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• Diákfórum 

Egy óriásfestmény a csarnokban 

Beszélgetés Konter Lászlóval 

• Tevan-újdonságok 

• Pályázatok, eredmények 

• Anyák napi fagyiparti 

Csabai ipartörténet 

T a v a s z 
(maradsz?) 

Elaludtak a zongorában 
a dalok, mondta a Lom
bardiai Lovag, hajcsatok 
perdültek táncra Éj-kis
asszony hajzuhatagá-
ban, a Hold a medencé
be bukott, a verandán 
meteorit landolt, s testet 
öltött szellemek ültek a 
lugas gyertyafényben 
fürdő tölgyfa asztalánál, 
Nietzsche halkan súgta 
Silvia Plath fülébe: ami
korcselekszünk, nem 
látjuk, mit teszünk, ami
kor látunk, akkor meg 
nem cselekszünk; ó, a 
távlat, sikoltott fel a Líra 
Angyala, bogarak kerin
gője a vitorlák körül, 
szél szavalata az árbo
cok húrjai között, mohá
val benőtt hárfa, hullj 
az álmok almafái közé, 
május, Te aranyeső-for
májú hologram, dobj né
hány szirmot létezésünk 
csillagkupolája alá, a 
kristálypoharak csen-
gés-bongásába, ahol 
Heidegger és Bartók 
koccint Szókratész re
mekbe szabott kultúr-
retorikájára! Mona Lisa 
kilép a tükörből és fel
csatolja a kagylókból fű
zött nyakláncot. A múlt 
megszólal. 

KÁNTOR ZSOLT 

PÁLYÁZAT 

mozgássérültek gondozására 
Városunk szociális intézményhálózalának köz

pontja (hivatalos nevén: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intéz
ményei) pályázatot nyújtott be a Népjóléti Minisz
tériumhoz tízmillió forintra. Amennyiben a minisz
térium kedvezően bírálja el pályázatukat, a meg
kapott pénzből az Aradi utcai 1. Számú Idősek 
Klubja és Gondozóháza épületét szeretnék kibő
víteni. 

A pályázat szakmai indoklásaként szó esik ar
ról, hogy a városi szociális kerekasztal résztvevői 
közül többen bejelentették: szükség lenne a rászo
ruló csabai mozgássérültek ellátására és gondo
zására. Ilyen speciális intézmény azonban sem a 
városban, sem pedig a megyében nincs. A már 
említett Aradi utcai idősek klubja és gondozóháza 
azonban könnyen megközelíthető kertvárosi kör
nyezetben, közművesített telken üzemel s alkal
mas lenne a mozgássérültek ellátására és gondo
zására. Ehhez azonban szükség lenne az épület 
felújítására és kibővítésére, hiszen jelenleg az idő
sek klubjában 34 rászorulót gondoznak, a gondo

zóházban pedig újabb tíz személyt látnak el. A pá
lyázat szakmai programja szerint a felújítással és 
a bővítéssel újabb tíz mozgássérültet tudnának el
helyezni. (Jelenleg az intézményhálózatnak húsz 
fő 50 és 70 év közötti mozgássérült gondozottja 
van.) 

A békéscsabai önkormányzat már hozzájárult 
az épület felújításához, az elvi engedély, a terv, a 
telek, a lebontott épületanyag, és a felújításra biz
tosított pénzösszeg összesen 12 milliót tesz ki. A 
bővítéssel megoldódna a mozgássérült ellátottak 
elhelyezése, továbbá megépülnének a kiszolgáló
helyiségek, az udvar belső útszakaszai. 

Az önkormányzat szociális bizottságának elnö
ke, Takács Péter tanácsnok és az intézményháló
zat vezetője, Valastyán Pálné most a pályázat mi
nisztériumi elbírálását várja, reménykedve abban, 
hogy megkapják a kért összeget. Lapunkon ke
resztül kéri azokat a csabai polgárokat, akik fon
tosnak tartják a gondozásra és ellátásra szoruló 
városi mozgássérültek problémáját, hogy támo
gassák ezt az elképzelést. Elsősorban társadalmi 
munkára gondol (az épület felújítási és bővítési 
munkálatainak megkezdésekor), s bár alapítvá
nyuk nincsen, az intézményhálózat szerény össze
geket is elfogadna azoktól, akik e nemes célra ál
dozni is tudnának. 

SZILASI MIHÁLY 

FAGYIPARTI A V A R O S H A Z Á N 

IV . VÁROSI T A N U L M A N Y I V E R S E N Y 
Sok gyerek nemcsak virággal kedveskedett 

édesanyjának múlt vasárnap, hanem kiváló ered
ményeiről is bizonyságot tett a városi tanulmányi 
versenyen való jó szereplésével. A versenyt má
jus 4-én rendezték meg, az eredményhirdetésre 
pedig anyák napján, május 5-én került sor a vá
rosháza dísztermében. A hagyományoknak meg
felelően a díjkiosztás után Pap János polgármes
ter és munkatársai fagyipartin látták vendégül a 
versenyzőket és családtagjaikat. A finom „jutal
makat" a Márvány cukrászda ajándékozta és a 
kereskedelmi és vendéglátó-ipari iskola tanulói 
szolgálták fel. íme a helyezettek: 

MAGYAR. 4. osz tá ly - 1. Pátkay Nóra, tanára 
Budai Gyuláné (2-es iskola); 2. Baukó Ágnes, ta
nára Seres Katalin (Madách utcai iskola); 3. Kraj-
csó Linda, tanára Czina Józsefné (belvárosi isko
la). 5. osz tá ly - 1. Lakatos Erzsébet, tanára Kiss 
Mónika (belvárosi iskola); 2. Szentesi Orsolya, ta

nára Nagyné Arató Zsuzsa (belvárosi iskola); 3. 
Jacsek Norbert, tanára Sályi Gézáné (Madách ut
cai iskola). 6. o s z t á l y - 1. Máthé Csilla, tanára 
Nagyné Arató Zsuzsa (belvárosi iskola); 2. Ko
vács Adrienn, tanára Bánszki Ilona (Szabó Pál 
téri iskola); 3. Bereczki Csilla, tanára Tőkésné Sí
pos Edit (9-es iskola). 7. osz tá ly - 1. Antal Éva, 
tanára Szelekovszky Lászlóné (evangélikus gim
názium); 2. Jelenka József, tanára Varga György-
né (11-es iskola); 3. Kibédi-Varga Lajos, tanára 
Nánási Imréné (József Attila iskola). 8. osz tá ly -
1. Nagy Julianna, tanára Szabóné Ambrus Erzsé
bet (10-es iskola); 2. Gellén Nikolett, tanára Sályi 
Gézáné (Madách utcai iskola); 3. Vida Anikó, ta
nára Tomka Istvánné (Szent László utcai iskola). 

F Ö L D R A J Z . 7. o s z t á l y - 1. Petrovszki Vik
tor, tanára Dérné Nováki Mária (11-es iskola); 2. 
Mucsi Erika, tanára Sallai Lajosné (1-es iskola); 

(Folytatás a 2 oldalon) 



Május 1-jén a városi sportcsar
nokban mutatta be ünnepélyes 
keretek kőzött Pap János polgár-

FAGYIPARTI A VÁROSHÁZÁN 

mester Corvus Kora Róbert lö-
kösházi festő honfoglalásról ké
szült óriás (9x5 méteres) pano
rámaképét. A békéscsabaiak má
jus 20-ig tekinthetik meg a hazai 
képzőművészet ezen kuriózumát. 

IV. VÁROSI TANULMÁNYI V E R S E N Y 
(Folytatás az 1. oldalról) 

3. Orosi Tibor, tanára Mokran János (10-es iskola). 8. osztály - 1. Pet-
rovszki Zoltán, tanára Sallai Lajosné (1-es iskola); 2. Vollmuth Eszter, 
tanára Járminé Kövecses Mária (belvárosi iskola); 3. Galbicsek Gyön
gyi, tanára Sallai Lajos (belvárosi iskola). 

