfolyam - hétfői napokon 18-20 óráig. 
Jóga alapfokú képzés - szombati napokon 15-17 óráig. 
Jóga haladó képzés - szerdal napokon 18-20 óráig. 
Reiki hétvége - december 16-án, szombaton 9-16 óráig. 
Jelentkezni előzetesen és a helyszínen lehet. 

KISKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL: 
Baba-mama klub - december 6-án, szerdán 16 órától Mikulás-délután. 
Kertbarátkor - összejövetel december 4-én, hétfőn 17.30-19.00 óráig. 
Reikiklub - összejövetel december 13-án, szerdán 17-19 óráig. 
Ifjúsági klub - december 15-én, pénteken 19 órakor, 

karácsonyi ajtódfsz készítése 
Nyugdíjasklub - december 18-án, hétfőn 15 órától. 

Gyertyaöntés és karácsonyi asztali díszek közös készítése. 
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ óvodások és általános iskola alsó tagozatosai 

részére december 16-án, szombaton 9-11 óráig. Ismerkedés a karácsonyi 
népszokásokkal, mézeskalácssütés 

ISTENTISZTELETEK - a hónap első és harmadik vasárnapján evangélikus, 
második vasárnapján református istentiszteletre kerül sor 16 órai kezdettel. 

Meghitt karácsonyi ünnepeket ós békés, boldog új esztendőt kívánunk a 
Lencsési-lakótelep valamennyi kedves lakójának! 

A Lencsési Közösségi Ház munkatársai 

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

Dec. 2.14.00 Mi van a puttonyban? A tavalyi nagy sikerű Télapó-müsor foly
tatása, a Magyar Cirkusz és Varieté előadásában. Jegyár: 14 év 
alatt 200 Ft. Minden gyerek ajándékot kap! Felnőtteknek: 300 Ft. 
Csoportos jegyvásárlás esetén (30 db felett) 10% kedvezményt 
adunk! 

Dec. 9. 15.00 Küzdelem a végső győzelemig. Kihivásos, pénzdíjas kick box 
full contact verseny. 5 nemzetközi eredményekkel bíró páros küz
delme a győzelemért. A mérkőzések szüneteiben bemutatót tarta
nak: az Orosházi BMX-csoport, a Goshin Ryu önvédelmi csoport és 
a Happy Stúdió. Belépő: 350 Ft. 

Dec. 15. 19.00 Micsoda buli...! A nagy sikerű budapesti koncert után orszá
gos turnéra indul a Hungária együttes. Eredeti díszletekkel, lény
technikával, pirotechnikával lesz látható az együttes koncertje a vá
rosi sportcsarnokban. Jegyár: 999 Ft. 

Dec. 18. 15.00 A szeretetért, a gyerekekért. Jótékonysági műsor a Dagana
tos Gyermekek Alapítvány javára. A műsor bevétele segíti a beteg 
gyerekek gyógykezelését. A műsort a békéscsabai általános és kö
zépiskolák tanulói adják elő. A műsor szervezői a fellépőknek és a 
nézőknek az alapítványt segítő cégek felajánlásából ingyen diákbü
fével köszönik meg a részvételüket. 

A rendezvényekre jegyek kaphatók elővételben a Diáktanyán, a Hetes Kft. 
üzleteiben (Adidas-bolt, U alakú), a Centrum Áruházban, a Coopturist irodá
jában és a sportcsarnok portáján. 

BIBLIAI ELŐADÁSOK 
Egy ismeretlen bibliai könyv, 

a JELENÉSEK KÖNYVE üzenete 

Az előadások időpontja: a megjelölt napokon délután 6 órakor. 
Színhelye: Tégla Közösségi Ház (Orosházi út 32.). 

Dec. 1. A két tanúbizonyság, akik az egész föld Istene mellett állnak (Jel. 
11. fejezet). A Biblia és a mi modern világunk. 

Dec. 2. Különleges, „nagy küzdelem" az évszázadok folyamán (Jel. 12-14. 
fejezet). Az evangélium örömhírét képviselő, hivő egyház a történe
lemben folyó nagy küzdelemben az évszázadok folyamán. 

Dec. 3. A nagy küzdelem utolsó felvonása: A végső ítélet és az .új föld" (Jel. 
20-22. fejezet). Merre tart a történelem ma „Jézus Krisztus Apoka
lipszise" szerint? A reménység üzenete. 

Előadó: Vankó Zsuzsa, a Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola 
tanára. A belépés díjtalan. 

DIÁKTANYA 
Békéscsaba, 
Kinizsi u. 20. 
Telefon: 
326-053 

December 2-án 9 órától foltmozaik-tanfolyam. 
Gyermekjátékok folttechnikával. 

Advent vasárnapokon 
14 órától foglalkozásokat tartunk felnőttek részére: 

December 3. Télapó-figurák készítése. 
December 10. Karácsonyfadíszek készítése természetes anya

gokból. 

December 17. Asztali díszek és betlehemi figurák készítése. 

K O N C E R T E K 
December 6-án Hobo Blues Band-koncert 19 órától az ifiházban. 

