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Választás '94 

• Kiegyensúlyozott viszonyok 

• Japánban járt 

Az operett egzotikuma 

Visszhang 

• Szlovák oldal 

Békéscsaba anno.. 

Esz 
- mit félsz? 

A szivünkkel félünk vagy 
a fejünkkel? - kérdezte kisfi
am, amikor meghallotta a te
levízióban a híres pszicholó
gus bácsit a szorongásról 
beszélni. Mind a kettővel, 
mondtam, de tudtam, nem 
éri be ennyivel. Tovább for
szírozta a témát. így szüle
tett meg ez a jegyzet. 

Tulajdonképpen egész 
lényünkkel félünk. A félelem 
átjárja zsigereinket, behatol 
a gondolatainkba, cseleke
deteinkbe, beleszól monda
tainkba. Tetőtől talpig féle
lem vagyunk, ha bajba kerü
lünk. Persze vannak kis fé
lelmek és nagyok. Sok kicsi 
sokra megy. Fájdogál a fe
jünk rendszeresen. Mitől? 
Csak nem vagyunk gyógyít
hatatlanul hipochonderek? 
Vegyünk be gyógyszert? 
Nem, inkább menjünk el 
Klára Gézához akupunktú
rára! Lekéstünk egy határ
időt s ezáltal pénztől estünk 
el. Most mi lesz? Miből élünk 
meg? Azután jönnek a nagy 
ijedtségek is. Kedvesünk na
gyon beteg. Imádkozunk ér
te. Könyörgünk valakihez, 
aki talán segít. Mindig törté
nik valami rossz. Legyen 
már valami jó is, Istenem. 
Múljon el a félelem. 

A félelem forrása a világ 
(és az én). Együtt kell élnünk 
vele, de korlátok közé kell 
szorítani. Verssel, zenével, 
müvekkel. Talán. 

KÁNTOR ZSOLT 
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Továbbra is 

PAP JÁN OS 
B É K É S C S A B A P O L G Á R M E S T E R E 

Hasonlóan az ország több nagyobb településéhez, Békéscsabán is alacsony 
részvétel mellett zajlott le az önkormányzati választás: az 53 038 választásra jo
gosultból 15 706-an adták le a voksukat (29,61%), és 15 435-en szavaztak érvé
nyesen. A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok a következőképpen oszla
nak meg: 

1. Pap János (SZDSZ-Fidesz) 6632 42,97% 
2. Hanó Miklós (FKgP-MDF-KDNP) 4462 28,91% 
3. Sisak Péter (MSZP) 4341 28,12% 

így az előzetes és nem hivatalos eredmények alapján továbbra is Pap János 
Békéscsaba polgármestere. 

[ M M TTTT-m.l'IMLU 
Az egyéni választókerületekben a következő ered
mények születtek (itt megjegyzendő, hogy kettő
ben, ahol kicsi a különbség az első és a második 
helyezett között, óvással lehet számolni, így az 
eredmény nem tekinthető véglegesnek, amíg a vá
lasztási bizottság nem dönt - erre ezen sorok 
megírása után kerül sor): 

1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Baji Lajos (MSZP) - 153 (21%), Kovács Lajos 
(független) - 62 (8,5%), Rusz Demeter (FKgP-
MDF-KDNP) - 151 (20,8%), dr. Vécsei László 
(VII. ker. Nagycsaládos Egyesület-Városvédő és 
Városszépítő Egyesület-Pedagógusok Szakszer
vezete-Lakásbérlők Egyesülete) - 225 (30,9%), 
Velkey Gáöor(SZDSZ) - 136 (18,7%) 

2. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Dr. Kerekes Attila (FKgP-MDF-KDNP) - 355 
(35,4%), Szarvas Péter (Fidesz) - 116 (11,6%), 
Tóth József (SZDSZ) - 216 (21,5%), Török István 
(Munkáspárt) - 71 (7,1%), Varga János (MSZP) -
245 (24,4%) 

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Dr. Grin Igor (MSZP) - 274 (29,1%), Klampeczki 
Béla (SZDSZ) - 295 (31,4%), Kovács János (füg
getlen szlovák) - 55 (5,9%), dr. Kovács László (Fi
desz) - 113 (12%), Takács Péter (FKgP-MDF-
KDNP) - 203 (21,6%) 

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Bánhegyi József (Munkáspárt) - 55 (5%), Bodor 
Tibor (MSZP) - 292 (26,4%), Boross László 
(FKgP-MDF-KDNP) - 150 (13,6%), Fenyvesi 
László (SZDSZ) - 154 (13,9%), dr. Ferenczy Atti
la (Fidesz) - 355 (32,2%), Vozár Márton (függet
len szlovák) - 98 (8,9%) 

5. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Blahut Lajos (VII. ker. Nagycsaládos Egyesület-
Városvédő és Városszépítő Egyesület-Pedagógu
sok Szakszervezete-Lakásbérlök Egyesülete) -
128 (11,4%), Fekete János (Munkáspárt) - 81 
(7,2%), Ferenc Pál (független) - 72 (6,4%), Köles 
István (Fidesz-SZDSZ) - 180 (16,1%), 
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EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK 
Szilvásy Ferenc (MSZP) - 330 
(29,5%), Tímár Károly (FKgP-
MDF-KDNP) - 329 (29,4%) 

6. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Araczki János (független) - 137 
(11,4%), Hideg András (MSZP) -
416 (34,5%), Kondacs Pál (VII. 
ker. Nagycsaládos Egyesület-Vá
rosvédő ós Városszépítő Egyesü
let-Pedagógusok Szakszerveze
te, Lakásbérlők Egyesülete) -124 
(10,3%), dr. Plenter János (FKgP-
MDF-KDNP) -218(18,1%), Such 
Pál (Munkáspárt) - 61 (5,1%), Ujj 
Éva (SZDSZ) - 173 (14,3%), Var
ga Béla (Fidesz) - 78 (6,5%) 

7. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Bokor József (Fidesz) - 105 
(14,5%), Galisz Géza (MSZP) -
330 (45,6%), Remete Tamás 
(SZDSZ) - 157 (21,7%), Súli Ilona 
(FKgP-MDF-KDNP) - 131 
(18,1%) 

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Domokos László (Fidesz) - 279 
(29,9%), Hankó András (MSZP) 
- 421 (45,1%), Téglássy Sándor 
(FKgP-MDF-KDNP) - 233 (25%) 

9. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Loss Ferenc (Munkáspárt) - 86 
(7,2%), Molnár Zsolt (MSZP) -
481 (40,5%), PádiZoltán (SZDSZ) 
- 247 (20,8%), Székely Csaba 
(FKgP-MDF-KDNP) - 269 
(22,6%), Varga Mihály (Fidesz) -
105 (8,8%) 

10. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Dr. Ambrus Zoltán (MSZP) - 372 
(30,5%), dr. Futaki Zoltán 
(SZDSZ) - 247 (20,2%), Hanó 
Miklós (FKgP-MDF-KDNP) -
538 (44,1%), Nagy Ferenc (Fi
desz) - 64 (5,2%) 

11. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Benkóné Dudás Piroska (MSZP) -
249 (26,6%), Felföldi Péter (Mun
káspárt) - 76 (8,1%), ifj. Mekis 
András (független) - 150 (16%), 
Végh László (Fidesz) - 141 
(15,1%), Vízhányó László 
(FKgP-MDF-KDNP) - 320 
(34,2%) 

12. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Gajdos Katalin (FKgP-MDF-
KDNP) - 255 (26,1%), Mészáros 
Gábor (MSZP) - 292 (29,9%), 
Szeverényi Pál (független) - 253 
(25,9%), Vámos József (SZDSZ) 
-177(18,1%) 

13. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Baczovszki Pál (független szlo
vák) - 136 (12,9%), Beraczka Já
nos (FKgP-MDF-KDNP) - 295 
(28%), Gyön László (SZDSZ) -
240 (22,8%), Madarász Tibor (Fi
desz) - 76 (7,2%), Szakái János 
(MSZP)-306 (29,1%) 

14. SZ. VÁLASZTÓ
KERÜLET: 
Gyeraj Mihály (VII 
ker. Nagycsaládos 

Egyesület-Városvédő és Város
szépítő Egyesület-Pedagógusok 
Szakszervezete - Lakásbérlők 
Egyesülete) - 89 (8,8%), Hirkáné 
dr. Csicsely Ilona (független szlo
vák) - 63 (6,2%), Hrabovszki 
György (MSZP) - 259 (25,6%), 
Kutiné dr. Stefanovits Katalin (Fi
desz) - 127 (12,6%), Kutyej Pál 
(független szlovák) -175 (17,3%), 
Sipos József (FKgP-MDF-KDNP) 
- 191 (18,9%), Sutyinszki János 
(SZDSZ)-107 (10,6%) 

15. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Géring József (FKgP-MDF-
KDNP) - 65 (11,5%), Ledzónyi 
Pálné (Munkáspárt) - 13 (2,3%), 
Prisztavok Zoltán (Fidesz) - 14 
(2,5%), Rung Attila (MSZP) - 73 
(12,9%), Sipos Jánosné (SZDSZ) 
- 32 (5,7%), Tímár Imre (függet
len)-368 (65,1%) 

16. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET: 
Bokros Mátyás (SZDSZ) - 84 
(15,9%), Eperjessy József 
(MSZP) - 48 (9,1%), Kis Sándor 
(független) - 248 (47%), Szilágyi
né Povázsai Máda (FKgP-MDF-
KDNP) - 69 (13,1%), Takács Ká
roly (Munkáspárt) - 2 2 (4,2%), Ve-
szelka György (független) - 57 
(10,8%) 

Kompenzációs listán a követ
kező képviselők jutottak be a köz
gyűlésbe: Tóth Károly és Sisak 
Péter (MSZP); Takács Péter, Be
raczka János, Gajdos Katalin és 
Tímár Károly (FKgP-MDF-
KDNP); Pádi Zoltán, dr. Futaki 
Zoltán és Velkey Gábor 
(SZDSZ); Végh László és Domo
kos László (Fidesz); Kutyej Pál 
(független szlovák). 

Sikeresen zárultak a kisebb
ségi önkormányzati választá
sok is, így Békéscsabán három -
szlovák, román és cigány - ki
sebbségi önkormányzat alakulhat 
meg. Az eredmények: 

Szlovák kisebbségi önkor
mányzat: Belicza Károly - 2483, 
Bohus Pálné - 2149, Hirka János 
- 1510, Hirkáné dr. Csicsely Ilo
na - 2602, Hornokné Uhrin Er
zsébet - 1985, István Anna -
1644, Krett Attila - 1662, Tóth Mi
hály- 1503, Vozár Márton - 2639 

Román kisebbségi önkor
mányzat: dr. Bányainé Rúzsa 
Éva - 349, Grósz György - 420, 
Gurzó György - 275, Juhász Ti
vadar - 230, Kozma János -
194, Markóczy Cézár Lászlóné -
114, Szarica Péter- 187 

Cigány kisebbségi önkor
mányzat: Farkas Gyula - 193, 
Kanalas Ferenc - 136, Kovács 
Erzsébet - 154, Kovácsné Mi-
koly Anna - 141, Reszelő István 
- 148 

Az új városi közgyűlés alakuló 
ülése várhatóan december 20-án, 
kedden lesz. 

(H. M.) 

• KERÉKPÁRÚT. A Szent Ist
ván teret és a Kossuth teret érintő 
kerékpárút műszaki átadása de
cember 5-ón megtörtént. Az út ön
kormányzati pénzből, a Csabakert 
Kft. kivitelezésében épült. Forga
lomba helyezése a jelzőlámpás 
kerékpáros átvezetések kiépítését 
követően a mai nap folyamán, de
cember 15-ón várható. 

• VASUTAS. A Vasutas Műve
lődési Házban (Andrássy út 79-
81.) december 15-ón, csütörtökön 
17 órától A gyógyteák ós jótékony 
hatásaik, december 16-án, pénte
ken 16 órától pedig Sugárzások, 
vegyszerek, vírusok rákkeltő hatá
sai címmel tartanak előadást. De
cember 17-én, szombaton 17 órá
tól a MÁV-nyugdíjasklub szerve
zésében előszilveszter lesz élőze
nével, tombolával, zsákbamacs
kával. A bálra a belépődíj 100 fo
rint. 

• BIBLIAI ELŐADÁSOK. De
cember 17-én, szombaton Isten 
ígéretei és az ígéretek teljesedé
sének feltételei címmel, december 
18-án, vasárnap 18 órától Jézus 
Krisztus második eljövetele, az 
emberi történelem végső lezárása 
címmel tart előadást az Adventista 
kápolnában (Jókai u. 21.) Stuber 
György lelkész. 

• NOVEMBERI BALESETEK. 
Békéscsabán kilenc könnyű, nyolc 
súlyos személysérüléses közúti 
baleset történt az elmúlt hónapok
ban, amely 19%-os csökkenést je
lent 1993 hasonló időszakához 
képest. A I—XI. hónap adatai 
összességükben már riasztóbban 
hatnak: 159 a könnyű, 116 a sú
lyos és 11 a halálos kimenetelű 
balesetek száma ebben az évben 
városunkban. 

• TEVAN-ÚJDONSÁG. Pálosi 
Judit: A magyar gobelinszövés 
húsz éve címmel színes albumot 
jelentetett meg a Tevan Kiadó a 
téli könyvvásárra. A könyv megis
merteti az olvasót a magyar kárpit
művészet múltjával, neves szövő
mesterek munkáival. A sok fekete
fehér és 39 színes képet tartalma
zó kötet kellemes olvasmány, 
szép karácsonyi ajándék lehet. 

• ALAPÍTVÁNYI HÍREK. A Ma
gyar Vállalkozásfejlesztési Alapít
vány Békés megyében 18 vállal
kozót részesített vissza nem térí
tendő támogatásban ez év no
vemberében. Lezajlott Békés me
gye mezőgazdasági és élelmi
szer-ipari stratégiai terve megva
lósíthatósági tanulmányának ten-
derértékelóse. Pályázatot írtak ki 
jól működő Békés megyei kis- ós 
középvállalkozások feltérképezé-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

sére, melyek külföldi licenc befo
gadására alkalmasak, megvalósít
hatósági tanulmányt a megye ide
genforgalmi ós marketingkoncep
ciójára. 

