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• Ülésezik a közgyűlés 

• Bekerítik a területet 

• Lezsák Sándor Békéscsabán 

• Schumachernek tetszett 

• Tájékoztató az óvodai körzetekről 

• Szlovák oldal 

• Rózsák, szerelmek, Uszticsok 

Kint Kant, 
bent lant 

A nyelv isten(e) most 
felszisszen-e? - kérdezi 
Donna Kéktollú, a fitos 
orrú, aki az univerzum 
bugyraiban kutatja az 
ámokfutókat. Itt vagyok, 
kiált fel Immánuel Kant és 
földob egy pénzérmét. A 
képzet mint akarat. (A sut
togás nyitása.) Ez az a 
perc, ez az a szituáció, 
amikor bekapcsol a rádió, 
híreket mond. Magyaror
szágot ellepték a lepkék, 
s minden pillangó szár
nyai közé pillanatragasztót 
cseppentett az Idő. Csupa 
vergődés, szabadulni vá
gyás az éter. A hangok 
megkötnek, mint a ce
ment, a sírás egysejtű 
magként csusszan a lefo
lyóba. Kagylókat rajzol a 
hajnal (kis, gömbölyded 
májusokat), sarokban ku
porgó szövegek pöndö
rödnek ki a lakatra zárt 
könyvekből. Fű nő a lap
széleken, csurom méz a 
pirkadat tengerpartja. Zab-
riskie point. Nagyítás. An-
tonioni látvány-burjánzá
sa. Egy vörös hajzuhatag 
borul a kamerára, sivatagi 
eső! Önzetlen képzelet. A 
vízcseppek megszületnek 
az Eldorádó mélyén. Min
den üveggolyóban ott a 
bölcselet. Ha meglátja, aki 
szuverén szöveg-utazó. 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése soron követ
kező ülését május 16-án, csü
törtökön 9 órától tartja a város
háza dísztermében. Várható napirend: 

Nyilvános ülés: 
1. A Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. igazgató

ságának jelentése az 1995. szeptember 15.-de-
cember 15-ig terjedő időszak üzleti tevékenysé
géről, a mérleg megállapítása, az eredmény fel
osztása, az osztalék megállapítása. 

2. A Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 1996. évi 
üzleti tervének jóváhagyása. 
Zárt ülés: 

1. Vagyoni ügyek. 
2. Személyi ügyek. 
3. Fellebbezések. 

Nyilvános ülés 13 órától: 
3. Egészségüggyel kapcsolatos ügyek: 
- A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet főigaz

gatói pályázatának elbírálása. 
- Pályázat háziorvosi és házi gyermekorvosi 

munkahelyek létrehozására, meglévő munkahe
lyek korszerűsítésére. 

- A központi felnőtt- és gyermekügyelet üze
meltetésére benyújtott ajánlatok elbírálása. 

- Jelentés egy közgyűlési határozat végrehaj
tásáról, ápolási osztály létesítéséről. 

4. A gyógyszertárakra beér
kezett pályázatok elbírálása. 

5. Városüzemeltetési ügyek: 
- A közszolgáltatások és város

üzemeltetési feladatok pályázatának elbírálása. 
- Tájékoztató a Városgazdálkodási Vállalat át

alakításáról. 
- Lakossági infrastrukturális beruházások tá

mogatására tervezett előirányzatok felosztása. 
6. A szelektív hulladékgyűjtés koncepciója. 
7. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló ön
kormányzati rendelet módosítására. 

8. Rendelettervezetek. 
- Az illetékügyi dolgozók anyagi érdekeltségé

ről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
- A polgármesteri hivatalban dolgozók köz

szolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 

9. Javaslat a helyi adókról szóló önkormányza
ti rendeletek módosítására. 

10. Bejelentések: 
- A hulladékkezelő mű finanszírozásának kér

dései. 
- A közalkalmazotti tőrvényben foglalt közal

kalmazotti pótlékok forrásának biztosítása. 
- Az 1995. évi egyszerűsített önkormányzati 

beszámoló. 
- A Luther utcai kerékpárút építése. 

A város diófája 
A Csaba Center területét múlt év végén érté

kesítette a város, azonban a hosszúra nyúlt tél 
miatt csak a közelmúltban kezdődtek meg a mun
kálatok - hangzott el azon a tájékoztatón, ame
lyen a tulajdonosok, szakemberek és az önkor
mányzat is képviseltette magát. 

