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József Attila ugyanúgy 
szenvedett, mint ma leg
szegényebb embertársa
ink, a méltatlan körülmé
nyek miatt. De ő nemcsak 
elvegyült, hanem kivált. 
Nem engedte átadni magát 
a nyomorúságnak. Megírta 
a magyar literatúra legna
gyobb opusait, melyekben 
olyan erő lüktetett, ami úgy 
tűnt, soha nem hagyja el 
a sugárzó költőszemélyisé
get. De elhagyta. Nem bír
ta tovább, mert nagyon 
fájt! Idő előtt megszökött 
a végig leélhető lét elől. 
Nem tudni, mi várt volna 
rá, ha nem fekszik a sínek
re. Gyógyulás, nyugalom, 
siker vagy még őrültebb 
depresszió, tudathasadás? 
Nem tudni, mi lett volna a 
folytatás. Az biztos, hogy a 
költészet hatalma nem ter
jedt túl az életen. Ebben az 
esetben nem mentett éle
tet, csak segített élni. S ez 
is nagyon fontos. S a föl
di halál sem akadályozta 
meg a gondolatiságot, az 
eszményi, művészi szép
séget, hogy beírja magát 
az örökkévalóságba, Jó
zsef Attila lelkén átszűrve, 
megtisztítva. S ma nekünk 
(mostani élőknek) vigasz 
költészete. Bár fecseg a 
felszín, a líra mindenkor rá
világít a mély hallgatása 
mögött lévő varázslatokra. 

KÁNTOR ZSOLT 

- Élete folyamán volt-e valaha 
is olyan érzése, hogy az általá
nos emberi énekeket fel kell adni, 
hogy az erkölcs, a morális tartás 
sutba vágható? - kérdeztük Kö
les Pál nyugállományú rendőr ez
redest, aki április 10-én ünnepelte 
75. születésnapját. 

- Nem, soha nem volt ilyen 
érzésem. Végigéltem a Rákosi
rendszert, s bár éreztem, hogy 
nincsenek rendben a dolgok, ab
ban a tudatban tettem a dolgo
mat, hogy hátha lesz ez még jobb 
is. Erősítette ezt a gondolatomat, 
hogy amikor az első kétkedéssel 
találtam magam szemben, úgy 
vélekedtem: valószínűleg ben
nem van a hiba, én nem vagyok 
elég érett az élet bonyolult dolga
inak megértésére. 

- Egyre többet tudunk az öt
venes évekről, amelynek szöve
tét egyebek kőzött az emberek magánfélelmei is 
alkották. De mi volt a mozgatóereje az elnyomó 
apparátusnak? 

- Talán az, hogy sok korlátolt, ostoba ember 
úgy érezte: neki most mindent szabad. Az igazság 
az, hogy nem is igen tudták, mit tesznek, amikor 
emberi sorsokat roncsoltak széjjel. Arról sem volt 
tudomásuk, kinek és minek az eszközeként csele
kednek. 

- A hazugságokból és félelmekből összeállt 
rendszer működött és szilárdnak látszott. 1956 
azonban megmutatta, mire képes a magyarság. 
Tőrvényszerűek voltak az októberi történések? 

- Igen, de idézem Nyíró József írót: „A meg 
nem szervezett ellenállás a legkeményebb ellenál
lás." Nem lett volna olyan átütőereje egy megszer
vezett, minden részletében előre kidolgozott fórra-
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dalomnak, igaz, lehetőség se lett 
volna rá. 

- Politikai szempontból mi ér
dekelte legjobban a kádári világ 
alkonyán? 

- Az, hogy meddig folyhatnál* 
ebben a formában a dolgok. Bár 
a rendszer megdönthetetlennek 
tűnt, én úgy vélekedtem, hogy 
előbb-utóbb hibázni fognak a ha
talmon levők. Az új gazdasági 
mechanizmus bevezetése burkolt, 
beismerése volt annak, hogy a 
tervutasításos gazdálkodás még
sem vezet sikerre. A változások
hoz azonban elsődlegesen az 
kellett, hogy a Szovjetunió veszít
sen a fegyverkezési versenyben, 
s az ország gazdasági kifulladása 
azzal járt, hogy elengedni kény
szerüljön csatlós országainak ke
zét. Emiatt bomlott fel a szocialis
ta világrendszer. 

- Ön szerint milyen irányba halad Békéscsaba 
városa? 

- Nincs rálátásom arra, hogy megítélhessem: 
jól dolgozik-e az önkormányzat, de annyit meg kí
vánok jegyezni, hogy nem tudok még egy olyan 
magyar nagyvárosról, amely ilyen tisztelettel ápol
ja az ötvenhatos emlékeket. 

- Hogyan él mostanában, mi foglalkoztatja leg
inkább? 

- Életemet nagyrészt a politika határozta meg. 
Most is figyelem örvényléseit, de nem kötelezem el 
magam egyik irányban sem. Magánéletem elég 
zárt, baráti köröm elég szűk ahhoz, hogy a nyilvá
nosság előtt is beszéljek róla. Életem történései, 
tapasztalataim arra intenek, hogy mértéktartással 
kezeljek minden jelenkori irreális politikusi ígérge
tést. SZILASI MIHÁLY 

HIRDETMÉNY 
AZ 

ELSŐ 

OSZTÁLYOSOK 

BEÍRATÁSÁRÓL 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának oktatási, közművelődési és sportiro
dája értesíti a kedves szülőket, hogy az 1996-97-es tanévre az első osztályosok belratásának 
időpontja: 
1996. április 25. (csütörtök) 8.00-18.00 ón és 1996. április 26. (péntek) 8.00-18.00 ón. 
Minden szülő köteles gyermekét az általános iskola első osztályába beíratni, ha a gyermek az is
kolába járáshoz szükséges fejlettségét elérte és a 6. életévét 1996. május 31-ig (kivételes eset
ben december 31-ig) betöltötte. 
Minden gyermeket abba az iskolába kell beíratni, amelyik a gyermek jelentkezési lapját elfogadta. 

A beiratáshoz szükséges az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, valamint a szülő (gondviselő) személyi igazolványa. 



P Á L Y Á Z A T 

VISSZA NEM TERÍTENDŐ 

TÁMOGATÁSRA 

AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTEKEK 

HELYI VÉDELMÉHEZ 

B É K É S C S A B A MEGYEI J O G Ú V Á R O S K Ö Z G Y Ű L É S E 
22/1996. (VII. 9.) sz. alatt rendeletet alkotott 

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

A rendelet 8. paragrafusa intézkedik a fenntartás támogatásáról. 
8. § 1. A tulajdonos kérelmére - javaslatára - a védelemhez szük

séges műszaki beavatkozásokra a költségvetésből vissza 
nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves össze
gét a tárgyévi költségvetés határozza meg. 