• JÁRMŰBIZTOSÍTÓK. A jár
művekkel foglalkozó biztosítók ki
jelölték, hogy mely időszakokban 
ki vállal ügyeletet közülük. Ka
tasztrófakárok esetében (ha tíznél 
több autó ütközik egyszerre) az 
ügyeletes biztosító rendezi vala
mennyi károsult ügyét, akkor is, 
ha a biztosítást máshol kötötték. 

• GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT. 
Jövő évben ismét megrendezésre 
kerül a Közlekedésbiztonsági hét, 
melynek fő szlogenje: Kampány a 
fiatal közlekedők közúti közleke
dési veszélyeztetettségének csök
kentésére. Ez alkalomból a bal
eset-megelőzési bizottság és a 
Fékút a Gyermekekért, a Közle
kedők Biztonságáért Alapítvány 
gyermekrajzpályázatot hirdet va
lamennyi általános iskolai tanuló 
számára. A verseny háromfordu
lós, az első fordulóban való rész
vétel feltétele, hogy az iskolákban, 
a megadott témákból legalább 30 
rajz elkészítésével kiállítást kell 
rendezni 1995. január 31 -ig. Az el
ső három helyezett tovább jut a 
városi fordulóra, onnan pedig a 
legjobbak munkái részt vesznek a 
Közlekedésbiztonsági héten meg
rendezendő megyei kiállításon. 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601, Ff. 112 
Telefon: (66) 445-676, 452-252, 
telefax: 441-236, telex: 83-229 

Szedés: A&M Stúdió 
Nyomás: Hungária-lnfo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



Az operett egzot ikuma 

Megoldatlan jelenkori társadalmi életünkben az erkölcs érter-
mezése, az erkölcsös és az erkölcstelen eszmék elhatárolódása. 
Úgy tűnik, ez már a századelőn is közkeletű probléma lehetett, 
mert Rinaldó grófjában Szirmai Albert ugyanezt a kérdést veti fel 
1918-ban. A politikához természetesen semmi köze nincs a da
rabnak, nem is elvárás ez egy operettől. Milyen paradox mégis, 
hogy politikai okok miatt nem engedték bemutatni az elmúlt fél 
évszázadban. Történetesen azért, mert Kaliforniába ne vágyód
jon a csak népköztársasági állampolgár. De hagyjuk a múltat! 

Egy vidéken székelő színháznak egyik, ha nem a legnagyobb 
gondja, hogy meglepetést akar szerezni a sokféle összetételű kö
zönségének. Hol az avíttnak vélt operettel, hol a drámai sűrítésű 
darabokkal, hol puritán színművekkel, hol az avantgárd művészet 
alkotásaival akarja megragadni a nagyérdeműt. A klasszikus 
operett pedig nem pusztít és rombol, hanem idillt hoz létre, hogy 
készek legyünk a szép és a jó befogadására. A hiba ott fordulhat 
elő, ha a bulvárdarab a magas művészet igényével lép fel. 

Gergely László rendezésének éppen ez az erénye: abszolút 
mesésen igaz, érzelmektől túlfűtött zenés darabot kívánt adaptál
ni. A lektűr jellegű színpadi darabot ugyanolyan színvonalasan 
kell megvalósítani, mint bármely más műét, érezhető ez a rende
ző színészvezetéséből. A színházi alkotó azonban nem vonhatja 
ki magát abból a világból, amiben benne ól. 

Ennek okán azok a jelenetek sikerültek valósra, amelyekben 
mintegy „kikacsintva" a történetből; mintha a velünk történne he
lyett, a látjátok, mással is megeshet ilyesmi érzését keltik a sze
replők. Különösen a második rész elején voltak ilyen gesztusok. 

Visszatérve a történetre, az ilyen stílusú művek sajátja, hogy 
sokszor szerelmi háromszög a konfliktus lényege. Itt azonban a 
megszokott happy end nem a házaspárok felhőtlen boldogságát, 
hanem az amerikai ifjú gróf csábításának győzelmét hirdeti. Per
sze totyakos és degenerálódó férjet kell a szépasszony mellé 
odabiggyeszteni, hogy a tradicionális érzéseket fel tudjuk oldani. 
Kiváltképp a mai időben - amikor a válások számában „előkelő" 
helyet vívtunk ki magunknak - számít a néző az álomra, de a 
néger szolgával és automobillal érkező lovag ebben a mesében 
nem kap kosarat. 

Öröm hallani a hármas hangzatokra, tehát könnyen megje
gyezhető dallamokra született műveket. A zenekar becsülettel 
teljesíti feladatát. Az előadóknak ezek a dalok nem okoznak gon
dot, annál inkább a színjátszás, de ezekkel a szerepekkel túl so
kat nem is lehet kezdeni. Gazdagon megjelenített a jelmez és a 
díszlet. 

Tanulságnak pedig fogadjuk el: senki ne kívánjon rosszabb 
férjet, mint egy gazdag amerikait, aki magyar úr. Hogy ez miért 
sikerül oly keveseknek, arra a válasz már korábban adott: „az 
élet nem habostorta." 

cs. TÓTH JÁNOS 

Muszte Anna és Csizmadia Éva 

GONDOLKODÓ 

Törv. védve 

A zsarnokság és a nélkü
lözés hosszú évei az időtlen
ség érzetét keltették a fordu
latban reménykedő embe
rekben. Hallgatagon tűrte a 
mindennapos megaláztatá
sokat a mély, aztán egyszer 
csak pattant a szikra, és ki
tört az elfojtott düh. A láza
dás magasra felcsapó hullá
mai elsöpörték a diktátort és 
holdudvarát - megindult az 
idő. A tömeg önfeledten ün
nepelte a kivívott szabadsá
got, az új vezetőit éltette. 

Ám a változás tiszavirág
életűnek bizonyult, hamar ki
aludt a láng, fordult a kocka 
és az óramutatókat megállí
totta a tegnap letaszított vi
lág. Az emberek visszasüp
pedtek a hallgatásba és ká
bultan kóvályogtak a hétköz
napok véres monotóniájá
ban. 

Eltelt pár év, megszűnt a 
gyilkolás, a nélkülözés már 
nem volt oly kirívó. A diktátor 
nagy ünnepélyt rendezett, a 
tömeg elárasztotta az utcá
kat és a megtorlókat éltette, 
őszinte lelkesedéssel ünne
pelt a nép, fátylat rá!, mondta 
a költő, miközben a ceruzáit 
hegyezgette. 