Bodzás Júlia (BÁÉV Rt.), Vermes György (Ász 
Kft.), Zsibrita Pál (Elektroház), Tóth Tamás 
(Strang Rt.), Baranyó Sándor (a Ósaba Invest Kft. 
projectmenedzsere), Bujdosó Antal (a center mű
szaki vezetője) és Végh László alpolgármester a 
terűlet bejárását követően foglalták össze az ed
dig történteket és számoltak be a tervekről. Jelen
leg folyik a tereprendezés, 8-10 ezer köbméter 
földet kell elszállítani a látványosabb munkák 
megkezdése előtt. A napokban be is kerítik a 
Csaba Centert, hogy védjék a járókelőket és per

sze a területet. A beruházási programok elkészül
tek, az építési engedélyeket június 30-ig kell 
megkapniuk, ezt követően történhet az első na
gyobb építkezés: a Jókai utca-Csaba utca sar
kán parkolóház, benzinkút, shop, gyorsétterem 
és élelmiszer-áruház építése, amelyeket jövő ta
vasszal, és egy bankszékház, amelyet 1997 
őszén szeretnének átadni. Ezt követően lesznek 
még pénzintézetek, megépül a vállalkozók háza, 
lakások, új Elektroház, irodaépületek és üzletek 
emelkednek majd ki a földből. Végh László alpol
gármester - a befektetőkkel együtt - a lakosság 
szíves türelmét és megértését kéri a munkálatok 
okozta fennakadások miatt; a Gyóni Géza utcá
ban például rövidesen megállni tilos táblát láthat
nak az arra járók. 

A megtérülést illetően Zsibrita Pál bizakodó. 
Elmondta, hogy ők hisznek a piac fellendülésé
ben, ugyanis a „center a város diófája, s aki dió
fát ültet, hosszú távon gondolkodik...". 

MIKÓCZY ERIKA 



• LEZSÁK SÁNDOR LÁTOGATÁSA 

A közvélemény háta mögött 
Az MDF elnöksége nevében tiltakozom az ellen, hogy a magyar 

lőtereket a közvélemény tájékoztatása nélkül külföldi csapatok ren
delkezésére bocsássa a Honvédelmi Minisztérium! A tárca anélkül 
akar ilyen jellegű megállapodásokat kötni, hogy hatásvizsgálatokat 
tartottak volna, milyen környezeti és zajkárosodások érhetik a lőterek 
környékét. Ez az eset is azt mutatja, hogy kétharmados parlamenti 
többsége birtokában a kormánykoalíció továbbra is a közvélemény 
megkerülésével hoz döntéseket a lakosság nagy tömegét érintő kér
désekben - jelentette ki a békéscsabai látogatása alkalmából rende
zett sajtótájékoztatón Lezsák Sándor, az MDF elnöke. 

A politikus elmondta, hogy az MDNP-vel csak frakciószintű kap
csolatuk van. Ennek oka egyrészt az, hogy az MDF-ből kivált politi
kusok által létrehozott pártnak még nem állt fel a választott vezető
sége, másrészt pedig az, hogy politikusai továbbfolytatják a negatív 
kampányt az MDF ellen. Mindezek szellemében jelenleg egy három-
párti együttműködésnek van reális esélye az 1998-as választások te
kintetében. A pártközi megbeszélések hamarosan elkezdődnek a Fi-
desz-Magyar Polgári Párttal, valamint a KDNP-vel. Ezeken a tárgya
lásokon kell tisztázni a programokban meglévő azonosságokat, illet
ve azokat a feltételeket, melyek figyelembevételével, a pártok önálló
ságának meghagyása mellett ki lehet dolgozni az együttműködés ke
reteit. 

önkormányzati szinten természetesen szélesebb az együttmű
ködés, hiszen számos képviselő-testületben kifejezetten jó a párt vi
szonya a kisgazdákkal, vagy a MIÉP-pel is - hangsúlyozta Lezsák 
Sándor. 