A koncemumé címe: Vissza a 66-os úton. Azonos címmel CD 
ós Hobo új könyve is megvásárolható a helyszínen ked
vezményesen. Belépők elővételben 350 Ft-ért, a koncert előtt 
400 Ft-ért válthatók a Diáktanyán. 

December 11. Edda-koncert 19 órától az ifiházban. Belépők 600 
Ft-ért válthatók a Diáktanyán. 

Koncertjegyek, rendezvényjegyek árusításával továbbra is az ér
deklődők rendelkezésére állunk. így jegyek válthatók a Békéscsa
bai Városi Sportcsarnok rendezvényeire ós a budapesti koncertek
re (december 26-án Koncz Zsuzsa-, december 28-án Chariie-, de
cember 30-án Tátrai Band-koncert lesz a Budapest Sportcsarnok
ban, igény esetén autóbuszt is indítunk). 

INTÉZMÉNYÜNK DECEMBER 18-TÓL JANUÁR 10-IG ZÁRVA TART! 



MEGYEI KÖNYVTÁR 

decemberi programok 

4-én Az általános iskolák alsó tagozatosai részére meghirdetett 
irodalmi pályázatunk eredményhirdető, díjkiosztó ünnepsé
ge 15 órai kezdettel. 

6-án Szemelvények a Békés megyei szerbek népi kultúrájából -
dr. Grin Igor néprajzos-muzeológus rendhagyó órája általá
nos iskolások részére 10 órai kezdettel. 

6-án Viera Strnisková és Jankó Valentík pozsonyi előadóművé
szek szlovák nyelvű irodalmi estje 19 órai kezdettel. 

11-én Lélektől eleven... - történetek a régi korok mesteremberei
ről. Kovács Edit (Jókai színház) műsora a könyvtárhaszná
lati vetélkedő résztvevői részére 15 órai kezdettel. 

13- án Mesék, mondák, szokások a Békés megyei cigányság köré
ben - dr. Bencsik János néprajzos-muzeológus rendhagyó 
órája általános iskolások részére 9 órai kezdettel. 

14- én Karácsonyi készülődés - 1. foglalkozás: gyertyamártoga-
tás. A foglalkozást Kiss Ildikó vezeti 15 órai kezdettel. 

22-én Karácsonyi készülődés - 2. foglalkozás: ötletbörze aján
dékkészítéshez 15 órai kezdettel. 

30-án Mesedélután a városi vers- és prózamondó versenyek nyer
teseinek előadásában 15 órai kezdettel. 

A 6-i és 13-i rendhagyó órákra az osztályok részvételi szándékát a 
454-354/101-es telefonszámon kérjük előre bejelenteni! 
Valamennyi decemberi programunkon a részvétel díjtalan. 
Decemberi rendezvényeinket a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium Párbeszéd programja, valamint Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata támogatásával szerveztük. 

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új esztendőt kívánunk! 

DECEMBER 
1. péntek Ludas Matyi Kinizsi bérlet 15 óra 

A szabin nők elrablása Csortos bérlet 19 óra 
2. szombat Ludas Matyi Családi bérlet de. 10 óra 

Arthur Miller: Édes fiaim Az Újvidéki Színház 
vendégjátéka 19 óra 

3. vasárnap Jovan Sterija Popovic: Az Újvidéki Színház 
A felfuvalkodott tökfej vendégjátéka 
(komédia) 19 óra 

5. kedd A szabin nők elrablása Csokonai bérlet 15 óra 
A szabin nők elrablása Szentpétery bériét 19 óra 

6. szerda Ludas Matyi Nemecsek bérlet 15 óra 
A szabin nők elrablása Móricz bérlet 19 óra 

7. csütörtök A szabin nők elrablása Németh L. bérlet 15 óra 
A szabin nők elrablása Katona bérlet 19 óra 

8. péntek Ludas Matyi Nyilas M. bérlet 15 óra 
A szabin nők elrablása Mikszáth bérlet 19 óra 

9. szombat A szabin nők elrablása Csabai páholy előadás 19 óra 
11. hétfő A potyautas Bérleten kívüli előadás 19 óra 
12. kedd A szabin nők elrablása Justh Gy. bérlet 15 óra 

A szabin nők elrablása József A. bérlet 19 óra 
13. szerda Ludas Matyi Őzike bérlet de. 10 óra 

A szabin nők elrablása Arany J. bérlet 15 óra 
14. csütörtök Filharmónia 19.30 óra 
15. péntek Ludas Matyi Katica bérlet de. 10 óra 

A szabin nők elrablása Egressy bérlet 15 óra 
16. szombat A szabin nők elrablása Bérletszünet 19 óra 

P H A E D R A M O Z I 
NAGYTEREM 

7-20. 15.45, 9-10-én 11.00-kor is: 
Walt Disney: POCAHONTAS 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

7-13. 17.45 és 20 óra, péntek-szombat 22.00-kor is: 
ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