T Ö R T É N E L E M . 7. osztály - 1. Kovács Tünde, tanára Tóthné Zalai 
Mónika (Szabó Pál téri iskola); 2. Bisztray Richárd, tanára Monostori 
Magdolna (Szent László utcai iskola); 3. Gondi Melinda, tanára Tóthné 
Zalai Mónika (Szabó Pál téri iskola). 8. osztály - 1. Gál Adrienn, taná
ra Tóthné Zalai Mónika (Szabó Pál téri iskola); 2. Paluska Nóra, taná
ra Tóthné Zalai Mónika (Szabó Pál téri iskola); 3. Kolarovszki Márk, ta
nára Sipos József (József Attila iskola). 

KÉMIA. 7. osztály - 1. Takács Sándor, tanára Kovács Pálné (Jó
zsef Attila iskola); 2. Hugyecz Nóra, tanára Mahler Hajnalka (1-es isko
la); 3. Somogyi Ágnes, tanára Sárándi Zsófia (gerlai iskola). 8. osztály 
- 1. Sipos Kata, tanára Sárándi Zsófia (gerlai iskola); 2. Medovarszki 
Nikolett, tanára Mikióné Lestyán Irén (Szabó Pál téri iskola); 3. Jámbor 
Zsóka, tanára Kovács Pálné (József Attila iskola). 

BIOLÓGIA. 7. osztály - 1. Vozár Mónika, tanára Dérné Nováki Má
ria (11-es iskola); 2. Laczó Bence, tanára Papp Ferencné (3-as iskola); 
3. Tóth Zsanett, tanára dr. Endrészné Monori Györgyi (József Attila is
kola). 8. osztály - 1. Selmeczi Ferenc, tanára Szeles Istvánné (Szent 
László utcai iskola); 2. Kepenyes Zita, tanára dr. Endrészné Monori 
Györgyi (József Attila iskola); 3. Gábriel Erika, tanára Kiss Lászlóné 
(belvárosi iskola). 

FIZIKA. 7. osztály - 1. Orosz Mihály, tanára Szánthó Gyula (evan
gélikus gimnázium); 2. Tóth László, tanára Jakusovszki Pálné (Szent 
László utcai iskola); 3. Molnár Katalin, tanára Kondacs Györgyné (Sza
bó Pál téri iskola). 8. osztály - 1. Szombati Éva, tanára Kiss Sándor 
(gerlai iskola); 2. Mácsay Ágnes, tanára Novodomszki Pál (József Atti
la iskola); 3. Petrovszki László, tanára Ijjas Lajos (Szabó Pál téri is
kola). 

MATEMATIKA. 4. osztály - 1. Tar Lilla, tanára Czina Józsefné (bel
városi iskola); 2. Murvai Attila, tanára Czina Józsefné (belvárosi isko
la); 3. Caimacan Dávid, tanára Papp Zita (katolikus iskola) és Matyus-
ka Ferenc, tanára Kozákné Dékány Ilona (3-as iskola). 5. osztály - 1. 
Zsilák Urbán Mihály, tanára Buzássy Béláné (Madách utcai iskola); 2. 
Sztojcsev Iván, tanára Csaba Ágnes (evangélikus gimnázium); 3. Su-
hajda Gábor, tanára Buzássy Emília (belvárosi iskola). 6. osztály - 1. 
Farkas Éva, tanára Csaba Mártonná (József Attila iskola); 2. Baur Esz
ter, tanára Michelsz Lászlóné (1-es iskola); 3. Bojtár Zoltán, tanára 
Michelsz Lászlóné (1-es iskola). 7. osztály - 1. Széri-Varga Zoltán, ta
nára Véghné Bojtor Emma (belvárosi iskola); 2. Enyedi Gábor, tanára 
Kovács Tibor (Rózsa Ferenc Gimnázium); 3. Balogh Ágnes, tanára Fé
lix Józsefné (2-es iskola). 8. osztály - 1. Takács Zsuzsa, tanára Ba
logh Lászlóné (Madách utcai iskola); 2. Nagy Zoltán, tanára Bárdosné 
Kováts Éva (Szabó Pál téri iskola); 3. Dénes Attila, tanára Michelsz 
Lászlóné (1-es iskola). Matematika tagozat. 5. osztály - 1. Korcsok 

Erika, tanára Bartolák Judit (11-es iskola); 2. Juhász Ró
bert, tanára Mracskó Mária (10-es iskola); 3. Czirbuly Atti
la, tanára Bartolák Judit (11-es iskola). 6. osztály - Kádas 

• »g — i Attila, tanára Palotai Emília (10-es iskola). 

• F O G A D Ó N A P O K . Május 
17-én, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző, május 24-én Sisak Péter 
alpolgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését május 16-
án, csütörtökön tartja a városhá
za dísztermében. 

• HOL VOLT, HOL NEM 
VOLT. Április 27-én zajlott Békés
csabán a városi mesemondóver
seny, melynek legjobbjai a követ
kezők: 1. osztály - 1. Balogh Bo
tond (3-as iskola), 2. Mohácsi Kit
ti (9-es iskola), 3. Faluhelyi Lilla 
(1-es iskola) és Medgyesi Erzsé
bet (József Attila iskola), különdíj 
Kovács Attila (Szabó Pál téri isko
la); 2-3. osztály - 1. Leskó Viktor 
(3-as iskola), 2. Hegedűs Kitti (11-
es iskola) és Séllei Levente (Sza
bó Pál téri iskola), 3. Keller Brigit
ta (gerlai iskola), Surinás Olga 
(belvárosi iskola) és Vass Viktória 
(2-es iskola); 4-5. osztály - 1. 
Lőrincz Borbála (9-es iskola), 2. 
Ilyes Andrea (11-es iskola), 3. 
Pikó Szabina (Szabó Pál téri is
kola), különdíj Szabó Zsolt és Dé
nes Kitti (belvárosi iskola). 

• HANGVERSENY. Békés
csaba Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, a Nemzeti Filharmó
nia és a Békés Megyei Könyvtár 
hangversenyt rendez a könyv
tárban (Derkovits sor 1/4.). Köz
reműködik a Capella Contertan-
te Fúvósötös. A felső-ausztriai 
együttest zeneiskolai tanárok ala
pították 1985 őszén. Céljuk a fú
vós-kamarairodalom klasszikus 
értékeinek és a XX. század ze
néjének ápolása. Emellett az 
együttes szeretné különleges ze
nei csemegével is megajándé
kozni a hallgatóságot, az egyete
mes zeneirodalom gyöngyszeme
inek részben saját kezű átiratai
val. A koncert időpontja: május 
25. szombat, 17 óra. Jegyek a fil
harmónia kirendeltségén és a 
könyvtárban válthatók. 

• ROMÁN F O G A D Ó Ó R A ÉS 
KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Román Kisebb
ségi Önkormányzata május 13-
án, hétfőn 15-17 óráig tart foga
dóórát a Szabadság tér 11-17. 
111/16. szám alatt. 

Május 8-án zajlott a román ki
sebbségi önkormányzat ülése, 
melyen a következő napirendi 
pontokat tárgyalták: 1. A fakultatív 
román nyelvet oktatni szándéko
zó békéscsabai intézmények ve
zetőivel való kapcsolattartás. 2. A 
Békési Úti Közösségi Házak igaz
gatói pályázatának véleményezé
se. 3. A települési önkormányzat
nak a kisebbségi önkormányza
tokra vonatkozó határozatainak 
értékelése. 4. Bejelentések. 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál dr. Klimaj János jogse-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

gély-szolgálati fogadóórát tart 
május 9-én, csütörtökön 13-15 
óráig a Szabadság tér 11-17. Hl/1, 
alatt. 