DANCS LÁSZLÓ 

Keményen 
dolgozik 
a F idesz 

A Fidesz-Magyar Polgári Párt 
rendszeresen kívánja tájékoztat
ni a közvéleményt arról a tevé
kenységről, amelyet a parla
menti és a városi frakció tagjai 
végeznek az Országházban és 
a városi közgyűlésben - hang
zott el azon a tájékoztatón, ame
lyen dr. Ferenczy Attila egyéni 
képviselő, városi frakcióvezető 
kezdeményezte, hogy Takács 
Péter és Hanó Miklós tanácsno
kokat jobban vonják be a városi 
vezetés munkájába, hívják meg 
őket a vezetői értekezletekre. 
Véleménye szerint a tanácsnoki 
rendszert a politikai esélyegyen
lőség érdekében hozták létre, 
ezért nevezhető nagykoalíció
nak a városi vezetés. 

Dr. Sümeghy Csaba, Békés
csaba fideszes, a párt országos 
listáján bejutott parlamenti kép
viselője az általa benyújtott, a 
személyi jövedelemadóról szóló 
módosításról beszélt, amelyet 
azonban a parlament nem fo
gadott el, s amelyet a szava
záskor jelenlévő Békés megyei 
képviselők - dr. Sarkadiné dr. 
Lukovics Évát leszámítva - nem 

támogattak. (Elkép
zelése szerint meg
szűnt volna a kettős 
adótábla, mérséklő-
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dött volna a legfelső adósáv, a 
minimálbérek pedig nem adóz
tak volna.) A foglalkoztatáspoli
tika terén az az elgondolása, 
hogy a munkanélküliek kapja
nak támogatást, ha szövetkeze
tet vagy társas vállalkozást kí
vánnak indítani. Nehezményez
te, hogy egyes ellenzéki tör
vényjavaslatok némi módosítás
sal a kormány elképzeléseiként 
jelennek meg az Országházban, 
miközben a kormány az ellenzé
ki pártokat azzal vádolja, hogy 
nem elég konstruktívak, és nin
csenek jó javaslataik. A Tor-
gyán-szindrómáról szólva meg
jegyezte, hogy az ellenzéki 
együttműködést a kisgazda párt
elnök személye nehezíti, de ez 
idővel megváltozik. A nyugdíjre
formot mindenféleképp szüksé
gesnek nevezte, míg a fekete
gazdaságról beszélve érzékel
tette, hogy a kormányzat össze
mossa azt a szervezett maffiák 
bűnözési tevékenységével. A 
központi nyomozóhivatal körüli 
koalíciós anomáliákról úgy véle
kedett, hogy azok elterelik a fi
gyelmet a fontosabb dolgokról, 
miközben az állami végrehajtó 
apparátus dolgozói erősen alulfi
zetettek. 

Végh László, a Fidesz me
gyei elnöke a repülőtér fejleszté
sének fontosságáról, majd a vá
rosi oktatási intézményrendszer 
racionalizálásáról beszélt. Kie
melte: a pénzeket nem kivonni 
kell a rendszerből, hanem átcso
portosítani azokat. SZIL 

• 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. 

• R O M Á N F O G A D Ó Ó R A . 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Román Kisebbségi önkormány
zata május 20-án, hétfőn 15-17 
óráig tart fogadóórát a Szabad
ság tér 11-17. 111/16. szám alatt. 

• O R S Z Á G O S KAMARAZE
NEI TALÁLKOZÓ. 1996. május 
3-5-ig tartották Székesfehérvá
rott az Alba Regia Kamarazenei 
Találkozót. Az előzetes megyei 
válogatón a Bartók Béla Zeneis
kola két csoportja jutott tovább. 
Kerekes Teréz furulyacsoportja: 
Horváth Edit, Bárha Ildikó, Molnár 
Tünde, Hugyecz Karina, Csorba 
Zsófia, Urbán Valéria, Papp Csil
la, Vandlik Enikő és Tuka Berna
dett. Hrabovszkiné Nagy Kornélia 
triója: Rubus Éva (hegedű), Gu
lyás Andrea (hegedű) és Németh 
Andrea (zongora). A kamarazenei 
találkozón 57 zeneiskolát 83 csa
pat (400 gyermek) képviselt. Az 
országos találkozó legmagasabb 
díját, a Kiemelt Nívódíjat Hra
bovszkiné Nagy Kornélia csoport
ja nyerte, a legjobb felkészítő ta
nár díját szintén Hrabovszkiné 
Nagy Kornélia kapta meg. 