SZTOJCSEV SZVETOSZUW 

Jus murmurandi 
(A MORGÁS JOGÁN) 

Bizony mondom: ellepett a 
keserűség, amikor e lap fő
szerkesztője a kezembe adta 
a felvételt a cvikkerétől meg
fosztott Nagy Imre-szoborról. 
Indulatos jegyzetet írtam a 
skandalumról a Békés Megyei 
Napban, majd e hasábokon is 
beszámoltam a kriminális 
esetről, hetilaphoz illőbb, hig
gadt hangvételt magamra erő
szakolva. Amikor a cikket ide 
behoztam, a főszerkesztő úr 
éppen azon aggódott: a vá
rosháza előtti két majolika 
váza közül az egyiket úgy fel
borították, hogy az eltörött. A 
kár? A kár: kifejezhetetlen. 
Hogy miért kifejezhetetlen 
mindkét, sőt: a még elmon
dandó harmadik esetben is, 
azt nem vagyok hajlandó ki
fejteni. Viszont van énnékem 
egy nagyon művelt, nagyon 
higgadt barátom, aki együttér-
zett a szoborcsonkitás által ki
váltott indulataimmal, a vázá
ra meg csak legyintett: Ha 
már mindenképpen a Horthy-
kort akarták egyesek vissza
hozni, a két váza őrzésére ki 
kellett volna rendelniük két 
megtermett hajdút; ők jól 
megkardlapozták volna, aki 
nappal a vázákhoz piszkál, éj
jelre meg bevihettek volna 
azokat a bezárt kapun túlra. 
Darabideig azon merengtem: 
munkanélküli hajdúnk volna-é 
erre a kabarészerepre? Már 
olyan, aki közhasznú hajdú
nak is beállna akár. 

Október 23-hoz pontosan 
egy hétre Mezömegyeren jár
tam fényképész barátommal. 
Mladonyiczky Béla II. világhá
borús emlékművének avatá
sára mentünk, és rendőrautó
ba ütköztünk. Hajnalon sáros 
lábbal összetaposták a fehér 
kő emlékművet, ki tudja, mi 
célból. Néhány órával az*előtt 
az aktus előtt, amely orszá
gos jelentőségűvé vált az em
lékmű minősége, az emlék
művet felavató személyisége 
által, („...és óvják meg ezt az 
emlékművet, hogy ne tiporják 
össze kegyelettelen lábbal, 
mint ma hajnalban, részegek 
és hangoskodók..."- hal lga
tom vissza a magnetofonról 
Katona Tamás intelmét. És 
szégyenkezem.) 

Aztán eszembe jut, hogy 
hektoliterekben mérhető fó
runk van néhányunknak az el
fogyasztott szeszes italok vo
natkozásában azokkal szem
ben, akikkel ellentétben ne
künk az önpusztításon kívül 
azért ilyen vandalizmus az 
eszünkbe sem ötlött. Hja, 
öreg, ezeknek a bizonyítvá
nyában nyilván nem szerepel 
olyan tantárgy, mint „hit- és 
erkölcstan"! 

Szóval: én a Nemzeti Alap
tantervbe (ha ugyan ki nem 
múlott még ez a ritka kócsag
fajta; pedig milyen szép rövi
dítése is lett: NAT) a hittant 
különb-különbféle meggondo
lásból nem is, de az erkölcs
tant valamilyen kabalanév 
alatt, ha már így direkte túl 
durvának hatna, 
csak beleerősza
kolnám... 

KOVÁCS GYÖRGY 



mm * ' 

Farkas András vállal
kozó. No igen, ez elég 
gyakori foglalkozás ma
napság, azonban ha 
hozzátesszük, hogy al
pinista munkákat vállal, 
már más a helyzet. Most 
mégsem ennek apropó
ján beszélgettünk, ha
nem azért, mert Japán
ban járt, pontosabban 
részt vett Tokióban a Shotokán SKI világbaj
nokságon. 

- Mi volt az előzménye a világbajnokságra 
történt kiutazásnak? 

- Az országos versenyt követően - ahol az 
első három hely a miénk volt - meghívást kap
tunk Szardíniára, az Európa-kupára. A Lakóte
lepi Sportegyesület Shotokán szakosztályának 
erre nem volt kerete, és mivel szponzoraink 
sem voltak, saját zsebből álltuk a költségeket. 
Megérte - másodikok lettünk. Ezután érkezett 
a meghívás a világbajnokságra. Tokióba 5, 
vagy ennél több fős csapatokat vártak, azon
ban csak négyünknek sikerült az ehhez szük
séges pénzt előteremteni. Én részben a csabai 
vállalkozóknak köszönhetem, hogy végül kiju
tottam. 

- Milyen érzés volt a harcművészetek ősha
zájában részt venni egy világversenyen? 

- Minden karátosnak az az álma, hogy el-

í Alpinista 
harcművész 

jusson Japánba megnézni, hogy 
honnan ered, milyen gyökerekből 
táplálkozik a karate. Különösen 
nagy élmény találkozni a nagynevű 
mesterekkel, és jó érzés, ha mi is 
versenyezhetünk. Ennek a stílusnak 
a világbajnoksága abszolút kategó
riás, tehát nincs súlycsoportonkénti 
megosztás, csak átfogó elnevezés-
sek, mint a felnőtt férfi küzdelem, 
amelyben mi is részt vettünk. 52 or
szágból 287 induló közül csapatban 
a legjobb 16 közé jutottunk, egyéni
ben volt, aki az első 64-ben, vagy 
120-ban szerepelt. Jórészt a japá
nok győzedelmeskedtek, de jók vol
tak a volt Szovjetunió utódállamai
nak versenyzői, és azok a csapatok, 
ahol japán mesterek edzősködtek. 
A versenyek szünetében harcművé
szeti bemutatók zajlottak, ahol a kü
lönböző stílusok jeles képviselőit 
láthattuk. Úgy gondolom, csapattár
saim (Lovász György és Barna 
Géza Szarvasról, valamint Ru-
zsinszky Szabolcs) nevében is 

mondhatom, igazán emlékezetes napokat él
tünk át. 

- Sikerült-e megnézni a több mint 14 milliós 
várost? 

- Az egyik kinn tartózkodó magyar kutató
nál, Memyei Ferencnél laktunk, és egy volt ta
nítványom japán levelezőtársa és annak barát
nője kalauzolásával valamennyit láttunk Tokió
ból. Tíz napig voltunk kinn, természetesen 
ennyi idő alatt mindent megnézni képtelenség. 
Sétáink során egy nyüzsgő, felhőkarcolókkal, 
modern épületekkel teli európaias városban 
érezhettük magunkat. Szerencsére néhány 
parkban még találhatók hagyományos épüle
tek, és elvétve hagyományos öltözetű embere
ket is látni lehetett. A Kamakura nevű városrész 
pedig (amely 1100-1300-ig főváros volt) 19 
templomával, csodálatos épületeivel szinte me
ditációra, elmélyült gondolkodásra indítja az 
embert... 

- Hazatérve tolytatódtak az edzések a Víz
mű tornatermében. Kik járnak oda? Kiknek 
ajánlható a shotokán? 

- Azok járnak és azoknak ajánlható, akik 
szeretik a mozgást, a mozgás művészetét, és 
egy kicsit szeretnék megmérni, hogy mire képe
sek. Tömegsportként is hasznos lehet, hiszen 
tudjuk, hogy a sport mennyire hat az egész sze
mélyiségre. Ha valaki szépen mozog, rendezet
tebb belül is és ez fontos a mai világban... 