• HIRDETMÉNY. Békéscsab 
Megyei Jogú Város Közgyűlésé 
nek szociális bizottsága értesíti Í 
lakosságot, hogy a lakás célú i 
kormányzati kamatmentes kő 
csön támogatásban részesülő 
névjegyzéktervezetét a hivatí 
hirdetőtáblájára kifüggesztette, 
tervezettel kapcsolatban bárki 
észrevételt tehet. 

• A MÁV a millecentenáriu 
tiszteletére az év végéig 
Ópusztaszerre látogatók részén 
50 százalékos alkalmi menetté 
kedvezményt biztosít Kistelekre 
és a szegedi állomásokra (Sze 
ged, Szeged-Rókus, Újszeged). 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Nagy Beáta Márta és Bozó 
Tibor, Takács Ildikó és Balo 
László 

SZÜLETÉS 

Runa András és Huszti Ágnes 
Mária leánya Boglárka Ágr 
Gajdács Tibor és Puskás Erika fia 
Ádám, Dolog Mihály és Gálik Eri 
ka fia Mihály, Mezei Ferenc é: 
Hőgye Erika fia Máté, Subasic; 
Imre és Fónad Zsuzsanna fia 
Imre, Tajti András ós Vincze And
rea leánya Bettina 

Ingyenes városi lap. Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601. Pf. 112 
Telefon/fax: (66) 445-676, 
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Szedés: A&M Stúdió 

Nyomás: Hungária-lnfo 
Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 

Felelős vezető: 
Bohus Ákos nyomdavezető 
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27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



GONDOK É S I G A Z S Á G O K 

BESZÉLGETÉS 

Konter László 
S Z Í N I I G A Z G A T Ó V A L 

- A Jókai színház társula
tából hosszú idő óta nem ka
pott Jászai-díjat alkotó. Most 
az igazgató-főrendező Konter 
László ilyen kitüntetésben ré
szesült. Arról kérdezem, minek 
tulajdonítja e megbecsülést. 

- Azt hiszem, ha egy kitün
tetés odaítélésének okait kutat
juk, mindig találunk egyéni és 
közösségi elemeket. Konkrét 
iniciatívák az én esetemben is 
lehetnek, de vélhetőleg az el
múlt évek csabai eredményei 
voltak a döntő momentumok. A 
színház világában számolnak 
velünk, amit két tényező is bi
zonyít. Egyfelől három év alatt 
négy olyan produkció született 
alkotói műhelyünkben, melyet 
a Magyar Televízió felvett, 
másfelől az elsők között szere
peltünk az Éjszaka című mű
sorban, mely a teátristákat be
mutató egyik legelfogadottabb 
esemény. Fővárosi vendégjáté
kainkon többnyire sikert ara
tunk a kritikusok körében is. 

- Magától értődik a kérdés: 
életútja melyik szakaszában 
került a színház kulisszáinak 
közelébe? 

- Másodikos gimnazista ko
romtól kezdve rendszeresen 
elindultam szavalóversenye
ken, ám népművelés-könyvtár 
szakon végeztem Debrecen
ben. A Minerva Csoportot ve
zettem eközben Szegeden 
(másodikok voltunk az akkori 
Ki mit tud?-on). Fiatal diplo
másként a Bartók Művelődési 
Ház megalkotása, átépítése 
volt a feladatom - a tartalmi ki
munkálás mellett - , ugyanis 
kollégium volt addig az épület
ben. Sorsom akkor kötődött 
végleg a színházhoz, amikor 
Pál Istvánnal - a másik szege
di amatőrszínpad vezetőjével -
bemutattuk az így játsztok Ti 
című pamflettet, gúnyolva eb
ben a Szegedi Nemzeti Szín
ház előadásait, művészeit. 
Lendvay Ferenc igazgató, látva 
az előadást s benne engem, 
így szólt: „Kispajtás, nem fogod 
ezt tovább csinálni, le vagy 
szerződtetve". Átköltöztem hát 
az utca egyik oldaláról a másik
ra - tudniillik a művelődési ház 
bejárata és a művészbejáró 
éppen így esik. A színházban 
olyan kiválóságokkal játszhat-

GONDOLKODÓ 

Vadhaj tások 

tam együtt, mint Ajtai Andor, 
Básti Lajos, Dayka Margit, Ftá-
dai Imre. 

- Ezután már csak az a kér
dés, hogyan lett rendező. 

- Öt év színészet után -
közte egy év Csabán - felvet
tek a főiskolára, azt elvégezve 
Pécsre szerződtem, ahol négy 
éven át egyaránt rendeztem 
operákat, Shakespeare-t és 
olyan szellemi izgalmat kiváltó 
ősbemutatót, mint Spiró Nyulak 
Margitja. A fővárosba kerültem, 
ahol a Népszínház operatago
zatának zenei igazgatója let
tem (debreceni egyetemista 
koromban zenei képzettséget 
is szereztem). Átalakult az in
tézmény Kamaraszínházzá és 
egy amerikai-magyar kultúripa-
ri cég ügyvezetője lettem, ahol 
filmeket forgalmaztunk és lapo
kat adtunk ki, például a Kaput. 
Hívtak, és én örömmel jöttem a 
Jókai színházba. 

- A színház olyan művésze
ti intézmény, ahol csendnek, 
rendnek, fegyelemnek, művé
szi alázatnak és becsületnek 
kell lennie. Hogyan értékeli eb
ben a kontextusban a csabai 
munkát? 

- A társulattal sok dologban 
egyetértünk, ha voltak is konf
liktusok, azok nem művészi, 
hanem megélhetési érzületből 
adódtak. Három éve ugyanaz
zal a költségvetéssel vagyunk 
kénytelenek számolni, már az 
összes túlélési trükköt bedob
tuk. Már-már el kell döntenünk, 
hogy gyárként funkcionáljanak 
műhelyeink, vagy jelmezeket, 
díszleteket készítsünk. A tizen
négyezer bérlő elvárja, hogy 
valódi élményben legyen ré
sze, és nem forgolódhatunk 
mindig úgy, hogy észre ne ve
gyék, a fenekünk kilátszik a 
nadrágból. A Jókai színház te
vékenységével jelentős pénzt 
hoz a megyébe és a városba, 
kb. 85 millió forint állami támo
gatást. Ezenkívül 40 millió saját 
bevételt teljesítünk és 25 millió 

íme a Nap az ébredező kert fölött. A leszálló fény elolvad a 
szemkápráztató tudatlanságba. Az éjjel három vadvirág bújt ki a 
földből. Kábító illat terjeng a békesség mezején. 

íme a város, napról napra. Zúdul a ház felé a gyökértelenség 
szülte élvezetáradat, sötétlő hullámok hátán himbálózik a boldog
ságban úszó tudat. 

íme a hirtelen leszálló, mindent elnyelő sötétség. A mór meg
tette kötelességét - azt hitte, hogy élt. 

Az öreg kertész csodálkozva néz körül, miközben mélyen ma
gába szívja a frissesség kábulatát; hogy én miről maradtam le -
tör ki belőle a megkésett felismerés... Előre a múltba! 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

forint a megyei önkormányzat 
hozzájárulása produkciónkhoz. 
Befejeződött a 320 millió forin
tos rekonstrukció, ami az épü
letet érintette, de a színpad
technikánk a régi, és ráférne a 
városképi jelentőségű homlok
zatra is a renoválás. 

- Az anyagi gondok köze
pette nem degradálódhat a mű
vészi munka, sőt a közönség
bővítést és a magasabb szín
vonalat igénylik a fenntartók. 
Milyen művészi koncepciót tud 
így megvalósítani? 