• KÍGYÓK, BÉKÁK AZ IFI-
H Á Z B A N . Terráriumkiállítás lesz 
az ifiházban május 27-től június 
2-ig. A kiállításon egzotikus hül
lők, viperák, csörgőkígyók, kob
rák, pitonok, boák, anakondák, 
siklók, gekkók, agárnak, leguá-
nok, varánuszok, krokodilok, szá
razföldi és vízi teknősök láthatók 
a kecskeméti Akvárium ós Terrári-
um Természetvédelmi Oktatási-
Nevelési Központ jóvoltából. Be
lépődíj felnőtteknek 90 Ft, gyer
mekeknek 70 Ft, csoportnak (8 
főtől) 50 Ft/fő. 

• DR. BOD PÉTER Á K O S 
ELŐADÁSA. A millecentenáriumi 
rendezvénysorozat keretében má
jus 16-án, csütörtökön 11 órától 
dr. Bod Péter Ákos 1100 év gaz
daságának története Európa szí
vében című előadását hallhatják 
az érdeklődők a TIT Körösök Vi
déke Egyesülete székházában 
(Szent István tér 8.). 

• S Z Ü L É S R E FELKÉSZÍTŐ 
TANFOLYAM. Május 20-án, hét
főn szülésre felkészítő tanfolyam 
indul két helyszínen; 16.30 órától 
a kórház-rendelőintézet aulájában 
(Gyulai út 18.), 18 órától a Len
csési Közösségi Házban várják 
az érdeklődőket. További felvilá
gosítást a védőnőktől lehet kérni. 

• ISMÉT A PENZA-OVISOK 
GYŐZTEK. A múlt hét közepén 
zajlott a sportcsarnokban az óvo
dai sportnap, amelyen immár har
madik alkalommai a Penza Lakó
telepi Óvoda nagycsoportosai vé
geztek az első helyen, második a 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

Kazinczy-lakótelepi Óvoda, a har
madik a Szigligeti Utcai Óvoda 
egy-egy csapata lett. A versenyen 
17 óvoda 27 csapata (10-10 fős 
nagycsoportosokból álló csapat) 
mérte össze erejét játékos sport
vetélkedőkben, váltóversenyeken. 
Azért azoknak sem kellett szo
morkodniuk, akik leszorultak a 
dobogóról, hiszen valamennyi in
duló óvoda játékot, valamennyi 
induló ovis pedig csokoládét ka
pott a részvételért. 

MATRIKULA 

H Á Z A S S Á G 

Szák Mónika Katalin és Petri 
Tamás, Tóth Erzsébet ós Priskin 
István, Pataj Erika és Mihály Gá
bor, Koszna Éva Andrea és Mal-
kócs Attila, Kupkai Éva Enikő és 
dr. Pring József 

S Z Ü L E T É S 

Szakács Attila és Szakács 
Szilvia fia Attila, Csanálosi László 
ós Mezővári Ilona fia Szabolcs, 
Jánszky Ákos és Medgyesi Csilla 
fia Alex, Zahorán József és Érsek 
Gabriella leánya Adrienn Éva, 
Nagy János ós Varga Koritár Ilo
na fia János, Falusi László és 
Bartyik Edina Andrea fia Balázs 
Áron, Fabulya Mihály és Men-
gyán Erzsébet fia Mihály, Krizsán 
Róbert ós Sódar Ildikó leány 
Fruzsina 

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 

Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 
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iĵ j Táltos a templomtornyon 
Budapesten, a Várban, a Hess András téri Litea könyvesboltban 

mutatták be Sisa Béla építész két könyvét. 
A szerző Erdélyi képek című totóalbumát dr. Grin Igor ismertet

te, akit nemrég neveztek ki megyei múzeumigazgatónak. Grin Igor 
kiemelte: a könyv egyfajta néprajzi-szociológiai összegzés, amely 
hű képet tár az erdélyi mindennapok iránt érdeklődő elé. Fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy mostanában, amikor egyre kevesebb 
pénz jut színvonalas könyvek megjelentetésére, akadtak olyan tá
mogatók, amelyek fontosnak tartották a fotóalbum kiadását. 

A Táltos a templomtornyon című könyvet dr. Gyurkó János, ko
rábbi környezetvédelmi miniszter, a könyv lektora méltatta. A mű a 
magyar ősvallás emlékeiről szól, amelyeket a szerző a csíkrákosi 
római katolikus templom tornyán fedezett fel, s amelyek a sámán
ná, táltossá válás folyamatát jelzik - az építész interpretációja sze
rint. Gyurkó János szomorúan jegyezte meg, hogy a templom min
denki szeme láttára pusztul, miközben a restaurációs kísérlet sem 
járt eredménnyel. 