14-20. 17.45, 16-17-én 11.00-kor is, 21-23-án 11.00 és 
15.45, 24-én 11.00 és 14.00, 25-27-én 15.45 óra: 
Walt Disney: TÉLAPU 
(magyarul beszélő, amerikai családi filmvígjáték) 

14-20. 20.00 és 22.00, 21-23-án és 25-27-én 17.45 óra: 
JAMES BOND - ARANYSZEM 
(magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

21-23. és 25-27-én 20.00 és 22.00, 28-30-án és január 1-3-
án 15.45, 17.45 és 20.00, 31-én 11 és 14 óra: 
Stallone: JUDGE DREDD (fantasztikus akciófilm) 

28-30. 22.00 óra: 
Sandra Bullock: ALUDJ CSAK, ÉN ÁLMODOM! 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

KISTEREM 

7-13. 17.00 óra: 
Walt Disney: POCAHONTAS 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
15.00 óra: 
ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 
19.00 és 21.00 óra: 
Bruce Willis: DIE HARD 3. 
(magyarul beszélő amerikai krimi) 

14-20. 15.00 és 21.00, 21-23-án 19.00, 25-27-én 19.00 óra: 
Walt Disney: TÉLAPU 
(magyarul beszélő, amerikai családi filmvígjáték) 

14-20. 17.00 és 19.00, 21-23-án és 25-27-én 15.00 és 21.00 
óra: JAMES BOND - ARANYSZEM 
(magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

21-23-án és 25-27-én 17.00 óra: 
Stallone: JUDGE DREDD (fantasztikus akciófilm) 

28-30-án és január 1-3-án 19.00 és 21.00 óra: 
John Waters: TITKOS GYILKOS MAMA - Serial Mom 
(amerikai szatíra) 

28-30. és január 1-3-án 15.00 és 17.00 óra: 
Sandra Bullock: ALUDJ CSAK, ÉN ÁLMODOM! 
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték) 

KAMARATEREM 

7-13. 18.30 óra: 
Gerard Depardieu: MINDEN REGGEL (francia dráma) 
20.30 óra: 
Bertolucci: OLTALMAZÓ ÉG 
(o lasz-német -amer ika i dráma) 

14-20. 18.30 óra: 
Tarkovszkij: ANDREJ RUBLJOV H l . (orosz dráma) 

21-23. és 25-27-én 18.30 óra: 
Jacques Tati: HULOT ÚR KÖZLEKEDIK 
(francia burieszk) 
20.30 óra: 
Hal Hartley: FLÓRT (amer ika i -német - japán dráma) 

28-30. és január 1-2-án 18.30 óra: 
Luis Bunuel: TEJÚT (francia-olasz szatíra) 

28-30. és január 1-3-án 20.30, 3-án 18.30-kor is: 
ESZKIMÓ ASSZONY FÁZIK (népszerű magyar film) 

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

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

CENTENÁRIUMI S Z E L L E M I OLIMPIAI VETÉLKEDŐ 
a Körösi Csorna Sándor Főiskola tornacsarnokában (Bajza u. 33.) 

december 2-án, szombaton 10 órától. 
A vetélkedőn közreműködnek az Akvaline Torna Club olimpiai kerettag-
és utánpótláskorú versenyzői, a 2. Sz. és a József Attila Általános Isko
la tanulói, valamint a főiskola hallgatói. 



Tiszte l t E l ő f i z e t ő i n k ! 
Lassan befejezéséhez közeleg Békéscsaba - korábban épített - kábelteleví

zió-hálózatának rekonstrukciója és megkezdődik a város új területein a további 
hálózat kiépítése. Az uj hálózat lehetővé teszi a műsorprogramok számának to
vábbi növelését is. Az elvégzett közvélemény-kutatás, vagyis az önök igénye 
alapján új programokkal bővítjük a műsorválasztékot, így a magyar nyelvű Top Tv-
vel, a szlovák nyelvű VTV Cable Tv-vel, valamint a kódolt Music Tv-vel, amely 
sztereó hanggal vehető. Ezzel egy időben a sztereó hangja a rádiósávban is hall
ható! E műsorokat már december 1-jétől nézhetik, illetve hallgathatják készülékü
kön, kedves előfizetőink, egyelőre a jelenlegi előfizetési díjért. Időközben a külön
féle kiadások, működési költségek növekedése, a tavalyi viszonylagos csekély 
áremelés és az infláció arra kényszeríti társaságunkat, hogy árat emeljünk. Az 
áremelés mértékének megállapításánál figyelembe vettük a gazdaságos üzemel
tetés ráfordítási költségeit, még így is alatta maradtunk a környező nagyvárosok 
hasonló működési feltételű kábeltévés-hálózatai új árainak. 

A havi előfizetési dijak változtatását 1996 január l-jével vezetjük be az alábbi 
árakon, amelyek az áfát is tartalmazzák. 