2. A támogatás pályázat útján igényelhető. 
A pályázatot a jegyzőnél kell benyújtani. 
A támogatást igényelheti magánszemély és nem gazdálkodó 
szervezet, intézmény, akinek (amelynek) az épület, épít
mény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van. 

Támogatás adható: 
- védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épületre, 

építményre, vagy annak részére, 
- olyan épületre, építményre, vagy környezeti érték (park, fasor, ut

cabútor, felszerelés) megóvására, ami a város védett területére 
esik, és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte vagy műsza
kilag indokoltnak tartja. 

A támogatás elbírálásánál elsődleges szempont 
Támogatás nyújtható: 
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében, vé

delemre érdemes főhomlokzatra ós oldalkert felőli homlokzat fel
újítására, 

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében véde
lemre érdemes, közterületről látható homlokzatok felújítására, 

c) kőzönségforgalmú épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgál
tatóépület stb.), védelemre érdemes homlokzat felújítására, bel
ső terek rehabilitációt igénylő, de az eredeti állapotot tükröző re
konstrukciójára. 

d) A pályázatokat a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság 
bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki 
indokoltság alapján. 

A pályázatok tartalmi követelményei: 
- kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám), a véden

dő épületrész leírásával, címével, fotójával, műszaki adataival 
(alapterület, lakásszám stb.); 

- az ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapja; 
- előirányzott költségek bemutatása, kivitelezési ajánlat vagy terve

zői becslés; 
- az igényelt támogatás összege, megjelölve a saját erőből elvég

zendő munkák értékét; 
- az 1997. évre áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell bon

tani és a kérelemben jelezni szükséges; 
- amennyiben a felújítás épületszerkezeteket is érint, úgy az I. fokú 

építési hatósággal egyeztetni kell. 

A pályázatok benyújtásának határideje 1996. május 3., 12 óra. 

A pályázatokat a jegyzőnek címezve a polgármesteri hivatal város
építészeti irodájánál kell benyújtani. 

A pályázatokat a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság bí
rálja el, döntéséről az érdekelteket 1996. június 5-ig értesíti. 

A támogatások kifizetése az elvégzett munkák számlái 
alapján 1996. december 15-ig megtörténik. 

VÁROSÉPÍTÉSZET I IRODA 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését április 18-
án, csütörtökön tartja a városháza 
dísztermében. 

• FOGADÓÓRA. Április 19-
ón, pénteken Sisak Péter alpol
gármester tart fogadóórát a vá
rosházán 8-12 óra között. 

• ELŐADÁS. A magyarság a 
harmadik évezred kapujában cí
mű előadás-sorozat nyitó rendez
vényére kerül sor április 11-én, 
csütörtökön 18 órakor az ifjúsági 
ház I. emeleti társalgójában. Az 
est vendége Bugár Béla, a szlo
vákiai Magyar Kereszténydemok
rata Mozgalom elnöke. A rendez
vény szervezői a Rákóczi Szövet
ség Békéscsabai Szervezete, az 
ifjúsági ház és a Lencsési Közös
ségi Ház. 

• IRODALMI KÁVÉHÁZ. Ápri
lis 13-án, szombaton 17 órától az 
evangélikus egyház nagytermébe 
(Luther utca 1.) várja az Irodalmi 
kávéház vendégeit a Békéscsa
bai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
(KIE). A rendezvény programja: 
Covenant Players Magvetés című 
közérthető kortárs drámája az 
emberekről és a világról, amely
ben élnek; a Békéscsabai ÜtŐ-
együttes műsora, fellépnek Laskai 
Zsolt, Komáromi Zoltán, Krivik 
Nándor, Sipos Márton, Szőke Gá
bor, Tőmösi Tamás és Guba Beá
ta; Őrállók címmel Pentaller Attila 
református lelkész előadása. 

• VÁROSI V E R S M O N D Ó K . 
15. alkalommal rendezték meg a 
József Attila versmondó versenyt 
a költőről elnevezett iskolában. A 
6-14 éves korosztály négy kor
csoportban mérte össze tudását, 
íme a legjobbak: az első korcso
port győztese Bozanin Balázs (3-
as iskola, 1. osztály), második 
Szabó Viktória (József Attila isko
la, 2. osztály), harmadik Mészá
ros Kinga (1-es iskola, 2. osztály), 
negyedik Nagy Máté (11-es iskola, 
2. osztály). A második korcsoport 
helyezettjei: 1. Boldog Péter (3-as 
iskola, 4. osztály), 2. Lőrincz Bor
bála (9-es iskola, 4. osztály), 3. 
Plavecz Janka (1-es iskola, 4. 
osztály), 4. Farkas Ágnes (11-es 
iskola, 4. osztály) és Bozó Csen
ge (9-es iskola, 3. osztály). Har
madik korcsoport: 1. Korcsok Eri
ka (11-es iskola, 5. osztály), 2. 
Farkas Éva (József Attila iskola, 
6. osztály), 3. Békefalvi Georgina 
(József Attila iskola, 6. osztály), 4. 
Petrecz Mónika (Szent László ut
cai iskola, 6. osztály) és Matusik 
Krisztina (1-es iskola, 5. osztály). 
Negyedik korcsoport: 1. Kiiment 
Blanka (Madách utcai iskola, 8. 
osztály), 2. Gáspár Ágnes (Szabó 
Pál téri iskola, 8. osztály) és Tóth 
Orsolya (belvárosi iskola, 8. osz
tály), 3. Váczi Tünde (11-es iskola, 
8. osztály), Antovszki Ilona (bel
városi iskola, 8. osztály) és Várai 
Viktória (József Attila iskola, 7. 
osztály). 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• A TELJES EVANGÉLIUMI 
G Y Ü L E K E Z E T PROGRAMJA. 
Minden hétfőn 18 órától ifjúsági 
óra, kedden 18.30 órától Biblia
óra, szombaton 18 órától evange-
lizáció, vasárnap 10 órától gyer
mek Biblia-kör, 18 órától istentisz
telet. Minden hónap második 
szombatján 16 órától Tegyünk al
kalom (nőknek), minden hónap 
harmadik szombatján 18 órától if
júsági szolgálat. Az összejövete
lek mindenki számára nyitottak, 
minden kedves érdeklődőt szere
tettel várnak a Berényi út 25. 
szám alatti imaházukban. 