MIKÓCZY ERIKA 

py;eo^ 
Felkészülés a télre 

V I S S Z H A N G Még egyszer az Esélyről 

AHETI MÉRLEG 46. számában közöltünk Esély a dyslexiásoknak címmel beszélge
tést Melisné Iványi Katalinnal, az Esély mozgásfejlesztő kör egyik alapítójával. A 

megjelenést követően felhívta szerkesztőségünket Nagy Gyula, a Jókai Utcai Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző Iskola igazgatója, aki - mint mond
ta - a szakma hitelességének érdekében szeretné elmondani a véleményét az olva
sottakról. Elismert szakemberről lévén szó, kérésére felkerestük, beszélgetésünket az 
alábbiakban olvashatják. 

- Szeretném leszögezni, hogy a világ legtermészetesebb dolgának tartom, hogy va
lakik próbálják képességeiket, tudásukat kamatoztatva megteremteni egzisztenciájukat. 
Kifejezetten örülök annak, hogy ha a különböző speciális nevelési szükségletet igény
lők megsegítését nem csak az iskolánk, hanem rajtunk kívül még számosan művelik. 
Saját szakmai sikerünknek is tekintjük, hogy ma már több iskolában és óvodában ún. 
fejlesztő pedagógusok dolgoznak. Az Esély mozgásfejlesztő kört egy olyan üzleti vál
lalkozásnak tartom, amelyre van igény a városban, azonban nem engedhető meg, 
hogy a szakma hitelét rontsák bizonyos kijelentéseikkel. A szakemberek, ha elolvassák 
az interjút, komolytalannak tekinthetik ezt a vállalkozást, a laikusokban pedig beváltha
tatlan reményeket ébreszthet! 

- Pontosan milyen kijelentésekre gondol? 
- Az idegrendszer beékelődéséről beszél Katalin, ami a mozgásfejlesztés eredmé

nyeként jönne létre. Ez így nem pontos, hiszen - ismereteim szerint - az idegrend
szerünk fejlődését mozgásfejlesztéssel sem tudjuk befolyásolni, de kialakulhatnak, el
mélyülhetnek és a későbbiekben célszerűen funkcionálhatnak bizonyos tanult mozgá
sok. A másik, az általa gyógyító írás-olvasásnak nevezett módszer, eljárás, amelyben 
az Esélynél részesülhetnek a rászorulók, a szakirodalomban és gyakorlatban ismeret
len fogalom. A dyslexia nem betegség, amit gyógyítani lehet (kell), hanem orientációs 
(tér-, idő-, hallás stb.) képességbeli állapot. Nem gyógyításról van tehát szó, hanem ké
pességfejlesztésről. Továbbá, a cikk azt sugallja, hogy mozgásfejlesztéssel szinte min
den megoldható. Valóban van olyan területe a dyelexiának, amelyben igen komoly 
eredmények érhetők el a módszerrel (a téri orientáció zavarai), azonban vannak terü
letek, amelyeknél nem (a zöngés-zöngétlen, a hosszú-rövid hangok zavarai stb.). 

Súlyos dyslexia vagy beszédhiba esetén a témát mélységeiben is jól ismerő szak
emberek segítségnyújtására van szükség. 

- A városban mindössze három logopédus működik, akik rengeteget dolgoznak, 
nagyon leterítettek... 

- Ez valóban így van, nagyon jó lenne, ha több logopédus alkalmazására nyílna le
hetőségünk. A beszédfejlődés, az írás-olvasás területén mutatkozó kisebb rendelle
nességeket képesek korrigálni a fejlesztő pedagógusok, ám a súlyosabb problémáknál 
a gyermekpszichiáterek, a Nevelési Tanácsadó szakemberei, a pszichológusok, a logo
pédusok szaktudására van szükség. Természetesen ezek mellett van létjogosultsága 

az Esély mozgásfejlesztő körnek, ők hárman a dyslexia területén, de más te
rületeken is tudnak segítséget nyújtani. Nem konkurenciát, hanem igazi segí
tőtársakat látok bennük - ha szakmailag azt képviselik, amit kell... 

-kóczy-

A polgári védelem és az ANTSZ szakembe
reinek részvételével tartotta legutóbbi sajtótájé
koztatóját a közlekedéstudományi egyesület, 
számot adva a télre történő együttes felkészü
lésről. 

Jenéi Imre őrnagy a polgári védelem részéről 
az adott helyzet súlyosságához igazodó üteme
zésű feladatokról szólt. Az első ütemben a 
rendőrség, az ÁNTSZ, a polgári védelem, a 
mentőszolgálat és a közúti igazgatóság napi 
kapcsolatban állnak egymással, a közúti igaz
gatóság vezetésével. A második ütemben már 
folyamatos a kapcsolattartás, és megtörténik a 
járművek, tartalékjárművek előkészítése, ké
szenlétbe állítása. A harmadik ütem akkor lép 
életbe, ha mentésről, szükségellátásról van 
szó. A közúti igazgatóság a közutakról gondos
kodik, ezért az elsődleges ellátások biztosítá
sában (tej, kenyér stb.) az önkormányzatoknak 
is fontos szerep jut. A negyedik ütem minősített 
időszaki feladatok ellátása, itt komolyabb erők
kel helyi és megyei védelmi bizottságok gon
doskodnak a mentésről. Ennyit tehetnek a 
szakhatóságok értünk, azonban a legnagyobb 
felelősség bennünket terhel, ha felkészületlenül, 
az útviszonyokról nem tájékozódva, esetleg 
rossz műszaki állapotú autóval indulunk neki az 
országútnak fagyban (s ha lesz), hóban. 

Dr. Kis Viktória az ÁNTSZ részéről példa ér
tékűnek nevezte a Békés megyében tapasztal
ható együttműködést. A katasztrófavédelmi tör
vény a későbbiekben fog kitérni arra, hogy 
mely szerveknek hogyan kell együttműködni 
nagyobb veszély esetén, ez itt már élő gyakor
lat. Kiemelte még a lakosság tájékoztatását, 
amelynek pontosnak, tényszerűnek kell lennie 
úgy, hogy ne keltsen pánikot, hanem feléb
ressze a lakosság együttműködési készségét. 
Ebben nagy szerepük lehet a helyi rádióknak. 

(H M.) 



ÍRODNOSTNÁ 

OZAIKA 

V l A N O C E 
Ani nie tak dávno boli Vianocc nielen naj-

krajsím, ale aj na zvyky najbohatsím sviatkom. Cím 
viac sa vraciame do minulosti, o to sú zvyky pest-
rejsie - pravda zálezalo aj na dcdinc, spoloccnskcj 
vrstve i vicrovyznaní. Najviac zvykov si zachovali 
sedliaci katolickych dcdín. 