- 5 programos alapcsomag új díja: 100 Ft (89 Ft + 12% ála) 
- 20 programos emelt csomag új díja: 400 Ft (357 Ft + 12% áfa) 
- 27 programos extra csomag új díja: 530 Ft (473 Ft + 12% áfa) 

Az HBO előfizetési dija: 1000 Ft-ra változik (893 Ft + 12% áfa) 
igy, aki az emelt programcsomaghoz kéri az HBO-t, 1400 Ft-ért, aki pedig az 

extra programcsomaghoz kéri az HBO-t, továbbra is kedvezményben részesül, 
ezért 1480 Ft-ért juthat hozzá a szolgáltatáshoz. A felfűzős hálózaton a szolgálta
tás új dija: 280 Ft (250 FI + 12% áfa). 

Tudjuk, hogy az áremelés érzékenyen fogja érinteni a kis jövedelmű előfizető
inket, de mint szórakozási lehetőséget - a többihez képest - még megfizethető-
nek tartjuk és bízunk benne, hogy tisztelt előfizetőink is igy látják. Reméljük, hogy 
a minőségi és a differenciált mennyiségi jelszolgáltatás kedves előfizetőinket to
vábbra is megtartja. 

Megragadva az alkalmat kívánunk Önöknek kellemes ünnepeket, boldog új 
évet es jó tv-vételt. 

Békéscsaba, 1995. november 30. 
Tisztelettel: CSABA-KABEL KFT. 

A CSABA-KÁBEL KFT. CSATORNAKIOSZTÁSA 
Békéscsaba, Andrássy út 75. Telefon: 44-55-66. 

(érvényes 1996. január 1-jetöl) 
sorsz. program típusa nyelv csat. frekvencia sáv 

1 l ' * 1 MTV 2 'ált. magyar C2 48,25 VHF l- l l . 
2 MTV 1 ált. magyar 02 59,25 VHF l- l l . 
3 RTV 1 ált. román 03 77,25 VHF l- l l . 
4 TV 5 ált. francia 04 85,25 VHF l- l l . 
5 3 SAT ált. német 05 93,25 VHF l- l l . 

Alap programcsomag 1 -5 csatorna 89 Ft + áfa = 100 Ft/hó 
6 PRO 7 lüm német C6 182,25 VHF III. 
7 DUNA ált. magyar C7 189,25 VHF III. 
8 KÖRÖS TV helyi magyar C8 196,25 VHF III. 
9 SAT 1 film német C9 203,25 VHF III. 

10 EUROSPORT sport angol C10 210,25 VHF III. 
11 RTL + film német C11 217.25 VHF III. 
12 MTV Europe zenei angol C12 224,25 VHF III. 
13 TNT/Cartoon film/rajz angol S11 231,25 Sonder csat. 
14 RTL 2 film német S12 238,25 Sonder csat. 
15 SUPER ált. angol S13 245,25 Sonder csat. 
16 DSF sport német S14 252,25 Sonder csat. 
17 SKY News hír angol S15 259,25 Sonder csat. 
18 VOX ált. német S16 266,25 Sonder csat 
19 BBC hír angol S17 273,25 Sonder csat. 
20 VIVAII. zenei német S18 280,25 Sonder csat. 

Figyelem: a Sonder csatornák csak kabeltuneres tv-, illetve videokészülékkel foghatók! 
Az MTV Europe hangja sztereóban is fogható. 

Emelt programcsomag 1-20 csatorna 357 Ft + áfa = 400 Ft/hó 
471,25 UHF IV. 
479,25 UHF IV. 
495.25 UHF IV. 
511,25 UHF IV. 
519,25 UHF IV. 
527.25 UHF IV. 
543.25 UHF IV. 

Extra programcsomag 1-27 csatorna 473 Ft + áfa = 530 Ft/hó 
HBO előlizetéses mozi magyar C5 175,25 UHF III 

21 SPEKTRUM film magyar C21 
22 CSABA TV helyi magyar C22 
23 VTV CABLE ált. szlovák C24 
24 TOP TV zenei magyar C26 
25 CANALE 5 általános olasz C27 
26 TV ESPANA ált. spanyol C28 
27 VIVA zenei német C30 

28 
EMELT+HBO (357+893) + áfa = 1400 Ft/hó 
EXTRA+HBO (473+848) + áfa = 1480 Ft/hó 

Az URH-RÁDIO műsorokat minden programcsomag tartalmazza, 
díja a szolgáltatás árában benne van. 

1 MTV Europe műholdas angol sztereó 100,0 MHZ 
2 VIRGIN 1215 műholdas angol sztereó 100,5 MHZ 
3 KOSSUTH, KÖRZETI Szentes magyar mono 101,0 MHZ 
4 PETŐFI Szentes magyar sztereó 101,5 MHZ 
5 BARTÓK Szentes magyar sztereó 102,0 MHz 
8 KOSSUTH Kornádi magyar mono 102,5 MHZ 
7 STAR SAT műholdas német sztereó 103,0 MHz 
a ALFÖLD-CSABA helyi magyar sztereó 104,0 MHz 

A programok változtatásának jogát a Csaba-kábel Kft. fenntartja! 