- Direktorként azt vallom, a 
régió egyetlen színháza min
dent játszó legyen. A követke
ző évadban kilenc műfajban 
kerül nézők elé bemutató. Sze
mélyes rendezői ideálom az 
igazmondó színház - bár min
den színház ilyen kell hogy le
gyen - , melyben az igazság 
keresése a végletekig, akár 
vérre menő kiélezettségig el
mehet. Erre partnert találtam 
nemcsak a színészgárdában, 
de a színház egész társulatá
ban iS. C S . TÓTH JÁNOS 

A T E V A N K I A D Ó Ú J D O N S Á G A I 

PAMELA DONALD 

5 0 1 k e r t i t i p p 

Az 501 sorozat legújabb da
rabja, a konyhai tippek után most 
a konyhakert szerelmeseinek, a 
szobanövények kedvelőinek ad 
frappáns ötleteket a szakszerű 
gondozáshoz és a kártevők távol
tartásához. A kötet nemcsak a ta
vaszi vetéshez, ültetéshez ad ta
nácsokat, hanem az őszi betaka
rításhoz, a tároláshoz és a befő
zéshez is. 

A javasolt módszerek, apró 
trükkök évszázadok tapasztalatait 
gyűjtik egybe, ezért válhat eré
nyükké a tömörség és a gyakor
latban való hasznosíthatóság. 

BÁRDOS B. ARTHUR 

H a t á r o k ha tá rán 

Bárdos B. Arthur minden ver
se világértelmezés ós elemző 
emlékezés. A valóság és a nyelv 
egybeolvad itt, új műegész kelet
kezik a fantázia és a tények hori
zonthatárán. Mintha egy párbe
széd részese volna az olvasó, 
belehallgathat önmaga és a miliő 
kölcsönös felelgetéseibe. A nyelv 
itt „megágyalt oázis", a „délibá
bok kitapinthatóak", a „föld-pap
lan" langyos, s az emberből meg
épül a múlandóság. 

Szókimondó líra, ironikus üveg
hangokkal átszínezve. 

(K. ZS.) 

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS CSABÁN 

Inter Typo-Plakát '96 
Száznál több nevezés érkezett az Inter Typo-Plakát '96 békéscsabai 

nemzetközi tipográfiai kiállításra. A békéscsabai Kner Nyomda Rt., a 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Békés Megyei Szervezete és 
a Munkácsy Mihály Múzeum a magyar nyomdászat történetének első ti
pográfiai kiállítása novemberi rendezésére készül. A megadott határidő
ig száznál több nevezés érkezett, 12 európai ország és az USA 42 ti
pográfus-grafikusa jelezte részvételét és küldi „betűs" plakátalkotásait 
Békéscsabára. Akiállítás védnökei az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri
um, a nyomdászszakszervezet és több szakmai szövetség. A rendező 
szervek kőzött van a gyomai Kner Nyomda Rt. és a Tevan 
Kiadó. Az Inter Typo-Plakát kiállítás fődíja az Aranybetü-díj, 
és rangos kitüntetés Békéscsaba város díja is, amelyek a ki-
kiállítás időpontjában találnak majd gazdára. i— ^ ' 

F * 1 
rí«érM 



DIAK 
ORUM 

ÚJRAKEZDHETNÉNK? 
Azt mondják, a fiatalság mindent elsöprő lendületéről híres. Pedig előfordult már, 

hogy ez a lendület Is megtört. 
Békéscsabán már évekkel ezelőtt Is léteztek olyan diákok, akiket foglalkoztatott az 

újságírás gondolata. És létezett egy diáklap is, amelyet csekély felnőttsegítséggel, de 
sikerült fenntartani. Egy darabig. Ez a lap volt a Kontakt, amely minden második hé
ten jelent meg, és Ingyen megkaphatta bárki. 

Akik emlékeznek rá, azok tudhatják, milyen színes volt a repertoár. A Kontakt igye
kezett minél több helyi információt a tudomásotokra hozni, minél több neves embert 
megismertetni. Megjelent néhány különszám Is, például az 1993-as Garabonciás na
pokról. Indultak felhívások, mozgalmak, de ezeknek legtöbbje befejezetlen maradt. 

Most újra készen áll egy kis csapat arra, hogy benneteket, diákokat informáljon, 
szórakoztasson. Közülünk csak néhány ember tartozott a régi stábhoz, mi már a vá
rosi önkormányzat és az ifjúsági ház közös nevelése vagyunk. Részt vettünk egy há
rom hónapos tanfolyamon, ahol megmutatták, hogyan kellene újságot írni. És most 
próbálkozunk. A kérdés az, megérdemeltük-e a lehetőséget, a törődést. Fiatalos lelke
sedéssel állunk készen arra, hogy a Heti Mérleg oldalain bemutatkozhassunk nektek. 
S arra Is, hogy kis idő elteltével saját, önálló lappal örvendeztessük meg Békéscsaba 
fiataljalt. CSEHNAI KATALIN 

A főiskolákra, egyetemekre történő je
lentkezés és felvétel rendszere 1996-ban 
gyökeresen megváltozik. 

A változások közül a legfontosabb, hogy 
az idén továbbjelentkező fiatalok korlátlan 
számú helyre adhatják be jelentkezési lap
jaikat. A felsőoktatási intézmények szoro
san együttműködtek az új rendszer kidol
gozásában, hogy a diákoknak lehetővé te
gyék a több helyre való jelentkezést. 

Mindegyik külön vizsgaidőpontot tűzött 
ki - amely a felvételi tájékoztatóban rész
letesen megtalálható - , mégis lehetnek 
egybeesések, amelyekre figyelni kell. Az 
azonos típusú felsőoktatási intézmények
ben, karokon, szakokon azonban elfogad
ják egymás felvételijét vagy annak egy ré
szét, illetve az írásbeli vizsgákat közösen 
szervezik. 

A felvételik rendszeréről a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium által kiadott 
Felsőoktatási felvételi tájékoztató ad rész
letes információkat. Fontos, hogy minden
ki, aki felsőoktatási intézménybe megy, 
alaposan áttanulmányozza ezt a kiadványt. 

A jelentkezési rendszer megváltoztatá
sa miatt a jelentkezési lap is más lesz, mint 
eddig. Az A típusú jelentkezési lapból egy 
példányt kell a jelentkezőknek az első he
lyen megjelölt intézménybe küldeniük. 
Ezen fel kell tüntetni a legfontosabb sze
mélyi adatokat és azt, hogy hány helyre 
adják be jelentkezésüket a tanulók. A B tí
pusú jelentkezési lapból annyit kell beadni, 
ahány intézménybe, karra, szakra jelentke
zik a pályázó. Ezen szükséges megjelölni 

azt, hogy milyen korábbi ered
ményei voltak, milyen tantár
gyakból mikor kíván felvételi 
vizsgát tenni. rWérleC* 

A felvételi pontokat a középiskolából vitt 
pontok és a felvételi vizsgán elért pontok 
alapján vagy a felvételi vizsga eredményé
nek duplázásával számítják. A középisko
lából hozott pontok számításánál keve
sebb megkötést kell figyelembe venni, mi
vel a jelentkezők szabadabban választhat
ják meg azokat a tantárgyakat, amelyekből 
pontjaik számítását kérik. 

Habár a jelentkezést sok helyre be lehet 
adni, felvételt csak egy intézménybe nyer
het a pályázó. 

Nem irigylem a felvételik lázában égő 
végzős középiskolásokat. „Pont most kel
lett megváltoztatni az egészet?" - kér
dezhetik sokan. A kérdés jogos, ugyanis 
idén e téren annyi változás lépett életbe, 
hogy szinte lehetetlen mindent számon tar
tani. 

Szegény negyedikesek - akik meglehe
tősen elfoglaltak lehetnek így az érettségi 
és a tanév vége előtt, ráadásul ott van még 
a nyelvvizsga, és hát az iskolai rendezvé
nyekről sem „illik" lemaradni - alaposan 
próbára teszi őket csak a jelentkezési lap 
kitöltése is, nemhogy a felvételire való fel
készülés. 