MATRIKULA 

H Á Z A S S Á G 

Bondár Orsolya Margit ós Men-
gyán Pál 

S Z Ü L E T É S 

Kovács Sándor és Rákóczi Ka
talin leánya Krisztina, Tóth Zoltán 
és Mecskó Krisztina leánya Rená
ta, Lugosi Gyula és Pál Ildikó leá
nya Lilla, Egeresi Sándor és Ki-
szely Márta fia Tibor, Szigeti Ist
ván Ferenc és Ivanics Ibolya fia 
Iván Ferenc, Szűcs Gyula ós Par-
di Katalin fia Gyula 
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Nem túl barátságos, ahogy Bundi fogad, 
szerencsére gazdája csitítja az alig kétéves 
rövid szőrű pulit. Gubis Mihály a csabai belvá
rosi forgatagban sokszor látható kedvenc ku
tyájával. Most szükséglakásában beszélge
tünk, kezdve a kiállításokkal. 

- Az utóbbi időszakban többször szerepel
tem külföldi kollektív tárlatokon, ezek közül két 
olyan van, amelyik kiemelkedik. A világ kilenc
ven művésze között Magyarországot képvisel
tem a Lengyelországban rendezett Intergrafi-
ka tárlaton. Japánban a tokiói művészeti egye
tem triennáléjára válogattak munkáimból. Vol
tam Temesváron performance-fesztiválon, 
Gyulán a Vár(ha)tó művészeti megnyilvánulá
son. Most éppen a magyar művészek egyik 
Mekkájába, Szentendrére készülők. 

- Az ismert grafikai képletek láthatók Ön
től, vagy akciónak lesz részese az ottani kö
zönség? 

- Csupa új dolog, amit bemutatok a Mű
vésztelepi Galériában május 3. és június 9. 
között. 1975-ben már ismerkedtem a fém kí
nálta plasztikai lehetőségekkel a Mezőgép 
művésztelepén, de most egy új dimenzióban 
próbálom kifejezni magam. „Vasfaszobrok", 
amiket kiállítok. Arról van szó, hogy roppant iz
gat, miként tudom ötvözni a kemény fémet és 
a puhának mondható fát. Székek és zászlók 

F a és fém, Csaba és Fony INTERJÚ 
GUBIS MIHÁLLYAL 

V 2 Ei 

Gubis Mihály 

együtt kerülnek bemu
tatásra. Ezzel egyfelől 
az elegyítési hajlamot 
szeretnem kiélni ma
gamból, másfelöl azt 
a gondolatiságot ku
tatni, ami ezekhez a 
tárgyakhoz asszociá
cióként kötődik. 

- Ön tagja a Ga
burek Károly-emlék-
bizottságnak, ennek 

okán kérem, emlékezzen a sokak által kedvelt 
művészre. 

- Kareszről méltán elmondható, hogy a vá
ros festője volt, nem csupán hivatalos értelem
ben, hanem karakterében is. Nyílt, őszinte 
ember volt és jó festő. Mokos József mellett őt 
szerettem legjobban a helyi alkotók közül. Iga
zán akkor kerültünk egymáshoz közel, amikor 
két hétig Écskán együtt voltunk müvésztele-
pen. Az lenne munkássága igazi megbecsülé
se, ha a magyar művészeti közéletben ismer
tebbé tennénk. A csabai ismerősök és barátok 
is többet gondolhatnának rá. A legutóbbi kará
csonyon csupán négy gyertya volt a sírján. 

- Az egzisztenciális gondok közepette szá
mos alkotó megzavarodott, nem tudja, meny
nyit áldozzon életéből a művészetre, válságok 
gyötrik: hasznos vagy boldog élete legyen? 

- Egy történettel szeretnék válaszolni. Az 
amerikai kis kocsmába belép hősünk (nevez

zük művésznek), nyakláncán egy aranyröggel. 
Kérdezik a többiek, honnan a nemesfém. A 
közeli szigetre mutat, bár tudja, hogy hazudik. 
A sziget benépesül, pezsgő élet alakul ott ki. 
Hát ilyen a művész, végül is igazat szólt! A ka
pitalizálódó világunkban vélhetőleg a műtár
gyak ára is a helyére kerül. Eddig két (hasz
nált) autót vettem életemben, mindkettőnek 
az árát műveim finnországi eladásából fedez
tem. 

- Szűkösnek tűnik ez a lakás, továbbra is 
a városi szitaműhelyben hozza létre műveit? 

- Ez egy nehéz kérdés, talán meg kellene 
határozni ennek az iskolai teremnek a funkci
óját, műterem vagy szitaműhely-e? Ráadásul 
Lonovics Lászlóval mindketten vagyunk annyi
ra szuverén alkotók, hogy egy időben már 
nem tudunk ott műveket létrehozni. 

- Olyan meghívót tartok a kezemben, ami 
a nyári művésztelepre invitál rangos alkotókat. 

- Zemplénben vettem egy százötven éves 
parasztházat, nagy telekkel. Barátaimmal oda 
jártunk javítgatni, és magától adódott az ötlet, 
gyűjtsünk egybe írókat, képzőművészeket, fo
tósokat, hogy sokszorozódjon az alkotó ener
gia. Az elmúlt nyáron már olyan meleg hangu
latú hetet töltött együtt néhány művész, köztük 
a finn Kari Piippo (akit a világ ötven legjobb 
grafikusa között jegyeznek), hogy az idén min
denképp folytatnunk kell Fonyban az elkezdett 
munkát. 

cs. TÓTH JÁNOS 

VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS 

Az ellenzék nem szavazta meg 
Mint ismert, a csabai közgyűlés március 28-i ülésén elfogadta az 

1996-os költségvetést. A szocialista frakció után a városi ellenzéki pár
tok - az FKGP, az MDF és a KDNP - önkormányzati frakciója is el
mondta véleményét az újságíróknak a városi büdzséről. 

Hanó Miklós tanácsnok, a gazdasági bizottság elnöke, a 10-es szá
mú választókörzet (Szarvasi út és környéke) kisgazdapárti képviselője 
arról beszélt, hogy már második éve hiányoznak a költségvetésből 
olyan pénzeszközök, amelyek hiányát a központi normatív támogatás 
csökkenése idézte elő. Emiatt a város - egyebek kőzött - hitelfelvétel
re és vagyonfelélésre kényszerül. Nehezményezte, hogy a megnövelt 
helyi adók révén befolyt ősszegeket nem infrastrukturális beruházások
ra használták fel. Hanó Miklós utalt arra, hogy a helyi adók mértékének 
növelése a tavalyi városi rövid távú gazdasági stabilizációs intézkedés
csomag egyik eleme volt, amely ötletadójáról Hideg-csomag néven vált 
ismertté. A képviselő úgy vélte, hogy az önkormányzatok rendelkezésé
re egyre kevesebb pénz áll, emiatt azok függetlensége is veszélybe ke
rülhet. Jelezte Tóth Károly parlamenti képviselőnek, hogy az Ország
házban igyekezzen minél több pénzt kilobbizni a települések részére. 
Bejelentette: az ellenzéki frakció nem szavazta meg Békéscsaba költ
ségvetését. 