HETI MOZIMŰSOR 

1995. november 30.-december 6. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
15.45 és 17.45 óra: Walt Disney: POCAHONTAS 

(új, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

20, péntek-szombat 22.15-töl is! Román Polanski: 
BITTÉR MOON - KESERŰ MÉZ 
(franda-angol erotikus thriller) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 
17 óra: Román Polanski: 

BITTÉR MOON - KESERŰ MÉZ 
(franda-angol erotikus thriller) 

19.15 és 21 óra: Steven Seagal: SZÁGULDÓ ERŐD 
(amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
30.-december 2.18.30 óra: Tarr Béla: KÁRHOZAT (magyar film. 1988) 

December 3-6. ÚJ RÉMÁLOM - FREDDY FELTÁMAD 
18.30 és 20.30 óra: (amerikai horrorparódia) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Román Polanski: BITTÉR MOON - KESERŰ MEZ 
Francia -angol erotikus thriller 

Luxushajó titokzatos utasokkal a háborgó tengeren... 
Vad és őrjítő csókok... halálos szenvedélyek ós egy titokzatos 

történet férfiról és nőről. „Utolsó tangó Polanski módra". 

Főszereplők: Péter Coyote, Emanuelle Seigner és Hugh Grant. 
Zene: Vangelis. 

Az idei ősz legforróbb, legtitokzatosabb, legmeggyőzőbb és 
legjobb filmje. 

Walt Disney: POCAHONTAS 

A POCAHONTAS örök érvényű példázata 1607-ben, a nagy 
felfedezések korában játszódik. Egy csapatnyi angol kalandor a 
Susan Constant fedélzetén, engedve a „csillogó méreg", az arany 
csábításának, az Újvilág felé veszi útját. Köztük van John Smith. 
a rettenthetetlen katona is. 

A telepesek, ahogy megérkeznek, őrült aranyásásba kezde
nek. A gyarmat felügyeletével megbízott John Smith felderítő kö
rútra indul, s ekkor találkozik Powhatan törzsfőnök gyönyörű lá
nyával, Pocahontasszal, aki barátaival, Meekóval, a pajkos mosó
medvével és Fiittel, a kolibrival arról ábrándozik, vajon mit tartogat 
számára a sors: házasságot-e Kocoum, a rettenthetetlen harcos 
oldalán, akit apja szemelt ki neki, vagy valami mást... 

PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 1 0 . 

Pizza 
Flekkenburger 
Calzone 
Pincho 
Muffins 
Üdítők 

• Csirkefalatok 
• Saláták, köretek, desszertek 
• Hamburger 
• Frissensültek 
• Üdítők 
• Jede meleg italok 

K i s z á l l í t á s : 3 2 6 - 4 2 1 

Hétfőtől szombatig 11.30-15.00 és 16.00-21.00 óráig 

SÍSHOW SI SZAKMAI NAPOK 
A Békés Megyei Diáksport Tanács és a Békés Megyei Testneve
lő Tanárok Szakmai Szövetsége sí szakmai napokat rendez. 

Média hó show Ideje: 1995. december 9-én 10 órától estig. 
Helye: Gyula, művelődési ház, 

Béke sugárút 35. 
Lebonyolító: Csaszni László, telefon: 323-022, 451-187. 



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 M 

B É K É S C S A B A 
Szabó Dezső u. 40. (volt Sallai) 

Wolksvagen, Audi és más 
nyugati típusú személy- és 
tehergépkocsik javítása, 
alkatrészellátással. 

TOTÁL kenőanyag 
FORGALMAZÁSA 

Viszonteladóknak 
kedvezmény! 

éves a Q'he^mál T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

D e k o r á c i ó 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , R E Á L I S Á R O N 
T E L E F O N : 0 6 - 3 0 - 4 5 1 - 5 7 2 

ITT A MIKULÁS! 
AZ IDÉN IS HÁZHOZ MEGY 

A MIKULÁS 

december 5-én és 6-án! 

Érdeklődni a TÜSZSZI-nél 

(Szent István tér 9., 

telefon: 327-240). 

Télapó-ruha is kölcsönözhető! 

Cégeknek komplett műsort 

biztosítunk! 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

K0PIRSZAM CENTER 
másolástechnikai-irodatechnikai 

szaküzlet és szerviz 
Békéscsaba, Bartók B. út 37. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 7.30-16.00 
Telefon: 444-562 és 454-217 

Új szolgáltatóhelyün
kön is készséggel 
állunk ügyfeleink 
rendelkezésére! 

F É N Y M Á S O L Á S ! 

• Ágybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspárnák, apríték, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

BÉKÉSCSABA, EÖTVÖS U. 4. 
TELEFON: 321-520 

GYARAKINE ES TÁRSAI BT. ^0T^,T^WVV 

Keressen bennünket, folyamatosan indítjuk OKJ szerinti, illetve államilag elismert tanfolyamainkat! 
Munkanélkülieknek és 25 ev alattiaknak 10% tandí|kedvezmonyt adunk. 