A megfelelő főiskolák, egyetemek, ka
rok, szakok kiválasztása után jobb, ha 
előbb egyeztetik a vizsgaidőpontokat, ne
hogy egybeessenek, majd az intézmé
nyenkénti felvételek alapos áttanulmányo
zása következhet, ha pedig netán valami 
nem lenne világos, jöhet a telefonálgatás -
mert persze a vonal legtöbbször foglalt. 
Akik kikérték erkölcsi bizonyítványukat -
min. ezer forint fejében - , hiába tették, 
mert kiderült, hogy valamennyi intézmény
be nem is kell. A jelentkezési lapok számá
val pedig csínján kell bánni, ugyanis min
den helyre 1200 Ft a belépő és ha valami 
nem stimmel, nincs visszatérítés - de fel
vételi vizsga sem. 

SOCZÓ KRISZTINA 

LEENDŐ ÚJSÁGÍRÓK, 
RÁDIÓSOK 

Az ifjúsági ház szervezésében február
ban közel 40 leendő rádiós és újságíró tár
sammal együtt kezdtük meg az ismerke
dést az alapokkal. Márciusban már két kü
lön szekció működött. Míg a rádiósok a 
Start Rádióban, addig az újságírók a Bé
kés Megyei Nap munkatársaitól tanulhat
tak. 

Az április 9-i vizsga előtt Budapestre ki
rándultunk. A fő program a Magyar Rádió
ban folyó munka megtekintése volt. Pár 
stúdió technikai felszerelése után egy élő 
adásnak is szem- és fültanúi lehettünk. 
Kipróbálhattuk az esőkopogás, a hóropo-
gás és más köznapi zajok előállítására al
kalmas herkentyűket. Még azt is megtud
tuk, hogy Békéscsaba a legtöbb helyi rádi
ót működtető vidéki város. 

Utunk következő állomása a Néprajzi 
Múzeum rádiótörténeti kiállítása volt. A ha
zai rádiózás összes fontos emberéről ol
vashattunk és a régi eszközöket is meg
csodálhattuk. A híres korabeli adásokat 
CD-ről hallgattuk meg. 

A múzeum másik érdekessége a World 
Press Nemzetközi Sajtófotó és a Magyar 
Sajtófotó képeinek kiállítása volt. 

Reméljük, hogy a tanfolyamon és a 
szakmai kiránduláson szerzett ismeretein
ket kamatoztathatjuk. 

POLONKA GERGELY 

MI A VÉLEMÉNYÜK 
AZ ÉV VÉGI 

KISVIZSGÁKRÓL? 
Gyebrovszki Tünde, 16 éves békéscsa

bai tanuló: A Tevan Andor gimnáziumban 
vannak év végén kisvizsgák, és szerintem 
nagyon jók, mert így sokkal könnyebb lesz 
az érettségi, mivel nem egyszerre kell át
nézni a négyévi anyagot. Szerencsére az 
év végi jegyeket csak akkor rontja, ha leg
alább két jeggyel írunk rosszabbat. 

Alberti Erika, 18 éves békéscsabai tanu
ló: A textilipariban csak tavaly volt először 
év végi kisérettségi. Akkor nagyon rossz 
gondolatnak tartottam, úgy éreztem, feles
leges. Talán jobb lett volna, ha már első
ben is lett volna, így most, érettségi előtt 
könnyebb lenne tanulni. Az elsősök érett
ségi előtt látják majd, milyen jó volt, hogy 
voltak kisvizsgák. 

Molnár Gergő, 15 éves békéscsabai ta
nuló: Én nagyon nem örülök annak, hogy 
most év végén le kell tenni egy kisvizsgát. 
Már előre rettegek tőle. Az volna a jó, ha 
legalább írásban kellene vizsgázni, így ta
lán nem izgulnék annyira. A tanárok, szüle
im azzal biztatnak, hogy ennek hasznát ve
szem. 

Czirják Rudolf, 16 éves békéscsabai ta
nuló: Nem tartom jónak, mert így sokat kell 
a nyári szünet előtt készülni. Egyre jobb az 
idő, senki nem marad bent a lakásban, 
mindenki igyekszik ki a jó levegőre. Igaz, 
mindenki azt mondja, hogy ez megkönnyí
ti az érettségit, segít, hogy elviseljem azt a 
feszültséget, amin előtte átmegyek. 

ALBERTI TÜNDE 



TEPSI NEM MUVESZ! 
Tetoválószalon működik az 

Andrássy út 16. szám alatt már 
két es fél éve. A szalon vezető
jét, Tepsit faggattam ki egy ki
csit. 

- Mi is a pontos neved? 
- Tepsi. Most komolyan, az 

igazi lényegtelen, hiszen az 
egész város így ismer. 

- És pontosan mi vagy te? 
- Húú... Hát, a tizenhárom 

éves fiam a naplóba azt diktál
ta, hogy tetoválóművész. De ezt 
ne írd, mert a haverok kiröhög
nek. 

És valóban. A szobában raj
tunk kívül tartózkodó két srác 
már nevet. Tehát nem művész. 
Csak tetováló. Pedig, aki látta 
már a munkáit... 

- Kik járnak ide? Milyen kor
osztály? 

- Ezt is nehéz megmondani. 
Varrtam már tizennégy és ötven
éves embert is. Mégis, inkább a 
húszas-harmincas korosztály. 

- Inkább fiúk vagy lányok? 
- X. Ez egyáltalán nem beha

tárolható. Szóval 50-50 száza
lék. Egyébként a lányok bőrére 
jobb varrni, ugyanis simább, bár
sonyosabb. 

- A kisebb vagy nagyobb tet-
kókat szeretik inkább? 

- Ez nagyon jellemző. Példá
ul most, amikor volt ez a biliárd
verseny, feljött egy luxemburgi 

. pasas és kapásból rendelt egy 
óriásit, az egész karját betöltötte. 
De a magyarok bejönnek és a 
lelkemre kötik, hogy egy ici-picit 
szeretnének... 

- Mi volt eddig a legdurvább? 
- Igazából semmi. Persze 

varrtam már a nemi szervek kö
zelében is, férfit is, nőt is, ami 
kell. 

- Miket vállalsz? Csak saját 
.katalógusból", vagy bármit? 

- Mindent. Tudod, vannak 
.igényes" emberek és „igénytele
nek". Az igényes úgy jön, hogy 
biztosan tudja, mit akar. Vagy 
hozza a képet, vagy pontosan el
mondja, mit szeretne, és én 
megtervezem neki. Az igénytelen 
bejön, végignéz pár fényképet, 
kiválaszt egyet, ami tetszik neki, 
és rábök, hogy ez kell. 

- Volt már, hogy nem az el

képzelésednek megfelelően si
került a tetkó? 

- Nem, olyan nem, de olyan 
volt már, hogy nekem nem tet
szett, amit a kliens kért, szóval 
eleve a terv, persze azt nem 
mondom meg neki. Természete
sen azt is megcsinálom. 

- Vannak a tetoválásnak fel
tételei? 

- Igen. Ittas egyénnek nem 
vállalom, mert a bőre kilöki a fes
téket, ezenkívül tizennyolc éven 
alul csak szülői engedéllyel vég
zem... 

- Csak bejövök az utcáról, 
vagy be kell jelentkezni? 

- Hát, ha pont ráérek, meg
csinálom, de általában nagyon 
be vagyok táblázva, így jobb, ha 
előre megbeszéljük. 

- És ha valaki megunja a tet-
kót? 

- Az megmarad. Előtte jól 
meg kell gondolni. Esetleg annyit 
tehetünk, hogy egy nagyobbal 
megpróbáljuk elfedni. 

- Térjünk rá az anyagiakra! 
Sokba kerül? 

- Mondom a szabványárakat: 
1 cm 1000 forint, tehát ha van 
egy 8 cm magas figura, az 8000 
forint. Ha színes, akkor plusz 30 
százalék. 

- Van erre igény? 
- Igény? - vette és kezembe 

nyomja a határidőnaplóját. Min
den napra két-három név van 
bejegyezve... 