Sisa Béla úgy vélte, hogy még akár tíz évig is dolgozhatott vol
na a csíkrákosi templomról szóló könyvén, majd hozzátette: a to
rony külső vakolatán lévő ábrákat tanult mestereknek kellett elké
szíteniük. Munkáját figyelemfelhívó jellegűnek szánta, hiszen a to
rony igen rossz állapotban van. (A bemutatón elhangzott: kezdemé
nyezni kellene, hogy a műemléket nyilvánítsák a világörökség ré
szévé.) 

A könyv megjelenését Békéscsaba városa is támogatta. Dr. Si
mon Mihály jegyző, aki a bemutatón városunkat képviselte, kérdé
sünkre elmondta: a szerző Békés megyei kötődése közismert. Ami 
pedig a leginkább figyelemre méltó ebben az alkotásban, az az, 
hogy egy építész vallástörténettel foglalkozva fejti meg a magyar 
ősvallás emlékeit. SZILASI MIHÁLY F ő i s k o l á s o k S v e n d b o r g b a n 

1994 szeptemberében közgazdászképzés indult a Körösi Csorna 
Sándor Főiskolán, amely az eltelt másfél év alatt magas színvona
lú oktatást biztosított hallgatói számára. A fakultás tanárai és hall
gatói arra törekednek, hogy az intézmény külföldi kapcsolatokra is 
szert tegyen. Ennek eredményeként április hónapban nyolc hallga
tó és egy oktató kapott meghívást a dániai Svendborgból egy nem
zetközi szemináriumra. Ezt Út a közös valutához címmel rendezték 
meg, s támogatta az Európai Unió is. 

A meghívott dán szakemberek az Európai Unió felépítésének és 
rendszerének működését mutatták be és beszéltek az unió terve
zett közös pénzneméről, az EURO-ról is. A lengyel, a horvát, a ma
gyar és a német résztvevők elmondhatták, hogyan kívánnak orszá
gaik kapcsolódni az Európai Közösséghez, egyben összegezték az 
unió előnyeit és hátrányait. 

A szakmai programokon kívül a fiatalok megismerkedtek egy 
dán város mindennapjaival, a helyi szokásokkal és kultúrával. 

A békéscsabai hallgatók részvételét a csabai főiskolán és a Kör
nyezetünkért, Jövőnkért Alapítványon kívül a Magyar Közgazdasá
gi Társaság Békés Megyei Szervezetén belül működő Fiatal Köz
gazdászok Klubja támogatta. (sz M.) 

N A P - s z ü l e t é s n a p 

Múlt héten ünnepelte második 
születésnapját megyénk második 
napilapja, a Békés Megyei Nap. 

A rendszerváltás a sajtó vo
natkozásában is megszüntette a 
régi monopóliumokat, az egyszí-
nüséget. Már 1990 előtt egyre-
másra kezdtek megjelenni új és 
új kiadványok, melyek egy része 
életképesnek bizonyult. A több 
évtizedes múlttal és stabil olva
sói táborral rendelkező megyei 

napilapok egyeduralmát azonban 
szinte sehol sem sikerült megtör
ni. Megyénkben erre először a 
Napi Délkelet tett kísértetet, az
tán 1994-ben követte őket a Bé
kés Megyei Nap, amely - úgy tű
nik - megtalálta az utat az olva
sók felé. Az újság példányszáma 
folyamatosan növekedett ez alatt 
a két év alatt, ami a kiadó és a 
lapkészítők kitartó munkáját di
cséri, és egyben ígéret a jövőre 
nézve arra, hogy még sok szüle
tésnapi gyertya elfújására lesz 
alkalmuk. (H ML] 

Kertbarátok 
versenye 

A békéscsabai kertbarátok 
immár egy évtizede rendezik 
meg hagyományos bor-, pálin
ka- és kolbászversenyüket. A 
nemes vetélkedőnek idén a pós-
teleki park adott otthont április 
végén. 

Az 1988 óta a Stark Adolf ne
vét viselő versenyen mintegy 
harminc kertbarát vonultatta fel 
finomabbnál finomabb termékeit 
a szakértő zsűri előtt, melynek 
tagjai Soros László kertészmér
nök, Molnár Lajos kertészmér
nök és Kellé Mihály élelmiszer
ipari üzemmérnök voltak. 