- B. C, E kategóriák - Árufuvarozó vállalkozó 
- Fakitermelő - Nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
- Könnyű- és nehézgépkezelő - Gáz- ós olajtüzelőberendezés-szerelö. 
- ADR alap és összevont üzembe helyező 
- TIR alap és továbbképző - Iparigáz- és oiajtüzelóberendezés-
- Belföldi szolgaitató kezelő 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti cimen ós telefonszámon. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3, (nagyposta] telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

ÜSS 
FLASH COMPUTER 

Telefon: 446-547 

Békéscsaba, Bartók Béla út 37/'A. 1/4. 
(a Ricsi fagyizó felett) 

KARÁCSONYI SZÁMÍTÓGÉPVÁSÁR! 
Számítógépek 1 +2 év garanciával akciós áronl 

486 DX2-80 konfiguráció: 84 900 Ft + ajándék egér. 486 DX4-100. felár: 5999 Ft. 
Az árak nem tartalmazzák az álét. 

F L A S H I • Minden termékünkéi diszkont áron vásárolhatja meg! 
T Ö R Z S V Á S Á R L Ó K Á R T Y A | • Szervizünkben végzett javítási munkák térítésmentesen! 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Garzon ingatlanközvetí tés: Wlas
sics sétány 3. Telefon: 448-350. 
2 szobás . I. emeleti, egyedi gázos 
lakás e ladó a belvárosban. Telefon: 
327-902. 

Nagyréten Kőrös-parti zártkert ela
dó. Telefon: 451-484. 
Összkomfortos, kertes családi ház 
eladó: Klapka u. 4. 
G a r á z s e ladó a Lencsési B terüle
tén. Telefon: 457-184. 
A Lencsési- lakótelepen második 
emeleti. 2.5 szobás lakás e ladó. Te
lefon: 456-121. 

Vadonatúj T-25-ös traktor 30-as mo
torral e ladó. Békéscsaba VII., Kos
suth u. 54. 
Jó ál lapotban lévő Polski FIAT 126-
os e ladó. Telefon: 444-056, 18 óra 
után. 

Parabola- és te tőantenna-szere lés , 
hifi, videó javí tása. Boda Béla , B é 
késcsaba. Csíki u. 38. Telefon: 
326-931. 

Ouguláselháritás. v í zvezeték -szere 
lés és -javítás. Telefon: 455-309. 
Sz ínes televíziók javítása hé tvégén 
is garanciával . Domokos T a m á s , te
lefon: 06-30^32-827. 
Fekete-leher televíziók helyszíni ja
vítása, régebbi t ipusú is. Hibabeje
lentés telefonon: 457-334, vagy le
velezőlapon: Tomka Attila, Békés 
csaba, Pásztor utca 63. s z á m . 
Szobafestés, mázo lás , tapé tázás 
közületeknek és m a g á n s z e m é l y e k 
nek is. Marik István, Tavasz u. 83. 
Telefon: 325-921. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, sza
lagfüggöny, hevederzár . Telefon: 
323-945. 
Gázkészü lékek javítása, felülvizs
gálata . Békéscsaba , Könyves u. 45. 
H ibabe je lentés : 9-12 óráig a 456-
537 s z á m o n . 

Sz ínes tv. videó javí tása. Kovács At
tila é s Társa Bt. Hibabeje lentés 
munkanapokon 9-16-ig a 445-642. 
16 után a 449-284, vagy a 322-480-
as te le fonszámon. 
Ü v e g e z é s ! Lakások, épületek 
helyszíni ü v e g e z é s e . Telefon: 
06-60/483-712. 

Háztartási hűtők, fagyasztók javítá
sa. Telefon: 06-20/446-986. 
„Szuperbizti" t ipusú hevederzár be
járati ajtókra és garázskapukra 
egyaránt a legbiztonságosabb. Te
lefon: 457-302. 

Társ- és partnerközvet í tés, pó tma
maszolgálat . Tel.: 06-30/456-899. 
Tér í téses éjszakai fogászati ügyelet 
dr. König János magánrende lő jé 
ben, este 8 órától reggel 5 óráig 
mindennap, szombaton és vasár
nap délután is. Békéscsaba . Ko
lozsvári u. 3. Telefon: 323-160, 
Karácsonyi óravásárlását kezdje 
Sajben órásnál! Megbízható minő
ség, szolid ár, Békéscsabán , a R á 
kóczi u. 1. s z á m alatt. 
Ö n most vásárolt egy IBM PC szá 
mítógépet? Vál la lom, hogy megis
mertetem Ö n n e l a DOS programo
z á s alapjait. Kapcsolat: 44-55-66. 
Hajdúsági . Vjatka, Eurika automata 
és hagyományos mosógépek javítá
sa. Elektron, Békéscsaba . Bartók 
Béla út 4. Hibabeje lentés: 325-948. 
454-561. 