- És megéri csinálni? 
- Ha elfogultan csinálod... 

Akkor igen! 
GOGH EDIT 

KORKÉRDÉS 
Fiatalokat kérdeztünk, mi jut 

eszükbe a szexről. Néhány érde
kesebb gondolat: 

- Jó lenne, ha lenne... 
- Naponta kétszer, de lehet 

többször is... 
- Amíg bírom, csinálom... 
- Minél többször, minél töb

bel... 
- Passz... 
- Csak lámpafénynél... 

- Szerelem nélkül megen
gedhetetlen... 

- Kizárólag szőkével, vagy 
feketével, esetleg barnával... 

- Csak este, sötétben... 
- Magánügy... 
Lehet találgatni, melyiket fe

lelte fiú, melyiket lány... Egyet 
elárulok: egy (azaz 1) felnőtt is 
nyilatkozott! 

(G. E.) 

S E G Í T S É G É T K É R J Ü K 

Drevényi Péter 4 és fél éves kisfiú számára, ak;t 
1995 decemberében két kutya megharapott. Életve
szélyes és sajnos maradandó sérüléseket szenve
dett. Életét huszonkét órás műtéttel sikerült meg
menteni. Több azóta elvégzett műtét és két hónapos 
kórházi kezelés után egy Kanadában elvégzendő 
műtétre lenne szüksége, melyhez az Ön segítségét 
kérjük. 

Magyar Kéz- és Mikrosebészeti Alapítvány, 
adószám: 18068595-1-01 

Adományát a kővetkező számlára várjuk: Bankszámlaszám: 
Magyar Hitel Bank MHB 10200964-20221658-00000000 

A közlemény rovatba szíveskedjék beírni: Drevényi Péter javára. 
További információ: Drevényi István 157-6729 vagy 06-29/317-435, 

Drevényi Imre 157-8834 vagy 06-29/317-192. 

X X . N E M Z E T K Ö Z I 

P R E M F O T Ó P Á L Y Á Z A T 

A békéscsabai Berekméri Zol
tán Fotóklub az elődök példáját 
követve meghirdeti XX. Premfo-
tópályázatát, mely a millecente
nárium évében nemzetközivé bő
vül. 

A pályázat célja, hogy a hazai 
és a szomszédos országokban 
(Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, 
Románia, Horvátország, Szerbia, 
Szlovénia) dolgozó fotográfusok 
bemutatkozzanak eddig még 
nem publikált és kiállításon még 
nem szerepelt felvételeikkel. 

A pályázat témája kötetlen. 
Beküldhető szerzőnként 5 al

kotás, melyből 1 sorozat lehet. A 
sorozat 5 képig egy alkotásnak 
számít és nem bontható meg. A 
zsűri elé fekete-fehér és/vagy 
színes, kizárólag fotótechnikai el
járással készült pályamunkák ke
rülnek. 

A kiállítási méret 30 x 40 cm, 
az ennél kisebb képeket kérjük 
paszpartuval beküldeni. 

A fotók hátoldalán fel kell tün
tetni a címet és a szerző adatait 
(név, lakcím), és visszaküldésre 
alkalmas csomagolásban, kép
jegyzékkel együtt kérjük postázni. 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy 
a kiállításra elfogadott képeket a 
kapcsolódó publikációkhoz ellen
szolgáltatás nélkül felhasználja. 

A pályázati feltételektől eltérő 
képanyagot a rendezőség nem 
bocsátja a zsűri elé. A bírálók ál
tal elfogadott valamennyi kép ki
állításra kerül. Akiíró a zsűri által 
legjobbnak ítélt munkákat pénz
díjazásban részesíti, illetve kü
löndíjak kerülnek kiosztásra. 

A beküldött képeket a legna
gyobb gondossággal kezeljük, de 
a postai szállításból, illetve a ren
dezőktől független hibákéri fele
lősséget nem vállalunk. 

A kiállítás megnyitójáról min
den elfogadott pályázat szerzője 
értesítést kap. 

— Á R V E R É S i, I l l l l i l i l i l i l l i l l 

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 közművesítést foka: víz, gáz, elektromos energia. 
A telekre történő bekötővezetékek építési költsége a vevőt terheli. Áté
lek beépíthetőségéhez szükséges a MÁV Rt. hozzájáruló nyilatkozata, 
ugyanis a telek a Lökösháza-Budapest-vasútvonal közelében helyez
kedik el. A beépíthetőségről az árverésen részt vevők szóban tájékoz
tatást kapnak. 
Az árverésen részt vevőknek az árverést megelőzően 50 000 Ft-ot le
tétbe kell helyezni a polgármesteri hivatal pénztárába 1996. május 14-
én 10 óráig. 
A letétbe helyezett összeg azoknál, akik az árverésen a legmagasabb 
árat ajánlják, beszámít a vételárba, a többi jelentkező esetében vissza
jár. 
Aki az árverést követő 8 napon belül nem köt szerződést és a maradék 
vételárat nem fizeti meg, annál a befizetett letéti összeg bánatpénznek 
minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. 
Az árverés időpontja: 1996. május 14., 15 óra. 
Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva

talának 1. sz. tárgyalóterme. 
Egyéb információk: vagyonkezelő iroda. 
Telefon: 452-252. 



S Z Ő N Y E G K E R Á M I A 
L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

.a'ám^©Dlhái]á9 (HSidSísaaiJíl agával 
i i N 3 ^ 1 la bol Í jából 

nárjy a^ímlbom, Düámuín aa9Sir®tllb®iia. 
Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 

minden kedves vásárlót. 

- gyapjú- és rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágyneműk, derékalj, lakástextília, 
- színes kerámia, kerámia főzőedények, 
- fa- ós üvegáru, 
- kézzel varrott patchwork takarók 

és selyem faliképek. 

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

5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 
Telefon/fax: 06-66/448-454 
Az Unicon ruhagyárral szemben. 

» * * Pályázati felhívás 
Az ORFK és a KHVM a 2002/1992. (HT. 2.) számú kormányhatáro
zatában rögzített felhatalmazása alapján a közlekedésbiz tonság 
javítására irányuló társadalmi kezdeményezések szakmai és 
anyagi támogatását határozta el - erre a célra elkülönített anyagi 
forrásból - az OBB által elfogadott pályázati szabályzat alapján. 
Pályázatot küldhet be minden olyan magánszemély, állami szerv, 
társadalmi szervezet, oktatási intézmény, aki (amely) a közlekedés
biztonság javítására irányuló tevékenység gyakorlati megvalósítá
sát tűzte ki céljául. 
A pályázat témakörei: 
1. Oktatási intézményekből induló kezdeményezések, szakanyagok 

a gyermekek helyes közlekedésre nevelésével kapcsolatban. 
2. A láthatóság fokozásának lehetőségei a gyalogos- és kerékpáros 

közlekedés biztonságának érdekében. 
3. Médiumok közlekedésbiztonsági propagandára irányuló műsora

inak támogatása, célorientáltan a közlekedésbiztonsági rendez
vények, akciók, információk propagálása. 

4. Újszerű megoldások a közúti forgalom-ellenőrzés technikai támo
gatásában. 

5. Óvodás- ós általánosiskolás-korú gyermekek helyes közlekedés
re nevelése céljából kifestőkönyvek, társasjátékok, applikációs 
eszközök, valamint a közép- és felsőfokú oktatási intézmények
ben tanuló fiatalok részére számítógépes KRESZ-program készí
tése. 

6. A közlekedésbiztonságot javító módszertani anyagok, kiadvá
nyok készítése, vetélkedők, versenyek rendezése. 

Pályázatokat csak a fenti témakörökben fogadunk el. A pályamű 
terjedelme maximum 10 oldal. A pályázatokat géppel írva, 3 pél
dányban kérjük megküldeni. 