Vízhányó László, a 11-es választókerület (Berényi út és Kisrót) ke
reszténydemokrata képviselője, a városgazdálkodási és városfejleszté
si bizottság elnöke először a bizottság véleményét mondta el. Sajnálat
tal említette, hogy a testület véleménye nem minden esetben érvénye
sült a költségvetés elfogadásakor. Példaként említette, hogy a szemét
telep rekultivációja nem kezdődhet meg, holott a bizottság ezt minden
képp szerette volna, csakhogy a költségvetési bizottság elnöke ennek 
ellenkezőjét szorgalmazta. A továbbiakban a képviselő pártja vélemé
nyét tolmácsolva elmondta: a város vagyonfelélésre kényszerül a köz
ponti normatív támogatások megnyirbálása miatt. Végezetül mint képvi
selő arról beszélt, hogy körzete egy dolognak örülhet a költségvetéssel 
kapcsolatban: a Szent László utcai iskola 21 milliós összeget kapott az 
önkormányzattól fejlesztésre. 

Takács Péter tanácsnok, a szociális bizottság elnöke kijelentette: 
amennyiben a Hanó Miklós által említett 500 milliós költségvetési hiány 
összege rendelkezésre állna, a pénz akkor is csak megközelítőleg kom

penzálná az inflációt. Megállapította: az önkormányzatbarátnak titulált 
kormányzati politika csak retorikai szinten jelentkezik. Bejelentette, 
hogy a tartalékalap terhére a békéscsabai elektronikus médiumok ön
kormányzati támogatásban részesültek. Ennek fejében a televíziók 
egyenes adásban közvetítik a városi közgyűléseket, míg a rádiók a ter
vek szerint összefoglalókat sugároznak másnap a történtekről. A képvi
selő beszámolt arról is, hogy Tóth Károly (az MSZP-s képviselő tagja a 
városi önkormányzatnak is) indoklás nélküli javaslatára lekerült a köz
gyűlés napirendi pontjai közül az az elképzelés, amely azon szociálisan 
hátrányos családok részére tett volna lehetővé anyagi támogatást, ahol 
nappali tagozatú felsőfokú tanulmányokat folytató családtag van. 

SZILASI MIHÁLY 

T E L E K É R T É K E S Í T É S 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
árverésen kívánja értékesíteni a Bokor utcában fekvő telkét. 

A telek adatai: hrsz.: 5291, területe: 1083 m2. 
A telek kikiáltási ára: 1000 Ft/m2. 
A terület közművesítési foka: víz, gáz, elektromos energia. 
Atelekre történő bekötővezetékek építési költsége a vevőt terheli. A 
telek beépíthetőségéhez szükséges a MÁV Rt. hozzájáruló nyilatko
zata, ugyanis a telek a Lökösháza-Budapest-vasútvonal közelében 
helyezkedik el. A beépíthetőségről az árverésen részt vevők szóban 
tájékoztatást kapnak. 
Az árverésen részt vevőknek az árverést megelőzően 50 000 Ft-ot 
letétbe kell helyezniük a polgármesteri hivatal pénztárába 1996. áp
rilis 16-án 10 óráig. 
A letétbe helyezett összeg azoknál, akik az árverésen a legmaga
sabb árat ajánlják, beszámít a vételárba, a többi jelentkező eseté
ben visszajár. 
Aki az árverést követő 8 napon belül nem köt szerződést és a ma
radék vételárat nem fizeti meg, annak a befizetett letéti összege bá
natpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. 
Az árverés időpontja: 1996. ápril is 16., 15 óra. 
Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 1. sz. tárgyalótenne. 
Egyéb információk: vagyonkezelő iroda, telefon: 452-252. 

W * I 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

közművelődési és sportbizottsága pályázatot hirdet 
az 1996. évi szabadidősport-események 

támogatásának elnyerésére. 
A pályázat célja: 
• A Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő - a megyei 

bíróság által bejegyzett - egyesületek, klubok támogatása, melyek 
programja az egészséges életmód, a rendszeres sportolás és 
testedzési igények felkeltése érdekében szerveződik. 

• Hozzájárulás a Békéscsaba Megyei Jogú Város sportkoncepciójában 
megfogalmazott célkitűzésekhez. 

Pályázati összeg: 650 000 Ft. 
Támogatás kérhető: 
a) Kiemelkedő, a város lakosságának rendszeres szabadidős programot 

biztosító rendezvények megvalósításához. 
b) Kiemelkedő, a város lakossága számára akció jellegű események szer

vezéséhez. 
c) Szabadidő-, sportklubok és egyesületek működéséhez, melyek alaptá

mogatásban nem részesülnek. 
A pályázatnak tartalmaznia kell (a pályázati űrlap kiegészitő anyagaként): 
a szervezet megnevezését, számlaszámát: az esemény programját; a 
résztvevők körét; az esemény költségvetését; a saját anyagi erőforrás 
mértékét; a rendezvény programjának részletes ismertetését; a szervezet 
működési körét. 
A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni. 
Pályázati határidő: 1996. május 3. 
Elbírálás: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének közművelődési és 
sportbizottsága május 28-i ülésén. A döntésről a pályázók írásban értesí
tést kapnak. A bizottság a pályázatokat a hiánytalanul kitöltött adatlap és 
kiegészítő információk alapján tudja értékelni. 
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oktatási, 
közművelődési és sportirodájának sportcsoportja 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Részletes felvilágosítást ezen a címen nyújtunk. 
Pályázati űrlapok ugyancsak e címen igényelhetők! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

pályázatot hirdet 
sportegyesületek működésének támogatására. 

A pályázat célja: 
• a Békéscsaba Megyei Jogú Város területén tevékenykedő - az 1989. 

évi II. törvény alapján nyilvántartott - sportegyesületek munkájának 
segítése. 

Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft. 
Támogatás kérhető: 
a) Sportlétesítmény használatának támogatására, szakszövetségi ver

senyrendszerben történő szereplésének támogatására. 
b) A kiemelt önkormányzati támogatásban nem részesülő versenysport-

egyesületek. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a szervezet megnevezését, számlaszámát; a szervezet vezetőjének ne
vét és címét; az egyesület működésének rövid leírását. 
A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1996. május 3. 
Elbírálás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének közművelő
dési és sportbizottsága soron következő ülésén. A döntésről a pályázók 
Írásban értesítést kapnak. A bizottság a pályázatokat hiánytalanul kitöl
tött adatlap és kiegészítő információk alapján tudja értékelni. 
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oktatási, 

közművelődési és sportirodájának sportcsoportja 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Részletes felvilágosítást ezen a címen nyújtunk. Pályázati 
űrlapok ugyancsak e címen igényelhetők! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet diáksportszervezetek által szervezett 

téli-nyári sporttáborok támogatására. 
A pályázat célja: 
minden olyan Békéscsaba város területén működő diáksportszervezet 
támogatása, mely a téli szünetben, illetve a nyári szünidő folyamán leg
alább hét- vagy többnapos sporttábort szervez minimum 25 fő tanuló ré
szére. 

Pályázati keretösszeg: 250 000 Ft. 
Egy iskola egy nyári és egy téli sporttábor megrendezésére pályázhat. 
A támogatás maximális összege: 20 000 Ft. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a pályázó diákszervezet megnevezését, számlaszámát; a szervezet ve
zetőjének nevét és címét; az esemény megnevezését; a résztvevők kő-
rét, létszámát; az esemény költségvetés-tervezetét, illetve költségvetés-
vezetését; a saját erőforrás megjelölését; az igényelt támogatás össze
gét; az esemény rövid ismertetését. 

A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1996. május 3. 

Elbírálás: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének közművelődési és 
sportbizottsága május 28-i ülésén. A döntésről a pályázók írásban érte
sítést kapnak. A bizottság a pályázatokat hiánytalanul kitöltött adatlap és 
kiegészitő információk alapján tudja értékelni. 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oktatási, 
közművelődési és sportirodájának sportcsoportja 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Részletes felvilágosítást ezen a címen nyújtunk. 
Pályázati űrlapok ugyancsak e címen igényelhetők! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
pályázatot hirdet diáksportszervezetek által rendezett, 

nagy létszámot megmozgató 
sportrendezvények támogatására. 

A pályázat célja: 
szélesíteni a diáksportban részt vevők körét, ösztönözni a testnevelőket a 
tömegesítésre. 

Pályázati összeg: 300 000 Ft. 
A támogatás maximális összege: 20 000 Ft. 
A támogatás kérhető: 
hagyományápoló versenyek rendezésére; új versenyformák rendezésére, 
lebonyolítására, amelyeken minimum 100 fő részvétele bizonyítható. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a pályázó diákszervezet megnevezését, számlaszámát; a szervezet veze
tőjének nevét és címét; az esemény megnevezését; a résztvevők körét; a 
várható létszámot; az esemény költségvetés-levezetését; az esemény le
bonyolítása érdekében vállalt saját erőforrás megjelölését; az igényelt tá
mogatás összegét; az esemény rövid ismertetését. 

A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni. 
Apályázat benyújtásának határideje: 1996. május 3. 
Elbírálás: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének közművelődési és 
sportbizottsága május 28-i ülésén. A döntésről a pályázók írásban értesí
tést kapnak. A bizottság a pályázatokat hiánytalanul kitöltött adatlap és 
kiegészítő információk alapján tudja értékelni. 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oktatási, 
közművelődési és sportirodájának sportcsoportja 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Részletes felvilágosítást ezen a címen nyújtunk. 
Pályázati űrlapok ugyancsak e címen igényelhetők! 



j ARODNOSTNA 
l o Z A I K A 

K T O C O V I E ? 
V 

v Békésskej Cabe 
11. marca v pondelok popoludní or

ganizovala Cabianska Organizácia Slo
vákov, slovensky k lub a D o m zelezni-
ciarov prvú sút'az Kto co vie? pre tych, 
ktorí sa ucia po slovensky, alebo majú 
nejaké styky so slovencinou. O potrebe 
sút'azi svédéi aj vel 'ky pocet úcastník-
ov, ktorí v 17. císlach vystupovali 
okoló 100. 

Na sút'aii Cabania mal i aj porotu, 
clenom ktorej bo l i : národnostné tajom-
nicka mestského úradu Heléna Somo-
gyiová, poslanec mestskej samosprávy 
Imre Tímár, byvaly riaditel ' mestnej hu-
dobnej Skoly, vedúci speváckeho zboru 
Cabianska ruzicka, József Rázga a riadi
tel' Domu zelezniéiarov István Maczkó. 

Po láskavych slovách národnostnej 
tajomnícky Heleny Somogyiovej vystú-
pili úcastníci na jav isko a odovzdali d i -
vákom pestry program. 

Pocas vystúpeniach sme mohl i vypo-
cut' kytice madarskych a slovenskych 
rudovych piesní, oboznámili sme sa aj 
s básnami Cabianskych básnikov, vypo
culi sme aj básen s cabianskym ná-
recím, zabávali sme sa aj na hudbu, 
ktorú nám predniesli hudobníci z obce 
Csabaszabadi na harmonile a na citare. 

Na programé okrem inych vystúpili 
aj ziaci zo Skoly na u l i c i Madácha, mal i 
sme hostí aj z obce Csabaszabadi, kto-
rych odprevádzal aj starosta obci Matej 
KeSjár. Zo sút'azi nechybali ani práce 
krúzku rucnych prác, ktorí sa na sút'azi 
„vystupovali" s vySívankami. 

Po jedno a polhodinovej vystúpení 
úcastníci a diváci sa obcerstvili s cajom 
a porota sa dala do hodnotenia. Koniec-
-koncom sa rozhodli tak, ze kaidé 
vystúpenie bolo ozaj pekné, teda nedos-
tal nikto prvú alebo druhú cenu, ale 
kazdy dostal d ip lom o zúcastnenia sa 
na sút'azi a vázu, na ktorej bol i motívy 
z Mezőtúru a z Hódmezővásárhelyu. 
Samozrejme porota p r i hodnotení k a i -
dému povedala n iekol 'ko dobroze-
lanych slov. 

Po hodnotení hoci sút'ai sa uz 
skoncila, ale úcastníci sa eSte zabávali 
spievali do vecera. 

Ondre j Á C H I M L i k e r Pired 125 rokmi - 15. marca 1871 v 
Békésskej Cabe sa narodil sedliacky 

pol i t ik , snemovy poslanec, známy vodea hnutia prot i vel'kostatkárskej nadvláde 
Ondrej Áchim L. Zomrel tiez v Békésskej Cabe pred 85 rokmi - 15. mája 1911. 