Hízók eladók. Telefon: 459-337. 
Matemat ikából korrepetálás általá
nos iskolásoknak. Cim: Szigligeti u. 
4.I/4. 
Francia nyelvből korrepetálást, vizs
gára felkészítést, ugyanitt gyermek
felügyeletet vállalok. Tel.: 442-517. 
Evrika mosógép olcsón e ladó. Te
lefon: 324-603. 
Magyar bélyegsorozat 1968-
tól 1985-ig terjedő idő
ből e ladó. Telefon: 
321-075. 



1 FOCISTÁK: 

Januárban minden eldőlhet 
November 20-án, hétfőn rendkívüli közgyűlést tartott a Békéscsabai 

Előre FC a városháza dísztermében. Ezen a hivatalban lévő klubveze
tés - Szűcs Mihály elnökkel együtt - lemondott, amelyet a tagság elfo
gadott. A jelenlevők úgy határoztak, hogy 1996 januárjában ismét egy
begyűlnek, addig egy háromfős vezetés kidolgozza, milyen formában 
működjön tovább a labdarúgóklub. Szűcs Mihály lemondása után Papp 
László lett az ügyvezető elnök, ő viszi tovább az ügyeket januárig. 

Az új vezető lapunknak elmondta: senki nem állíthatja, hogy a régi 
vezetés nem csinált semmit, hiszen a klub működése gyakoriatilag egé
szen mostanáig zavartalan volt. Megjegyezni kívánta, hogy bár sokan 
kérdezték: mit reagálnak a Blikkben múlt szerdán megjelent írásra, ha
tározott álláspontjuk: nem válaszolgatnak semmilyen újságcikkre, anél
kül is van éppen elég gondjuk és bajuk. (A Blikk szerint folytatódik a ha
talmi harc a békéscsabai fociklubban s a játékosok döntötték el, ki le
gyen a vezetőjük - lehet, nem jól mérték fel a jelenlegi helyzetet. S a 
pénztelenség annak ellenére megmaradt, hogy egy ötfős csoport -
amelynek vezetője Lengyel János - biztosította volna az évi 90 milliós 
költségvetésnek legalább a hetven százalékát. Lengyel azonban a 
Blikknek kijelentette: nem kaptak lehetőséget a közgyűlésen arra, hogy 
ajánlatukat megtegyék. Pedig - vélte - talán ők lehettek volna a meg-
mentők.) 

Papp László annyit tett mindehhez hozzá, hogy a közgyűlésen lett 
volna lehetősége bárkinek - így Lengyelnek is - arra, hogy megtegye 
javaslatát. A régi vezetés elmondta a játékosoknak is, hogy nem állnak 
semmilyen értelmes kezdeményezés útjába - ha valaki jobban és ered
ményesebben tudja csinálni a dolgokat, lásson neki nyugodtan. 

A további működést illetően az új elnök elmondta, hogy valószínű
leg gazdasági társaságként folytatják a munkát jövőre, de még nincs el
döntve, hogy kft.-ként, vagy pedig rt.-ként. Több alternatíva is van, a jo
gászok feladata, hogy megtalálják és kidolgozzák a leginkább megfele
lőt. Az APEH-tartozásra pedig annyit mondott, hogy keresik a megol
dást, folyamatosan tárgyalnak az adóhivatallal. 

S Z I L A S I MIHÁLY 

ss <§> ás w \& & w> ® S Í © & ® 

SZENTÉ BÉLA: 

Átváltozások 
A békéscsabai ifjúsági ház 

igazgatója. Szenté Béla jelentke
zett önálló kötettel, a mezőberé-
nyi Kisváros Kiadó gondozásá
ban, a Békési Műhely köntösé
ben, annak különszámaként. 

A kötet szakkönyv, korrekt in
formációk, módszerek gyűjtemé
nye a kultúra területén dolgozók 
számára. Ezen belül persze fő
ként az ifjúsági házban szerzett 
tapasztalatok, szervezési straté
giák leírása, elemzése. Ebből a 
könyvből megismerhetjük egy op
timális, korszerű intézmény egész 
vertikumát a céloktól, az arculat 
(imázs) felépítésén keresztül egé
szen a gazdálkodási tevékenysé
gig. Azt hiszem, ez a minden te
kintetben részletező, a legapróbb 
részletekig lebontott analízis se
gítség (és kézikönyv!) lehet a ha
sonló intézményeknél dolgozók
nak. 

A kötet bemutatja azokat az 
alaptendenciákat, amelyek egy 

kulturális intézmény 
működését meghatá
rozzák. A vaskos dol-

l gozat űrlapokkal, se-
^Mértééi 

gédanyagokkal, táblázatokkal kie
gészített és kísérőszöveggel ellá
tott anyag kivonata (Parainezis) a 
könyv elején megtalálható, ebből 
idézem a kulcsszavakat: „A kály
ha, ahonnan elindulunk: életké
pes értékeink nemzetközi igényű 
közvetítése, még a legszürkébb 
hétköznapokon is. - Szakmaiság. 
Csak a minőség a mérce, amely-
lyel és amihez viszonyíthatunk. 
Hosszú távú pénzügyi vagy szak
mai hiteleket úgyis csak követke
zetességgel és tántoríthatatlan
sággal érdemelhetsz ki. - Kreati
vitás, innováció, kockázatvállalás, 
kísérietezés, valamint tervszerű
ség, magas fokú szervezettség, 
kimunkáltság és hatékonyság." 