Tu sa priprava na Vianoce zacala uz skoro ráno. 
Zeny upratovali, piekli koláce, pripravovali sláv-
nostnú veceru. Gazda zas pripravil vsetko pre nakr-
mcnic a napojenie zvierat - v sprievode zvykov, 
ktoré sa vzfahovali na zdravie, rozmnozovanie a 
spolupatricnosf v budúcom roku. Sliepky krmili z 
okovu, aby jedli spolu a neznásali vajcia u susedov. 
Konc a kravy napájali vodou, do ktorej vlozili pék
né cervené jablko, aby zostali zdravé. Pastieri cho-
dili uz od skorého rána z domu do domu a zelali 
zdravie a rozmnozenie zvierat, za co ich bohato ob-
darovali. Ncskör kolcdovali, zdravili Vianocc a pri-
ali Sfastie a hojnosf. Ale aj v rodinc urobili vsetko, 
aby v nasledujúcom roku mali vel'a Sfastia. Na po-
ludnie, ked zaznel zvon, gazda potriasol ovocné 
stromy, aby mali dobrú úrodu. 

Potom uz v upratanej izbe pripravili stöl, ktory v 
tento vyznamny sviatok slávnostne prestreli. 

Vianocnému obrusu pripisovali zázracnú moc. Z 
neho siali zito, ním prikryvali chorych, lebo pri-
násal hojnosf a zdravie. Pod stöl dali slamu, pripo-
mínajúc tak bctlehcmské jasle, kös plny zita a naj-
dőlczitejsie nástrojc - od ich úspesného pouzitia 
závisela úroda budúceho roku (napr. lemes, bránu, 
motyku, sekcru, jarmo). 

Po celodennom pőste vecerali skőr ako obycaj-
ne. Predtym vSak gazda vysiel von s kosom v ruke, 
zaklopal a ked ho gazdiné pustila, pozdravil, zaprial 
sfastlivy vecer a bozie pozehnanie. Potom rodina 
pristúpila k stolu, spolu sa pomodlila, az potom sa 
zacala vecera. Jedálny listok nebol jednotny, v ka
tolickych dedinách sa pőstili eSte aj vecer, preto 
hlavnym jedlom bola ryba. Popri obycajnych jed-
lách jedli aj jablká, orechy, susené ovocie, med, 
cesnak, oplátky. VSetky tieto pochúfky mali raa-
gicky vyznam. Hrach, fazul'a, mak prinásali penia-
ze, hojnosf. Pekné cervené jablko bolo symbolom 
jednoty, zdravia, krásy, lásky. Pred vecerou rozreza-
li jablko na tol'ko dielov, kol'ko clenov mala rodi
na. Kazdy zjcdol svoj dicl, a keby sa v nasledujú
com roku dostal daleko od rodiny, a spomenie si na 
jablko, nájde cestu domov. Dievcatá sa umyvali vo
dou, ktorou obliali jablko, aby boli pekné, cervené a 
zdravé. Dicvca na vydaj vylozilo vecer do brány 
cervené jablko - jej manzcl bude maf také menő, 
aké menő mai műi , ktory tade prvy preSiel. 

Veceru podávala gazdiná. Po zjedení jablka kaz-
dcmu dala oplátku s mcdom a cesnakom. az potom 

sa jedlo ostatnc. Pocas vccere nesmela vstaf, lebo 
sliepky by ncscdcli na vajíekach, gazda sa nepohol 
kvóli vccliam, aby neulctcl roj. Z kazdého jcdla dali 
trosku aj na stöl a omrvinky ncchali na stolc az do 
konca sviatkov. Potom ich pozbierali, zviazali do 
vrccka a pouzili na liccenic. Slamu spod stóla dali 
zvieratám, 

Podobne ako vianocny stromeck, aj zvyk dáva-
nia darcekov jc novsi. Pre staré Vianoce ncboli cha-
rakteristické dary, ale uchovanic a pcstovanie lásky. 
porozumenia, spolupatrienosti. Skoda, ze sa z toho 
zachovalo uz tak málo. 

MÁRIA DURÍCKOVÁ 

Na Síedry den 
Skor ako sa zvecerilo, ako zaznel z veze zvon, 

prostred izby vyrástol nám rozprávkovy stmm, 

krásny az v ociach prechodi, a plny zlatej úrody. 

Dneska je den zázrakov, den splnenych zelaní, 

sny cakajú v balickoch, previazané stuzkami. 

A kto klope na dvere! Ku bielemu stolu 

prísli zblizka i zd'aleka vsetci, co patria spolu 

V ociach sa radost' ligoce. 

Vitajte, miié Vianoce! 

» » * 

PAVOL 5 T E F Á N 1 K 

Co sa kapry rozprávali 
Rozprávali sa dva kapry, 

ze sa na Vianoce patri, 

aby kazdy dostal darcek. 

Pole sniezik a Vad jarcek. 

Dedko ciapku, babka satku, 

smrek a jedl'a inovatku. 

Mamka vlnu na pletenie, 

kedze sa k nám zima zenié. 

Otec teplé rukavice 

do studenej fujavice 

a syn s dcérou nővé sánky 

pre tie zimné radovánky. 

O tom vsetkom, co sa patri, 
rozprávali sa dva kapry 
pri trznici v jednom sude. 
Celkom isto to tak bude! 

* * * 

EVA KOVÁCOVÁ 

Vianocny stromcek 
Este stoji na balkoné 

kym ho dámé do bytu, 

este stále mámé v skrini 

ozdobu nan ukrytú, 

este iba caká na nás, 

este neprisiel cos, nie! 

Ale vő na ihlicia sa 

Vecer vsadé rozplynie. 

f ~ ALOJZ COÜEJ 

Novorocná 
Nech po lele pride jesen 
a po zime jar. 

Nech je detlmi dohra pwsen 
najvzácnejsi dtW. 
Nech sú l'mlici Vudom hlizki 
a zem v rozkvete. 

Nech sa clovek od kolisky 
tesi na svete. 

Taky ittixlny novy rok 
zelajme si vospolok! 

Vins 
Prisli sme ku vám zaspievat! 

zdravia, stüslia vinsovar! 

Nech sa vám vzdy dohre dari 

a nech vás ohidu cary! 

Na tieto radostné sviatky 

vinsujeme zivot sladky! 

Vinsujeme vám novy rok 

aby ste mali stbstny krok 

doma lásku. svornosf 

a vselkého hojnost 

Pokoj Vudom 
dobrej vőle... 

Metafora lásky v case Vianoc je 
samozrejmá. Vianocné sviatky 
sú atmosférou ticha, pokoja, 
bozkov, objatí, prekrásnych zá-
Zitkov pri trblietajúcich sa svet-
lách svieéok na vianocnoni 
stroméeku. Sú to prekvapenia 
najdrahiim, rozbal'ovanie dar
cekov a radosf z nich. Zázitky 
Stedrého vecera vyzarujú ocaru-
júcu silu st'astia kazdého jednot-
livca. Vo vianocnoni case sa od-
haruje eitové bohatstvo duse 
cloveka. 
Je to pravda, ci len krásny sen? 
Áno, je to pravda! Sme doma 
medzi najblizSimi. Ale túzime 
aj po priateroch, piseme via
nocné pohl'adnice, navstevuje-
me sa a vzájomne si vinSujeme. 
Vianocc povazujemc za naj-
stastnojSie dni zivota. Vzdy ich 
túzobne cakáme. Vyuzime túto 
vynimocnú chviTu na krátke 
zamyslenie! Ved caro Vianoc je 
nevsedná poézia, má nesmiernu 
silu, klope na srdcc kazdého 
cloveka. 