Patril medzi najzámoznejSích cabianskych gazdov. Hospodáril na vlastnej pőde 
a okrem toho prednajímal aj iné pozemky, neraz i viac nez 1000 jutár. Svoju verej-
nú cirmost' zacal ako 28-rocny v mestskom zastupitel'stve. Bo l organizátorom sed-
liackej strany, vydavatel' sedliackych novín. Trikrát bol zvoleny za poslanca do 
snemu svojho rodného mesta. Okoló neho sa casto rozpútali váSne i z pol i t ickych 
dövodov, lebo bol dost'prudkej povahy. Takto doSlo i k jeho osobnej tragédii, ked 
ho bratia Z i l inskovc i zastrelil i. Cabiansky l'ud si ho uchoval v památi, dlhé desaf-
rocia ho spomínal ako „násho Ondrisa". 

Programy 
• Organizácia slovenskej mládeze v 

spolupráci s Zupnou kniznicou organizu
je 17. aprila v Zupnej kniznici sút'ainé 
hry po slovensky. Na sút'azi sa zúcastnia 
ziaci základnych Sköl. 

• Slovenská menSinová samospráva v 
spolupráci s kinom Phaedra 15. aprila 
organizuje premietanie slovenskych f i l 
mov v komornej sálé kina. O 15. hodine 
cakajú mensie deti s rozprávkou: Neboj 
sa. O 16. hodine pre mládez a dospelych 
premietnu film, pod názvom: Keby som 
mai dievea. Premietanie filmov je bez-
platné. 

• 24. aprila organizuje Slovenské 
gymnázium základná Skola a kollégium 
v spolupráci s Cabianskou Organizáciou 
Slovákov a s Priatel'skym zdruzením 
KomlóSanov na Cabe vylet do Sloven
ského KomlóSu, na slávnosti 250. vyro-
cia Slovenského KomlóSu. 

• Organizácia slovenskej mládeze 
spolu so samosprávou Slovenského 
KomlóSu organizujú v termíne od 

MICHAL CÍCEL' 

M ö j s u s e d 

Möj sused, ked brave vozil. 
Na pomoc aj mna poprosil. 
Vraví: ze ak by som mohol, 
Ö by som mu nepomohol. 

J a vravím: to je novina. 
Kody bude tá hodina? 
Dnes, ked sédem hodin bude, 
Príjdi, aj Hudec tu bude. 

J a si myslim, co tam bude. 
Ked hudec, aj tanec bude? 
Kde hudec jest, 
Tam je svadba, 
Pomeskanie na den, na dva. 
Vlepsích miestach 
Aj na tri dni. 
Nato sa aj Hudec blízi. 
Teraz vidim, ze ten Hudec 
J e ni muzikant, 
J e to sused. 

24.-26. aprila stretnutie slovenskej mlá
deze. 

• Základná Skola na ul ic i Madácha or
ganizuje 26. aprila v Spolocenskom 
dome Tégla detsky galaprogram, na kto-
rom sa zúcastnia ziaci a rodicia základ-
nej Skoly na ul ic i Madácha. 

• Cabianska Organizácia Slovákov, 
miestna a CeloStátna Slovenská Sa
mospráva usporiadajú 29. aprila tábor 
mladych citaristov v Táboré mládeze. 

• Základná skola c. 3, pedagogicky 
ústav a slovenská menSinová samosprá
va organizujú v tomto mesiaci v Základ-
nej Skole c. 3. predmetovú sút'az zo slo-
venciny, a den slovenskych tradícií, na 
ktorej sa zúcastnia ziaci Skoly c. 3. 

• 30. aprila bude v telocvicni Základ-
nej Skoly na ul ic i Madácha kultúrny 
program, v rámci ktorého úcastníci sa 
miv.u kochat' v slovenskych l 'udovych 
tancoch, v prednese ziakov Skoly. 

• Slovenská menSinová samospráva v 
spolupráci s Vysokou Skolou Sándora 
Kőrösiho Csomu otvorila videotéku slo
venskych filmov, kde si mózete vypozi-
cat' slovenské rozprávky, kreslené filmy 
a filmy pre mládez. Fi lmy si mózete 
vypozicat' kazdy pondelok po poludní 
od 12.-13. hodiny, alebo kazdy Stvrtok 
medzi 11.-12. hodinou na Vysokej Skole 
Sándora Kőrösiho Csomu v sálé 49. Po-
ziciavanie je bezplatné. 

Z PRÁC NA§ICH DETÍ 

M o j i k a m a r á t i 

Pri farebnom moste dúhy, 
pod jej vel'kou bránou, 

stratla som ja cudné tvory 
- dvoch malych Ufónov. 

Pozvali ma do ich sveta, 
do nebeskych vysin, 

teraz sa ja v nasej skole 
kamarátmi Ufónikmi, 
teraz sa ja pysim. 

CSILLA LEHOCZKA 

Redaktorka: 
NATÁLIA LOPUáNÁ rVricrlecl 
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Tel./fax: 66/324-812; 06-60/487-73! 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ^ | 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
közművelődési és sportbizottsága pályázatot hirdet 

AZ 1996. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰVÉSZETI 
CÉLTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE. 

A pályázat célja: állampolgárok és művelődő közösségei tevé
kenységének támogatása; hozzájárulás a város közművelődési 
koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekhez. 

Pályázhat korosztályi megkötés nélkül minden helyi közösség, cso
port, egyesület, alapítvány, művelődési intézmény és alkotóművész. 

Pályázati keretősszeg: 3 000 000 Ft. 

Támogatás kérhető az alábbi témakörökben: 
1. Az ifjúság körében végzett kulturális tevékenység. 2. A település 
hagyományainak, közösségeinek értékmegőrzése. 3. Peremkerüle
tek kulturális tevékenysége. 4. Művészeti csoportok, közösségek és 
egyéni alkotók tevékenysége. 5. Kulturális céllal alakult alapítvá
nyok célkitűzéseinek megvalósítása. 

A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei 
Támogatást kaphatnak a közművelődési és művészeti szakterüle
tek, kizárólagosan kulturális célokra. A pályázat elnyerésénél el
sőbbséget élveznek a városi közösségek tevékenységei. A pályázó 
fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, írja le, miként von
ja be azokat, akik érdekében pályázik. Az alkotóművésznek nyújtott 
támogatás megfelelő bizonylat ellenében készpénzben kerül kifize
tésre. A pályázathoz pályázati űrlapot kitölteni szükséges. 

Pályázati határidő: 1996. május 3. 