Jó elképzelések, megalapo
zott tevékenységi struktúrával ki
egészítve. Sajtókapcsolatok, klub
élet, teamek, PR-tevékenység, 
AC-Ting (marketing)-munka, ösz
tönzési rendszer. Ahogy régeb
ben mondtuk, a népművelő esz
közrendszere. Időről időre változ
nak a kifejezések, a nyelv megú
jul, átalakul, de a lényeg megma
rad ugyanannak, ami. A közön
ségnek kedvet kell csinálni ah
hoz, hogy elmenjen a rendezvé
nyekre. S ez a könyv nagy segít
ség lehet ehhez. A kultúra min
denkit vár, csak élni kell vele. 

K Á N T O R Z S O L T 

G O N D O L K O D Ó 
Népvándorlás 

... és eljött a nap, amikor végérvényesen kinyíltak a határok Nyu
gat és Kelet, Észak és Dél között. 

Eleinte kis csoportokban érkeztek az emberek. Boldogultak, vit
ték tovább a hírt, s jöttek az újak. Először a fiatalabbak keltek útre, 
követték őket a középkorúak; az otthon maradt öregek időközben ki
haltak, és a világ szegényebb része lassan-lassan elnéptelenedett. 

Milliók, milliárdok özönlöttek a jobb világba. 
A kelet-európaiak a nyugati országokban szóródtak szét, pár mil

lióan átkeltek az óceánon; Arab-Afrika a kontinensre vándorolt át, 
Fekete-Afrika a rabkereskedők útját választotta; a kínaiak Japánba 
és Ausztráliába költöztek, India Nagy-Britanniába és Kanadába tele
pült; Dél-Amerika északabbra mozdult, az ázsiai népek átkeltek a jé
gen Alaszkába, majd délre szivárogtak, egészen Mexikó északi ha
táráig. 

Már egy tapalatnyi szabad föld sem maradt a világ gazdagabb fe
lén, fuldoklott a jólét, jött a korábbinál is szörnyűbb szegénység, egy
mást követték az éhséglázadások. 

A befogadók nem adták fel, már úton voltak az első pionírok. A 
világ elhagyatott tájait paradicsommá változtatták, és gazdagabbak 
lettek, mint valaha. 

S Z T O J C S E V S Z V E T O S Z L Á V 

• FOTÓKIÁLL ÍTÁS 

Békéscsabai bemutatkozás 
A Berekméri Zoltán fotóklub és az ifjúsági ház által meghirdetett, 5 

magyarországi és 2 romániai megyére kiterjedő regionális premfotópá-
lyázat 88 zsűrizett alkotásából rendezett kiállítás békéscsabai bemutat
kozása után november 16-án a nagyváradi Foto-art galériában nyílt 
meg. A nagváradi Nufarul (Tavirózsa) fotó-filmklubbal történő kapcsolat
felvétel első fontos állomása ez a kiállítás, melynek védnökségét mind
két város polgármesteri hivatala fölvállalta. 

A fotóklubot Boldog Gusztáv, Latorczai János, Köles István képvisel
te, a delegáció tagjaként utazott továbbá Szegediné Kozák Mária, a pol
gármesteri hivatal közművelődési csoportjának vezetője, Sisak Péter al
polgármester és Zsótér Mária, az ifiház szervezője. 

Vendéglátóink Mircea Dindeal, a polgármester tanácsosa, Tóth Ist
ván, a fotóklub ügyvezetője, a Foto-art galéria igazgatója, Constantin 
Dancoglu, a klub főtanácsosa, Csontos István, a fotóklub tanácsosa, 
Péter Mónika technikai titkár és László Ildikó voltak. A megnyitó mellett 
a nap fontos eseményeként meg kell említeni a nagyváradi polgármes
teri hivatalban tett látogatásunkat, ahol Petru Filip polgármester fogad
ta delegációnkat, s az ezt követő közel egyórás sajtófogadást, melyen 
az országos, megyei, helyi román és magyar nyelvű média képviselői 
voltak jelen. 

Egy rövid belvárosi séta után Sisak Péter külön megbeszélést foly
tatott Petru Filippel. A két fotóklub és a város vezetőinek találkozása so
rán kölcsönösen megfogalmazódott a további együttműködés igénye és 
lehetősége. A Nufarul foto-filmklub és a Berekméri Zoltán fotóklub kö
zött ez már valóság, bízunk benne, hogy Nagyvárad és Békéscsaba kö
zött hamarosan egyéb területeken is konkrét lépésekre kerül sor. Mint a 
sajtóbeszélgetésen elhangzott: az emberi kapcsolatok, kötődések talán 
lényegesebbek a hivatalos kapcsolatoknál. Mi barátsággal és szeretet
tel várjuk januárban a nagyváradiakat. (s. M.) 

Zsótér Mária. Sisak Péter, Petru Filip és Tóth István 