A beküldés határideje: 1996. május 31. 
Az elbírálás határideje: 1996. július 31. 

A pályaműveket 7 tagú bizottság bírálja el, amelynek összetételét 
az Országos Baleset-megelőzési Bizottság javaslatára a pályázatot 
kiírók hagyják jóvá. 
A pályázott tevékenység támogatására minimum 50 000 Ft, ma
ximum 1 000 000 Ft adható. 
Apályázat támogatásának összegét csak az odaítélt célra lehet fel
használni. A felhasználást a kiírók területi szerveik bevonásával el
lenőrzik. Folyamatos tevékenység esetén - a bírálóbizottság odaí
télése után - az összeg részletekben is folyósítható. 
A pályázatokat 3 gépelt példányban, a feladó pontos címével ellát
va, a pályázó lakhely szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság 
közlekedésiosztály-vezetőjének kérjük megküldeni. A borítékra kér

jük, írják rá: „Közlekedésbiztonsági pályázat". 
A zsűri döntése után pályázati anyagot nem küldünk 
vissza és nem őrzünk meg. 

f :* 1 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. május 9-15. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45 óra: KIS GÉZENGÚZOK 
(magyarul beszélő, amerikai családi bohózat) 

17.45, 20.00, Bruce Wills - Brad Pitt: 
péntek-szombat 12 MAJOM 
22.15 órától is! (amerikai romantikus akció sci-fi) 

PAHEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 óra: 

19.00 óra: 

21.00 óra: 

KIS GÉZENGÚZOK 
(magyarul beszélő, amerikai családi bohózat) 

Michael Douglas: 
SZERELEM A FEHÉR HÁZBAN 
(romantikus komédia) 

Antonio Banderas - Rebecca De Mornay: 
ÓVAKODJ AZ IDEGENTŐL 
(erotikus pszichothriller) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: Johnny Depp - Jim Jarmusch: 
HALOTT EMBER 
(amerikai western Neil Young zenéjével) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

12 MAJOM 
Színes, feliratos amerikai akdóthriller 

Főszereplők: BRUCE WILLIS és BRAD PITT 

rsABA rumitHtiKimzk / 
V@®@f> NAGYKER ÉS DISZKONT BOLW 

Békéscsabán, a Szerdahelyi u. 20. alatt, a Vídia-udvarban. Szere
tettel várunk minden érdeklődőt és vásárolni szándékozót. Termék
skálánk: Supralux termékcsalád, Schuller festőszerszámok, Trinát 
és Sefra falfestékek és mázolóanyagok, különböző dekorációs és 
diszítőanyagok, svéd üvegszálas tapéták. . 

Áraink (melyek az áfát Is tartalmazzák) 
- Spatulyák 88-331 Ft - Sefra falfesték 16 I 2975 Ft 
- Laposecsetek 79-471 Ft 
- Korongecsetek 1574-2345 Ft 
- Supralux alapozó 2,51 1325 Ft 
- Levislux zománc 2,5 I 2359 Ft 
- Tilatexakva falfesték 16 I 3048 Ft 

- Meteor 
homlokzatfesték 15 kg 4410 Ft 

- Teddy hengerek 183-1248 Ft 
- Gemini parkettalakk 

A+B komponens 4 I 2570 Ft 

Vállalkozóknak kedvezményeket biztosítunk. Nagyobb mennyiség 
megrendelése esetén kiszállítunk. Térjen be hozzánk, győződjön 
meg árainkról! 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8 -16 óráig. 
Telefon: 66/446-604 • Rádiótelefon: 06-20/411-881 



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 

Q'hevmál T A X I 
éjjel-nappal 

Békét megye 

4 5 - 4 5 - 4 5 

1 4 4 4 - 7 7 7 

Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 444-777 • 45-45-45 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

E P I T E S I T E L K E K S O P R O N B A N 
1. Sopron nyugati részén vannak zöldövezetben. 
2. Nem közművesítettek, alapközművek készülnek (tervek, 

víz, villany). 
3. Teleknagyság: 900 m2-1954 m2-ig. 
4. 30%-os beépítési lehetőség. Szabadon álló beépítés, köte

lező előkert- és oldalkertmegkötéssel. 
5. Pinceszint (földszint). Tetőtér-beépítés engedélyezett. 
6. 900 m 2 kb. 2 millió Ft. Alku van, tájolási és fizetési egyezte

tések függvényében. A vételár nem négyzetméter-arányos. 
7. Együtt és önállóan is építhető például: családi ház; élelmi

szerbolt, gazdabolt, vendéglő, fodrászüzlet stb. 

Telefon: 06-99/330-056, minden este, szombaton és vasár
nap egész nap. 

Humánpszichológia 
e g y é n i é s ü z l e t i g o n d j á v a l 

partnerként 
várja nyugati képzettséggel 

és gyakorlattal 
rendelkező szakember. 

Telefonos 
i d ő p o n t - e g y e z t e t é s : 

445-794 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

MÁSOLÓGÉPEK 
SZÁMÍTÓGÉPEK 
ÍRÓGÉPEK 
NYOMTATÓK 

Kellékek, kazettatöltés, 
javítás, tisztítás 

SZERVIZ és SZAKÜZLET 
325-161 324-911 

B é k é s c s a b a , Szerdahelyi u. 2/a. 

AGFA m á s o l ó g é p m á r k a k é p v i s e l e t e 

Textília- és 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- és dfsz-
párnák. 

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

2 szobás, belvárosi lakás eladó: 327-902. 
A Penza-lakótelepen, tetőiéiben 110 nt-es la
kás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Tel.: 443-119. 
2 szobás belvárosi lakás eladó: 386-293. 
Békéscsaba, Csányi u. t. szám alatt házrész 
eladó 2 100 000 Ft-ért, vagy csabai kertes 
házra cserélhető értékkülönbözettel. 
Nagyréten Körös-parti gyümölcsös kűzmüve-
sitési. építési lehetőséggel eladó: 451-484. 
Békéscsabán 1,5 szobás, belvárosi, erkélyes, 
központi fűtéses lakás eladó. Telelőn: 453-
183, vagy 322-087. 
2 szobás, központi fűtéses lakás eladó, irány
ár: 1 600 000 Ft. 
Vennék kész, léikész családi házat Bé
késcsabán a belvárosban vagy ahhoz közel. 
Értékhatár: 6 millió forint. Érdeklődni lehet: 
321-209. 
Jaminában, az Illyés Gyula u. 97. alatt össz
komfortos családi ház eladó. Telefon: 06-
30/558-587. 
93 nV-es, egyedi közműves lakás 4 külön be
járatú szobával, szökókútra néző erkéllyel a 
IV. emeleten eladó. Telefon: 447-026. 
Egyedi gázos, kiskertes. telefonos lakás ela
dó: 450-941. 
Új, befejezés előtt álló kertes ház Jaminában 
eladó: 450-348. 
Békéscsabán, a Tulipán utcai garázssoron ga
rázs eladó. Érdeklődni: Bartók Béla ut 55.1/4. 
Eladó Békéscsaba, Kodály u. 3. alatti, 2 szo
bás és udvari 1 szobás ház. Összeköltözök-
nek ideális megoldás. Érdeklődni: Gör
beutca 11. 
Garázs a Kazinczy-lakótelepen eladó vagy ki
adó. Telefon: 452-732. 
Lakásnak, hétvégi háznak is megfelelő tanya 
építési lehetőséggel a Lencsést-takóteleptől 2 
km-re eladó: 326-203. 
2*2 léi szobás lakás a Lencsési úton eladó. 
Telefon: 456-807. 
Tölgyfa u. 13. fszt. 2. alatti lakás eladó. 2 szo
bás, egyedi gázos, vízórás. Érdeklődni: Cse
repes u. 20.. Botyánszki. 
Kertes családi ház eladó: Klapka u. 4. 
2 szobás lakás eladó. Érdeklődni: 447-705. 
A Vécsey utcában garázs eladó vagy kiadó: 
447-497. 
A Lencsésin II. emeleti. 3 szobás lakás eladó. 
Teleion: 457-096. 