Elbírálás: 1996. május. 

Apályázatokat a közművelődési és sportbizottság bírálja el. A dön
tésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A bizottság a pályáza
tot a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészitő infor
mációk alapján tudja értékelni. (Támogatást az nyerhet, aki az ön
kormányzattól 1995. február 28-ig kapott közművelődési támogatás
sal elszámolt.) 
Az 1996. évi támogatás felhasználásáról 1997. február 28-ig kell el
számolni. 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala oktatási, 
közművelődési és sportirodájának közművelődési csoportja (Békés
csaba, Szent István tér 7.). 
Pályázati űrlapok is itt igényelhetők. 

H I R D E T M É N Y 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociális bizottsá
ga értesíti a város lakosságát, hogy 

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

A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tá
jékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú 
irodájában. 

A támogatási kérelmeket 1996. április 15-ig lehet benyúj
tani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a beje
lentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1996. április 11-17. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45, 17.45, 20.00, 
péntek-szombat 
22.00 órától is! 

Wesley Snipes-Woody Harrelson: 
PÉNZVONAT (Money Train) 
(amerikai akciovlgjáték) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.30 és 20.45 óra: Róbert De Niro-Sharon Stone-Joe Pesci: 
CASINO l-ll. 
(Martin Scorsese új filmje) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30, 
13-án és 15-én 
csak 20.30 órától! 

13-án és 15-én 18.30 óra: 

Gothár Péter: 
HAGYJÁLLÓGVA, VÁSZKA 
(lágermese) 

Bódy Gábor-Xantus János-Szabó Ildikó: 
3 BAGATELL 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Wesley Snipes - Woody Harrelson: 

PÉNZVONAT ( M o n e y T ra in ) 
(amerikai akcióvigjáték) 

Találós kérdés: mi sül ki belőle, ha a New York-i metró 
alagútszővevényében összefut egy született gyilkos az 57-es 
utassal, és még azt is eláruljuk, hogy mostohatestvérek? 

Természetesen az utóbbi idők egyik legpergőbb, leglátvá
nyosabb akciófilmje. 

km TOHW) 09. nm mm i &m 

A C s a b a C o o p Diszkont é s 
Nagykereskede lmi f e s t é k - é s 

f e s t ő s z e r s z á m ü z l e t B é k é s c s a b á n , 
a Szerdahelyi u. 20. szám alatt, a Vídia-udvarban. 
Nézzen be hozzánk, legyen a vásárlónk! 

SZOLID ÁRAK, K IVÁLÓ PARKOLÁSI L E H E T Ő S É G . 

Telefon: 446-604 • Rádiótelefon: 06-20/411-881 

A J Ó K A I S Z Í N H Á Z P R O G R A M J A 

12. péntek 
13. szombat 
14. vasárnap 
16. kedd 

17. szerda 

18. csütörtök 

19. péntek 

20. szombat 
25. csütörtök 
26. péntek 

27. szombat 
29. hétfő 
30. kedd 

Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Krepp 
Cirkuszhercegnö 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Krepp 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Cirkuszhercegnő 
Rózsák, szerelmek 
Rózsák, szerelmek 

Rózsák, szerelmek 
A potyautas 
Rózsák, szerelmek 
Krepp 

Mikszáth bérlet 
Petőfi bériét 
Sarkadi bérlet 
Déryné bérlet 
Szetpétery bérlet 
Stúdió előadás 
Csokonai belet 
Bérletszünet 
Németh L. bérlet 
Bórletszünet 
Stúdió előadás 
Egressy bérlet 
Csortos bérlet 
Bérletszünet 
Nyilvános főpróba 

(bemutató) 
Jókai bérlet 
Somlay bérlet 
Bérleten kívüli előadás 
Bajor G. bérlet 
Stúdió előadás 

19 ó 
19 
19 
15 óra 
19 óra 
19 óra 
15 óra 
19 óra 
15 ón 
19 óra 
19 óra 
15 ón 
191 
19 i 
19 i 

19 
19 ól 
19 óra 
19 
19 

ó-



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

tJkevwiál T A X I 

Békés megye 
ír 

| 4 5 - 4 5 - 4 5 
Í 4 4 4 - 7 7 7 

éjjel-nappal 
Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 444-777 • 4S-4S-4S 

A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
a Phaedra mozi együttműködésével április 15-én, hétfőn 
ismételten szlovák nyelvű filmeket vetít a mozi kamarater
mében. 15 órától az alsó tagozatosokat várják a Ne félj! 
című mesefilmmel, majd 16 órától a Ha lányom lenne cí
mű filmet nézhetik meg a felnőtt érdeklődók. A filmvetítés 
ingyenes, mindenkit szeretettel várnak! 

Szlovák 
nyelvű 

filmvetítés. 

HÉTVÉGEN IS! 
- VIz és központi fűtés szerelése, 

javítása, karbantartása. 
- Víztakarékos WC-tartályok 

felszerelése. 
- Vlzórahelyek kialakítása. 
- Szerelvények cseréje. 
- Automata mosógépek bekötése. 
- Csőtörések, beázások javítása. 

(Teljes helyreállítással.) 
- Radiátorok cseréje. 

Telefon: 453-287.06-307558-496 
SUCH GYÖRGY vállalkozó 

^ Békéscsaba, Szabolcs u. 13. 

FESTMENYVASAR 

az Art-Contact 
galériában. 

Több mint 
100 alkotásból választhat 
kamatmentes részletre is. 

Címünk: 
ART-CONTACT 

Művészeti Galéria 
Békéscsaba, Lázár u. 34. 

Telefon: 450-842 
Nyitva: 

hétköznap 13-17 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

MÁSOLÓGÉPEK 
BT 'SZÁMÍTÓGÉPEK 

ÍRÓGÉPEK 
NYOMTATÓK 

Kellékek, kazettatöltés, 
javítás, tisztítás 

SZERVIZ és S Z A K Ü Z L E T 
325-161 324-911 

Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a. 
AGFA másológép márkaképviselete 

HIRDETŐINK 
f i gye lmébe ! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9.), 
vagy a Gyorsnyomdában (Szabad
ság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 25 Ft/szó. 

Textília- ós szivacseladás: 
bútorvászon 450 Ft-tól, 
bútorszövet 550 Ft-tól, 
mikroplüss 750 Ft-tól. 

Szivacs ágybetétek, francia
ágy-, gyermekágybetét stb. 
méretre vágása, bevonása is. 
Darált szivacs, ülő- ós dísz
párnák. 