Boros László megnyitójában 
méltatta a kertbarátok eddig vég
zett kitartó, fáradságos munká
ját. Hangsúlyozta, hogy ezen a 
versenyen mindenkinek egy a 
célja: az egyre jobb minőség; az 
egyre finomabb irz?ejéréaa A kö
szöntő után egyperces néma 
felállással adóztat* a Wiito ktftadi-
múltban elhunyt önökére!*. Kes-
jár Jánosnak és Etankő) Jtmnm-
nak emlékére. Ezt követően egy 
kis kerti munka, majct a& értéke
lés következett. 

Fehérborból a hozott XT min
tából 10 arany, 6i ezüst és 1 

Schumachernek 
tetszett 

A németországi Waihingen/ 
Enz közlekedésfelügyelet két 
munkatársa volt a vendége a 
Békés Megyei Baleset-megelő
zési bizottság legutóbbi ülésé
nek. 

Emst Unfried az ottani felü
gyelet második elöljárója, Re-
inhold Keller pedig nyugdíjas 
szakirányító, korábban a Boss 
cég közlekedési szakértője. Un
fried úr mondandójának közép
pontjában a náluk jól bevált 
biztonsági tréning állt. Megtud
tuk, hogy Németországban úgy 
húsz évvel ezelőtt 20 ezer volt 
a halálos balesetek száma. Ez 
a súlyos probléma vetette fel, 
hogy a vezetés oktatásán kívül 
még valami másra is szükség 
van. A biztonsági tréning gon
dolatának megszületését tettek 
követték. Instruktorokat képez
tek ki, gyakorlópályákat hoztak 
létre, amelyeken az utakon le
selkedő veszélyhelyzeteket imi
tálták. A tréningeken bárki részt 
vehet, díja 100 márka, és fontos 
szempont, hogy mindenki a sa-

bronz fokozat született. Vörös
borból hat termelő nevezett, eb
ből négyen arany, egy ezüst és 
egy bronz fokozatot kaptak. 
Gyümölcsborból hárman nevez
tek négy mintával, itt három 
arany és egy ezüst fokozat volt 
az értékelés. Mustmintát csupán 
egy versenyző hozott - arany 
fokozatot ért el. Pálinkából kü
lönböző gyümölcsökből készült 
hat minta nevezett, mindegyik 
arany minősítést kapott. Itt meg 
kell említeni, hogy az elért arany 
fokozat nem csupán a termelőt, 
hanem a kifőzdét is minősíti. 
Kolbász kategóriában hét ter
melő nevezett tizenkét mintával, 
ebből kilenc arany, három ezüst 
fokozatot kapott. 

Soros László, a zsün elnöke 
az eredményhirdetés után el
mondta, hogy a termelők qen 
nehéz feladat elé állítják a bí
rálókat, mert kitűnő termekeiket 
- amelyeken látszik a hozzáér
tés - nehéz értékelni, egymás
sal összehasonlítani. 

verseny sikeréhez hozzá
járult a támogatók segítsége. 

ogyei Művelődé
si Hfözpont. a városi önkormány
zat: a (Hagrtatotlt. az Agraker, a 
Betű, ffflt, a BAGE Rt. es a ter
melőszövetkezetek szövetsége 
is részesei a kertbarátok verse
nye jó hangulatának. 

UHRIN JÁNOS 

ját autóján gyakorolhat. A spe
ciálisan megépített próbatere
pet legszívesebben a fiatalok 
veszik igénybe; ez már csak 
azért is hasznos, mert a 18-25 
éves korosztály a legveszélyez
tetettebb a statisztikák alapján. 
Az itt vétett hiba korrigálható, 
újból és újból lehet próbálkozni 
egy szituációban. A tréning ide
je mindössze hat, ritkán nyolc 
óra, igy a Németországban lé
tező 18 gyakorlópályán renge
tegen megfordultak mar. többek 
között Michael Schumacher is. 
A neves Forma-1-es autóver
senyző kedvezőnek ítélte a biz
tonsági tréninget és megjegyez
te, hogy az országúti közleke
dés sokkal veszélyesebb, mint 
a versenypályák. 

Az érdeklődők ezt követően 
diavetítéssel kísért előadást 
hallhattak a csúszós úttest szi
mulációjával kapcsolatos tech
nológia alkalmazásának gya
korlati kérdéseiről. 