Jó állapotú Fiat 126-os eladó. Teleion: 327-
173 napközben, 444-056 este. 
Jó állapotban lévő Skoda 120 L-et vásárol
nék. Telefon: 456-618. 

Fekete-lehér televíziók helyszíni javítása, ré
gebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: 
457-334, Tomka Attila. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás: Marik Ist
ván, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Tel.: 325-921. 
Redőny, reluxa, hevederzár 20% kedvez
ménnyel, előleg nélkül. Teleion: 327-852. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. felújítás, festés, 
mázolás, karbantartás, burkolás, átalakítás. 
Telefon: 321-768. egész nap. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés, hru, videó 
javítása. Boda Béla. Békéscsaba. Csíki u. 38. 
Telefon: 326-931. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, -javí
tás Telefon: 455-309. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, ja
vítása. Telefon: 443-119. 
Szines televíziók javítása garanciával hétvégén 
is. Domokos Tamás, teL: 06OQ/432-827. 

• Háztartási hűtők és fagyasztok javítása. Tele
fon: 06-20/446-986. 

• Karosszérialakatos-munkát vállalok: Poliak 
Pál. műhely: Békéscsaba, Gyár u. 41. 

• Energomat. Vjatka. Evnka. Hajdú automata 
és hagyományos mosógépek javítása hétvé
gén is garanciával: Elektron Gmk, Bartók B. út 
4.. telefon: 454-561.06-60/388-348. 

• Nyugati autók kipu fogóteluj itását vállalom rö
vid határidővel. Telefon: 06-20/389-634. 

• Hidegburkolás magánszemélyeknek és kö
zületnek alvállalkozásban. Tel.: 327-417. 

• Műanyaghegesztés! Cím: Békéscsaba, Her
kules u. 3. 

• Tetőtéri szigetelés, lambériázás, fürdőszoba-
korszerűsítés, festés-mázolás, építőmesteri 
munkák végzése. Sarkad! Sándor, építési vál
lalkozó. Telefon: 06-30/558-587. 

• Minőségi redőny. Telefon: 323-945. 
• Megszüntettem munkahelyem a Centrum 

melletti fodrászüzletben: Csiermkné Gabi. 
fodrász. Jelenlegi címem: Bartók Béla út 19. 
Bajárat a belvárosi iskola udvara felől. Kollé
ganőmmel. Pocsiné Mártával sok szeretettel 
várjuk vendégeinket. 

• 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 telefonszámon. 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, ja
vítása. Telefon: 442-086. 

• Kiváló minőségű svájci Atlantic órák most 
40%-kal olcsóbban kaphatók Sajben órásnál. 
Cím: Békéscsaba. Rákóczi u. 1. 

• Háztartási gépek javítása és villanybojlerek 
javítása, tisztítása garanciával, rövid határidő
vel. Telefon: 06-20/376-511. 

• Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvege
zése. Glass-team E. v. Telefon. 06-60/483-712. 

• Számitógép-kezelésből órákat adok (PC-n) 
teljesen kezdőknek és haladóknak is. Jelent
kezni: 1919-esek tere. A lépcsőház IV/14.. 
18-21 óráig, kedd, szerda és vasárnap kivé
telével. 

• Hízók hasítva eladók 230 Ft/kg: 459-337. 
• Háromdarabos, világos szekrénysor, asztal, 

fotelok eladók. Érdeklődni: Kastély u. 24., 17 
órától. 

• Angotkorrepetálás és -nyelvoktatás. Telefon: 
321-693. 

• Wartburg Transra műanyag tető. és ozalidpa-
plr (125 x 75 cm-es] fénymásoló eladó. Tele-
Ion: 322-527,7-9 óra között. 

• Lenből készült kongrét vennék. 5 métert. Te
lefon: 322-069. 

• Hagyományos hanglemeztartót vennék. Tele
fon: 322-069. 

• Sport babakocsi, járóka eladó: Berényi út 
40/A. 

• Használt PB-gázbojler, gáztűzhely nagy pa
lackkal, mosdókagyló, zuhanytálca, üzemké
pes Trabant-motor, 8 db 2,5 méteres hullám
pala eladó. Érdeklődni: Békéscsaba VI.. Gör
be u. 11. 

• Tanya bekerítve, 1 kataszter földdel. Ciktó ve-
tógép, piros Suzuki motorkerékpár, horgany
zott csövek, locsolóslag, lemezhordók olcsón 
eladók. Érdeklődni, a 322-273-as telefonon 
este. 

• Eladó egy kempingkerékpár és oxigén disso 
nyomáscsökkentő. Telefon: 457-725. 

• Virágpalánták, paprika- és paradicsompalán
ták olcsó áron! Békéscsaba. Berzsenyi u. 66., 
15 órától. 

• Horgásztó üzemeltetéséhez tőkéstár
sat keresek. Telefon: 328-285. 

• Ú|. 4 karikás villanytűzhely 
eladó: Békéscsaba, 
Máriássy u. 90. 
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A csabai nyomdászmestersé
get 1874 óta jegyzik. Először a Po-
vázsay testvérek, Takács és Szli-
helszky valamint Lepage Lajos 
működtettek nyomdát a városban 
Tevan Adolf 1903-ban vette át Le
page színház melletti szatócsbolt
ját, ahol pár szekrény betűvel, láb
bal taposó Liberty nyomógéppel 
kezdte meg működését a Tevan 
Nyomda. Tizennégy év után került 
a nyomda a Baross út-Zsíros utca 
sarkán lévő, ma is álló épületbe 
amit már Tevan Andor rendezett 
be, épített át. Ahol a híres Tevan-
könyvek ós a hagyományteremtő 
csomagolás-nyomtatás indítása az 
ország neves nyomtatóműhelyei 
sorába emelték a Tevan Nyomdát 
1949-ben Tevan cégét államosítot 
ták. A Békési Nyomda néven to
vább működő, csomagolóanya
gokat nyomtató üzemet Botyánszky 
Pál igazgató vezette 25 évig. 1959 
tői három építési rekonstrukción 
keresztül korszerűsödött a nyomda 
és technológiája. A fejlesztési ter
vek kidolgozója Háromszéki Pal 
műszaki vezető volt. 

A modern, sikeresen működő 
középüzem - 1964-ben egyesít
ve a gyomai Kner nyomdával - a 
második rekonstrukció utáni ava 
tási ünnepségen vette fel a Kner 
nevet. A legfelsőbb iparvezetés 
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NEGYEDSZÁZADA A KORSZERŰ 
CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÁS ÉLÉN 

KNER NYOMDA Rt . 

A Tevan-épulet totója 1957-ből, melyben a Békési Nyomda működött 

A Békési Nyomda kézitégely-gépterme 1956-ban 

Utcakép 1959-ből, az első rekonstrukció előtt • 

döntése alapján hamarosan elkezdődött a nyomda legnagyobb építési beruhá
zása. 1971 április végén avatták a nyomdaipar legnagyobb termelési értéket 
produkáló, több mint 800 főt foglalkoztató üzemét. 1972-től Huszár Mihály, 
1980-tól Háromszéki Pál vezette a Kner Nyomdát aki a csomagolóanyag mel
lett a kőnyvgyártást is nemzetközi hírűvé fejlesztette. 1989-től Balog Miklós 
irányítja a neves céget. Az 1992-ben lezajlott privatizáció eredményeként a 
Kner Nyomda Rt. a francia Cofinec-csoport tagja lett. A legfejlettebb technikát 
alkalmazó, 480 főt foglalkoztató nyomda kitűnő szakgárdájával ma a hazai 
csomagolóanyag-gyártás európai hírű nyomdaüzeme. 

Az Atena magasnyomó gépsor a második beruházás után 
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