Békéscsaba, Eötvös u. 4., 
telefon: 321-520. HABÉRT. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

2 szobás, belvárosi lakás eladó: 327-902. 
A Penza-lakótelepen, tetőtérben 110 m2-
es lakás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Tel.: 
443-119. 
Derkovits sori garázs eladó. Üzenetrögzí
tős telefon: 321-574. 
A Gyulai úton 640 négyszögöles Béke
kert eladó. Érdeklődni: Deák u 26. 
A Vandháti kertekben zártkert fúrott kúttal, 
villannyal, gyümölcsfákkal eladó. Tel.: 
441-618. munkaidőben. 
Tanyaépület, pulyka-, sertésólak kiadók. 
Mozdony sínnel, csillékkel eladó. Telefon: 
445-678 (este). 

Egyedi gázos, 2. emeleti lakás a Ka-
zinczyn eladó. Telefon: 453-194, hétvé
gén. 
Elcserélném Battonya központjában nagy 
telken lévő félkomfortos, 4 szobás háza
mat békéscsabai kislakásra. Ráfizetés 
nélkül a Lencsési-kanyarban 20 m2 üzle-
helyiség kiadó. Telefon: 455-514, este. 
Családi ház eladó. Illyés Gy. u. 97. Tele
fon: 06-30/558-587. 

Másfél szobás ház (berendezve) melléké
pületekkel. 1500 m2 telken Pusztaottlakán 
eladó. Irányár: 400000 FI Érdeklődni: Bé
késcsaba. Franklin u. 229. 
A VII. kerületben építési telek - 1148 m2 

- eladó. Telefon: 453-602,16 órától. 
A Lencsési-garázssoron garázs kiadó. Ér
deklődni lehet a 324-077-es telefonon. 
Garázs kiadó a Kazinczy-lakótelepen. Te
leion: 451-253. 

Kétszobás, erkélyes, egyedi víz- és gázó
rás lakás eladó, fizetési könnyítéssel! Te
leion: 451-778. 
Egyszobás, bútorozatlan lakás a Rábáin 
hosszú távra kiadó. Teleion: 324-917. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, 
régebbi típusú is. Hibabejelentés teleio
non: 457-334, Tomka Attila. 
Új virágüzlet, új lehetőség! Nálunk ren
delt sírcsokrokból, koszorúkból 20% 
árengedményt adunk! Telefon: 448-082, 
Lázáru. 1. 

Parabola- és tetóantenna-szerelés. hili, vi
deó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, 
Csíki u. 38. Telefon: 326-931. 
Színes tv, videó javítása. Kovács Attila és 
Társa Bt. Hibabejelentés munkanapokon 
9-16-ig a 445-642, 16 óra után a 
449-284 vagy a 322-480 teleionszámon. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, 
-javítás. Telefon: 455-309. 
Némettanítás, -korrepetálás! Érdeklődni: 
Békéscsaba, Fövenyes u. 14.1/5. 
Tetőtéri szigetelés, lambériázás, fürdőszo
ba-korszerűsítés, festés-mázolás, építő
mesteri munkák végzése. Sarkadi Sándor, 
építési vállalkozó. Telefon: 06-30/558-587. 

Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Telefon: 06-60/483-712. 

Szalaglüggöny, redőny, reluxa, harmoni
kaajtó készítése. Békéscsaba. Stark A. u. 
6. Teleion: 446-736. 

Redőny, harmonikaajtó. Telefon: 323-945. 
Redőny, reluxa, hevederzár 20% kedvez
ménnyel, előleg nélkül. Teleion: 327-852. 

Háztartási hűtők és fagyasztók javítása. 
Teleion: 06-20/446-986. 
Karosszérialakatos-munkát vállalok: Poli-
ak Pál, műhely: Békéscsaba, Gyár u. 41. 

Társ- és partnerközvetítés. Teleion: 
06-30/456-899. 

Albérletközvetítés, házigondozás, pótma
ma-szolgálat. Teleion: 06-30/456-899. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, 
javítása. Teleion: 443-119. 

Kizárólag fekete-fehér televíziók javítása, 
képcsőfelújítás. Junoszty-szakszerviz. Té
véeladás garanciával: Orosházi üt 11., te
lefon: 326-162. 

Szines televíziók javítása garanciával hét
végén is. Domokos Tamás, tel.: 06-
30/432-827. 

Precíz órajavítás, valamint új, jó minőségű 
órák eladása garanciával Sajben órásnál. 
Békéscsaba, Rákóczi utca 1. 
Energomat, Vjatka, Evrika, Hajdú mosó
gépek javítása. Helyszínre megyünk hét
végén is. Elektron Gmk, Bartók Béla út 4. 
Telefon: 454-561,06-60/388-348. 

Automata és hagyományos mosógépek ja
vítását vállalom. Telefon: 06-20/413-427. 

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

Német-, angolnyelv-oktatás. Ószi nyelv
vizsgára felkészítés. Békéscsaba. Pásztor 
u. 65. II/8. 

Kárpitozott és campinggamitúrák felújítá
sa. Békéscsaba, Székely u. 65. Teleion: 
06-60/486-495. 

• Spanyol nyelvtanítás, nyelvvizsgára fel
készítés. Telefon: 445-507. 

• Eladó gáztűzhely, munkapad. satu, fúró, 
köszörű, olajkályha és több egyéb. Érdek
lődni: 10-16-ig Békéscsaba. Franklin u. 
109. 

• Otthoni takarítást vállalok. Teleion: 
323-945. 

• Nád eladó a Fiumei utca folytatásában (a 
Part utcával szemben), Pribojski. 

• 15-25 kg-os választási malacok eladók. 
Békéscsaba, Fényes 1039. Teleion: 
06-30/558-587. 

• Midimat automata mosógép 
eladó 15 000 Ft-ért. Telefon: 
456-807. 

• Drótfonat kapható. Tele
fon: 06-20/230-161. 

7 
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Üdvözlet Békés-Csabáról. 

A századelő képeslapján lőutcánk látképe 

Vasút utcai életkép anno... A lotogratian a csabai töutca hajdan volt 
hazai és a Nádor Hotel a millennium táján Utcakép az 1960-as evekbe 

Uj közlekedési eszköz a töutcan, ahol 
hajdan a Motor járt. A fotón az 1903-tól 
közlekedő Motor megállója a Nádor 
előtt 

Millenniumi képeslapfotó. Az 1886-ban felépült 
impozáns Nádor Szálloda az akkori Békéscsaba 
község legelőkelőbb vendégfogadója 

GÉCSB. 1 

U T C A K E P V A L T O Z A S O K 

Vasút utca—Andrássy út 
* 1 8 9 6 - 1 9 9 6 # 