Végül az áprilisi békéscsa
bai közúti közlekedési bal
esetek mérlege: hat súlyos, ki
lenc könnyű sérüléses; halálos 
kimenetelű baleset 
(szerencsére) nem 
történt. 

MIKÖCZY ERIKA 
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250-ROCNY 
Slovensky Komlós 

V rade cciuwiLMJi J i « ü v magnámmmm/dkt 

Slovákmi, 24 april hol (cdnym 7 

zacal \ chrumc slavnostnymi hoho-
sluzhami. ktorc sicc prebiehali trojiazycne, 
po slovensky, po madarsky a v bibliokej ioé-
tinc, a hlavne v duchu poruzumenja a tolerun-
cic. Po madarskej a slovenskej liturgn aj hla-
senic nozieho slova prebichalo dvojjazycne, 
\ prejavoch dvoch evanjeliokych biskupov 
Obldve kázne vychádzali z minulosti cirkvi a 
osady, od ich t'azkych zactatkov Spominali 
dávnejéiu a blizsiu históriu plnú zápaso\, po
tom sa dotkli pritomnosti a zelali krajsiu im-
dúcnost', zdóraznujúc, dölezitost' statocnosti. 
pracovitosti, mravnosti a tolerancie. 

V rámci bohosluzieb bolu odhalcná pá
rnámé doska s madarskym textom nu poccst' 
prvého komlósskeho farára Jána Szarkoczyho 
a uchel'a Petra Mravika, ktorych si noví osad-

•ntci pmiedli so sebou zo Szcntandrásu (Bé-
ernandrás). 

Potom cSte zasadlo cirkevné valné zhro-
muzdcnic, v rámci ktorého odzneli pocetné 
pozdravv z prílezitosti 250. vyrocia zalozcnia 
komlosskcj cvanjclickcj cirkvi a t iei osady. 

Na záver zazncla dvojjazycne jedna z 
rmjznánxjSich duchovnych piesní tranoscia 
Ha lpRpcvny , prvá strófa po madarsky, dru-
há po «bvensky, ale nie tak mohutne ako sa 
IWI •iiujMiiátá z detstva, ked sa den pre ziakov 
Skoly zacinal bohosluzbami autor tychto ríad-
kov. 

Po slávnostnych bohosluzbách presne o 
12. -had. naslcdovalo odhalenie busty Pavla 
Valaflkého, tvorcom ktorej je známy slo
vensky sochár Dusán KoStial'. Za pritomnosti 
vzácnych hosti zo Slovenská a Madarska. Vi-
cepriraátor Slovenského Komlósa zhodnotil 
áivomé dielo Pavla Valaského (1742-1826), 
ktor> ako 27 rocny mlady farár zacal pösobif 
v iLomlóSi a 11 rokov bol duchovnym kom-
lóaskych evanjelikov. 

Po odhalcni sochy prímátorom mesta Pav-
lom Juhászom ju obidvaja evanjelickí bisku-
pi nosvatili 

-O druhej hodine na mestskom úradc vedú-
ici jubilujúcej osady prívitali prezidenta Ma-
dhnskej republiky Árpáda Göncza. 

Program vyznacného dna pokracoval v 
>Qsvetovom stnsdisku J. G. Tajovského. Pr-
v y m reeníkom slávnosti ako hostitel' bol pri-
mator Pavel Juhász. Úvodom svojho prejavu 
sa vrátil k zaciatkom - k 24. aprílu 1746, ked 
na KomlóSskej pustatine presne na Svátého 
Jura (na Dúra) sa usadilo 80 slovenskych ro-
din, usilovny a pracovity to l'ud, ktory naraz 
KO stavenim prvych príbytkov a jamymi prá-
cami hned postavil i svoju docasnú modlitcb-
nu a Skolu - pcvné základy nastávajúccho zi-
vota. O necelé stvrrtisicrocie z pustatiny 
vyrástlo mesto, ale za cenu potu a krví po-
tomkov prvych 80 slovenskych rodín a 
dalsich slovenskych a neskör madarskych 
pnst'ahovalcov, ktorí sa tu usadli. 

Obecenstvo preplncnej kultúmej sály po-
zdravil i prezident Madarskej republiky Ár
pád Göncz a daISí vzácni hostia. 