I tieto Vianoce sa prihovárajú k 
vsetkym l'udom dobrej völe: 
„Milujte sa, znásajte sa, toleruj-
te chyby dnihych, nezávidte si 
kazdodennú statoenu prácu. po-
dajte si ruky, ak ste vedome 
ublizili a ranili. budte l'udski. 
vázte si demokraciu!" 
Sfastné Vianoce a novy rok vám 

praje: VÉDENIE COS 

Kedaktorka: 
Z U Z A N A N É M E T I I O V Á -

- I . O P U S N Á 



GYARAK1NÉ és TÁRSAI BT., fficfft^fr 
Telefon: Ügyfélfogadás: hétköznap: 7.00-18.00-ig 

06-66/304-503 szombaton: 8.00-12.00-ig 

Értesítem tisztelettel volt és leendő ügyfeleimet, hogy saját 
cégem bonyolításában, az alábbi szakmát nyújtó tanfolya
mokat indítom folyamatosan: 

ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, 
szállítmányozó, belföldi árufuvarozó, iskolavezető, 
nehéz- és könnyűgépkezelő stb. 

Várják Önöket a fenti címen és telefonszámon: 

GYARAKINÉ KERESZTESI RÓZSA ós TÁRSAI! 

KÖZLEMÉNY 
A Z Ó V O D A I NYITVA TARTÁSRÓL 

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az 1994. december 27-30. 
közötti négy munkanapon a városi ügyeletet a Pásztor Utcai 
Óvoda látja el (Pásztor u. 70., Lencsési-lakótelep). 

Ezt megelőzően 1994. december 23-ig (péntek) Békéscsaba 
óvodái teljes körű szolgáltatással igénybe vehetők. 

Az étkezési igények jelzése az általában szokásos módon tör
ténik. 

OKTATÁSI. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORTIRODA 

BÉKÉSCSABAI 

CSALÁDSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 

ebben az évben is megrendezi a MINDENKI KARÁCSONYA 
városi szintű ünnepségét. 

Adományok formájában várunk minden olyan felajánlást, 
amely ezt az ünnepet még ünnepibbé és meghittebbé teszi. 

Ebben kérjük az Önök részvételét és támogató segítségét (a 
támogatások értékét módunkban van olyan igazolással elis
merni, mely az adózásban megjeleníthető). Az adományozás 
szándékát, kérjük, szíveskedjen számunkra visszajelezni 
(Családsegítő Szolgálat, Békéscsaba, Szent István tér 9., te
lefonszám: 441-147). 

M E G Y E I KÖNYVTÁR 
dec. 17-én Karácsonyi ajándékok készítése 15 órai kezdettel. 

A foglalkozást Kiss Ildikó vezeti. 
dec. 21-én Jókai Mór Melyiket a kilenc közül... című meséjét 

bemutatják a Szent László Utcai Általános Iskola 
4. b osztályos tanulói 15 órai kezdettel. 
Betanította: Szentpéteri Ilona tanítónő. 

dec. 22-én Fenyődíszkészítés és a játszóteremben felállított 
karácsonyfa feldíszítése Ványainé Kalina Katalin 
segítségével 15 órai kezdettel. 

dec. 28-án Beszélgetés az újévi szokásokról, üdvözlőkártyák 
készítése Kiss Ildikó vezetésével 15 órai kezdettel. 

dec. 31-ig Ünnepre hangoló... - kiállítás 
a gyermekkönyvtárosok munkáiból 
az előcsarnokban. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. december 15 -21 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

XII. 15-18. 15 és 17 óra, (18-án 11-kor is), 
XII. 19-21. 15 és 19 óra: Walt Disney: AZ OROSZLÁNKIRÁLY 

(szines, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

XII. 15-18. 19 óra 
és XII. 19-21. 17 óra: 

XII. 15-21. 21 óra: 

SZABADNAPOS BABA / BABY'S DAY OUT 

(színes, magyarul beszélő amerikai film) 

Tom Hanks: FORREST GUMP 
(szines, magyarul beszélő amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

XII. 15-21. 18.30 óra: 

XII. 15-18. 21 óra: 

XII. 19-21. 17 óra: 

Tom Hanks: FORREST GUMP 

(színes, magyarul beszélő amerikai film) 

Krzysztof Kieslowski: HÁROM SZÍN: VÖRÖS 
(szines, francia-svájci-lengyel film) 

Walt Disney: AZ OROSZLÁNKIRÁLY 

(színes, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

XII. 15-18. 14.45 és 
16.30, XII. 19-21. 21 óra: SZABADNAPOS BABA 

(színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

SZABADNAPOS BABA 

Blinkék kilenc hónapos kisbabája elunja a mami gügyogését, a 
papi buta játékait, és elhatározza, hogy felfedezi a világnak azt a 
részét, amelyet a felnőttek a járóka gonosz rácsaival elrekesztettek 
előle. A világnak ez a része pedig - amely csak úgy hemzseg a 
csodálatosnál csodálatosabb játékszerektől - nem más, mint New 
York. Az pedig már a hab a tortán, hogy Blinkék - egész véletlenül 
- nemcsak, hogy egyszerűen gazdagok, de irritálóan azok, s ezért 
rövid időn belül egy hatbalkezes rablótrió is a szökevény kisbaba 
után veti magát. 

Ha valakinek némiképp ismerős lenne az alaphelyzet egyné
mely motívuma, vessen egy pillantást a stáblistára: a film író-pro
ducere - micsoda véletlen! - nem más, mint John Hughes, a Resz
kessetek, betörőkl-filmek „atyja", a helyzetkomikum királya, a ka
rácsonyi családi mozik jóságos télapója, aki az utóbbi öt évben 
kiagyalt és megteremtett kedvenceivel legalább akkora kasszasi
kereket mondhat magáénak, mint Schwarzenegger. 

A Blink-baba története pedig végletekig fokozza mindazon ha
táselemeket, melyek naggyá tették előző filmjeit. 

Az FM 88,9 MHz-en 
MINDENNAP 

START RADIO 1.45-13.45 

RÓNA RÁDIÓ 13.45-19.45 

D É L K E L E T F B I 

Produkció 19.45-1.45 



M HETI M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI M É R L E G M 

KÖLCSÖNÖZHETŐ DeLonghi 
UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓGÉP 

Alkalmas padló, csempe, szőnyeg, kárpit t isztítására. 
1000 W-os motor, igen nagy szívóhatás, 
samponos-vizes tisztítás, 
4 I tisztítóoldat, 17 l-es szívótartály, 
gördülőkerekek. 

• házhoz szállítás 
• betanítás 

Békéscsaba, Alkotmány u. 27. (a Thermál TAXI volt központja) 
Telefon: 326-524, 60/388-982 

MEGÁLLÓK: 
Békéscsabán, a régi posta előtt: Gyulán, a járműbolt előtt. 
A JÁRATOK KÖZLEKEDNEK: dec. 17-18-án, 21-22-23-án. 
Békéscsabáról Békésre 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 
Gyuláról Békésre 8.30, 10.30, 12.30, 14.30 
Békésről Békéscsabára 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Békésről Gyulára 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 

ZENZERO 
BEVÁSÁRLÓ-AUTÓBUSZ 

0%. A ZENZERO bevásárló
autóbuszokat indít Békés- m 
csabáról és Gyuláról Békés
re, hogy Ön is részese lehes
sen áruházunk káprázatos áruválasztékának. Kínálatunkban 
megtalálható a fantasztikus téli dzseki, a mesés hosszú ujjú 
póló, a farmer és sok más. Minden korosztály választhat magá
nak ízlése szerint női, tini és bébi ruházati cikkekből. Ezen felül 
áruházunkban találhat cipzárat, gombot, hímzést, szalagot, rá
tétet és szövetet. 
Közvetlen járat a belváros és a ZENZERO Áruház között. 
A ZENZERO kifizeti vásárlói helyett a bevásárló-autóbusz me
netdíját, ez a mi ajándékunk Önnek! 
Békés, Verseny utca 7. 

PROFI KISGEP-
SZERVIZ 

Kerti traktor, rotakapa, 
fűnyírók, permetezők, 
szivattyúk karbantartása, 
kis- és nagyjavítása. 

Telefon: 442-380 
BÉKÉSCSABA, llosvai u. 6. 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

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

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mérlegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
m Békéscsaba, 

J y 0 * Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

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 (Sza
badság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 (nagyposta) Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

KÖZÉPISKOLÁSOK, 

1995-96-os 
| F IGYELEM! 

ISKOLÁÉV-LEHETOSEG AZ USA-BAN! 
Érdeklődj Békéscsabán, a B. N. Illatszerboltban, 
az Andrássy út 8. szám alatt! 

Újszerű, egyedi asztali doboznaptár
formatervek és grafikák tervezése 
ós nyomtatása. 
Karácsonyi, újévi üdvözlők tervezése, 
kivitelezése. 

NYOMTATVÁNY-
T E R V E Z É S 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba • Nagyposta • Telefon: 447-563 

• A P R Ó H I R D E T É S 

INGATLAN 
Békéscsabán eladó üzlethelyiség 
és kertes ház. "Telefon: 453-664. 

Garázs Békéscsabán, az állatkór
házzal szemben eladó. Teleion: 
450-489. 

3 szoba + nappalis társasház a 
Báthori utcában eladó. Teleion: 
459-933. délután. 

Derkovits sori garázs bérbe kiadó. 
Telefon: 323-721. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Tetőszolgálat! Lapos cserép- és 

magastetők készítése, javítása ga
ranciával. Bejelentés 9-12 óráig 
a 447-247/127 telefonon. 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés 
vidékre is. Autórádió és -magnó, 
HIFI, videó javítása. Boda Béla, 
Békéscsaba, Csiki u. 38. Telefon: 
326-931 (üzenetrögzítő). 

• Szines televíziók javítása hétvé
gén is garanciával! Domokos Ta
más, telefonüzenet: 323-721, tele
fon: 06-307432-827. 

• Lakossági üvegezés, hőszigetelő 
üveg gyártása! Házhoz megyünk! 
Békéscsaba, Kétegyházi út 3. 
Telefon: 454-246. 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Mészár Tibor, telefon: 456-895. 

• Duguláselhárítás, vízvezeték-sze
relés és -javítás. Telefon: 455-309. 

• Parabola- és tetőantenna-szere
lés. Színes tévé-, videojavitás. Kis 
és nagy képernyős színes televí
zió kapható. Békéscsaba, Bankó 
u. 31 Rádiótel.: 06-60/388-403. 

Személyszállítás külföldre-belföld-
re autóbusszal. Telefon: 453-658, 
457-201. 

Gázkészülékek javítása, felülvizs
gálata. Cim: Könyves utca 45., 
telefonügyelet: 456-537, 9-12 
óráig. 

Eltartót, gondozónőt, takarítónőt, 
pótmamát, üzleti vagy szabadidő
partnert keres? MAKA szolgáltató 
közvetítőiroda Telefon: 449-597. 

EGYÉB 
• Vörös mázas új csabai cserép és 

vaskapu kedvezménnyel eladó. 
Telefon: 443-508. 

• Némettanitást. -korrepetálást, -for
dítást vállalok. Telefon: 328-901. 

• Olcsón eladók tévéfotel, női irha
bunda kapucnival, férfi kerékpár, 
olajkályha csövekkel: ór utca 14. 
I/4. 

• Olcsón eladók: férfi új rövid irha
bunda, olajkályha, satuk, üllők, tú-
zifogók, ventilátorok. Érdeklődni a 
326-045-ös telefonon. 

• Kezdőknek spanyol nyelvtanítást 
vállalok Telefon: 326-782. 

• Hasított sertés megrendelhető. Te
lefon: 459-337. 

• Elajándékoznék szép, szobatiszta, 
fiatal cicát. Telefon: 457-797, este 

• Garázsba való satupad eladó. Ér
deklődni: Rábai u. 6. 4/13. 

• Konyhabútor, 2 személyes he
verők, férfi és női téli ruhák, 
eladók. Érdeklődni: 
Bankó András 
utca 18. 
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BéKéSCSABA AOPO.. . » 
Nyilvános könyvtár 1913-ban alakult Csabán. Élet

rehívója az 1899-ben alakult Békéscsabai Múzeum
egyesület, mely szorgalmazta a könyvtár létrehozá
sát. 1945 tavaszától kezdte meg a működést és köl
csönzést a múzeumban a városi könyvtár, szervező
je és irányítója az akkoriban ide száműzött író, Féja 
Géza. 

A könyvtár a múzeumból a közeli Körös-partra 
(Derkovits sor) Urszinyi Dezső hajdan épített hazába 
költözött. Az egykori Bertóthy és Jánossy Gyula pol
gármesterek lakása könyvtári célra lett átalakítva. Itt 
alakult meg országosan is elsőként a Békés Megyei 
Könyvtár 1952 tavaszán. Megszervezője és vezetője 
Lipták Pál könyvtáros, kinek könyvtárfejlesztési érde
meit Kossuth-díjjal ismerték el. 

A növekvő igények sürgették a könyvtár korszerű
sítését és bővítését. Megszületett a döntés az új 
könyvtár építésére. A Hegedűs Péter, Csomay Zsófia 
ós Kerecsényi Zsuzsa építészek tervei alapján, az 
Urszinyi-féle ház megtartásával az építést a Békés 
Megyei Állami Építőipari Vállalat vállalta. 1985. au
gusztus 20-án Ambrus Zoltán igazgató ünnepélyesen 
átvette a város és a megye legkorszerűbb könyvtárát 

A Békés Megyei Könyvtár közel 250 ezres könyv
állománya, sokszínű szolgáltatásai ós művészetpár
toló tevékenysége révén a város népszerű, és orszá
gosan is elismert kulturális intézménye. 

GÉCS B 

A modern épületrész és a régi Urszinyi-ház hangulatos ötvözete 