Po pozdravoch primátor mesta udelil vyz-
namenania „Pro Űrbe" dcére známeho Kom-
lóSskeho obchodníka Marii Herczegfalviovej 

PROGRAMY 
- Slovenské Gymnázium Vseohccná Sko

la a kollégium 6. mája navstívi clcnov S lo

vcnského klubu \ Národnostnom dome na 
ulici Békééi, ked im oAovxáayú kytieu k u l t ú r -

neho programú. 
- Slovenská mensinová samospráva v 

spolupráci s kinom Phaedra 13. mája organi-
zujc premietanie slovenskych filmov. O 15 
hod. cakajú deti s rozprávkou: Anulienka. O 
16.30 hod. cakajú mládez a dosnelyeti s f i l 
mcím : Ruzové*ny. Premietanie filmov hadé v 
komornej «álc kina. 

- VyBkumny ustav Zvázu -Slovákov v 
Madarsku \ spolupráci s mestskou samosprá-
vou Slovenského komlósa organizuuJ 16-17. 

rtttevlep^ 
Redak t o rka : 

N A T Á L I A L O P L Í S N Á 

mája vedecké simpózium z prílezitosti 250. 
vyrocia Slovenského KomlóSu. Miestom 
stretnutia bude Osvetové stredisko J. G. Ta
jovského v Slovenskom Komlósi. 

- Cabianska Organizácia slovákov (COS), 
slovenská mensinová samospráva Békésskej 
Caby a Národnostné domy na ulici Békési or
ganizujú 17. mája o 9 hod. v jedálni Sloven
skej skoly kultúrny a sportovy den sloven
skych skölkárov. 

- 17. mája organizujú v Tatabányi celo-
státne stremutie slovenskych spcváckych zbo-
rov 

- ÓOS v spolupráci so slovenskou samo-
správou, s Orgamzáciou slovenskej mládeze 
a Sportovym úradom 17-19. mája uspona-
dajú v teleevicni Slovenského Gymnázia ná
rodnostné Sportové stremutie v rámci 100. 
vyrocia olympiád. 

- V termíne od 18-25. mája prvy stupen 
Slovenskej Základncj Skoly odecstuje na Slo
vensko, do JUcoly v prirode". 

Tirpácsovej za jej priekopnicku cinnost' 
poli hudobnej vychovy v osade, viceprimáto-
rovi, pedagógogovi, riaditel'ov na dőchodku 
Jurajovi Syncokovi okrem inych za jeho ve-
rejnú cinnost' v zivote osady a za redaktorskú 
cinnost' Monografie Slovenského Komlósa, a 
tanecnému súboru Komlói ktory svojou 
cinnost'ou od roku 1949 je vybomym udrzia-
vaterom a pestovatcl'om Komlósskych slo
venskych tanccnych tradicii. 

Pestry dvojjazycny kultúrny program na 
vysokej umelcckej úrovni, v ktorom vystu
povali ziaci slovenskej i madarskej Skoly, 
vyznemenany tanecny súbor a známa mii-
deznická dyehová kapcla znamcnal konii 
slávnostného programú a zároven i záver c 
lého dna. ^ 

Celostátna sút'az 
zo slovenského 

jazyka 
Skolsky vybor Celokrajinskej slovenské 

samosprávy pod vedenim predsedkyne Alz-
bety Homokovcj-Uhrinovej prípravil celoS-
tátnu sút'az zo slovenského jazyka a literatúry 
pre ziakov vseobecnych sköl, ktorá sa konala 
20. aprila Lr. v Novom meste pod Siatrom. 
Sút'azc sa zúcastnili ziaci piatich slovenskych 
ikól (Budapest', B.Caba, Sarvas, Slovensky 
Komlós a Nővé Mesto pod Siatrom.) a devia 
tich Sköl, kde sa slovencina vyucuje 
predmet. 

V y s l e d k y sút 'aze z i a k o v 
z o s l o v e n s k y c h Sköl : 

Kategória ziakov 3.-4. roátík: 
1. Slovensky Komlós 
2. Békésská Caba (Onáková Anita, 

Láncziová Anikó, Tarkó ÁkoS) 
3 Budapest' 

Kategória ziakov 5.-6. roátík: 
1. SarvaS 
2. Budapest' 
3. Uékcsská Caba (Kisová Anna, 

Lehoczká Cila, Kanászová Beáta) 

Kategória 7.—S. roátík 
Kym v predehádzajúcich kategóriach sú 

t'azili trojclenné druzstvá, v tejto kategórii sú-
fazili jednotlivci. VSetky prvé tri miesta zís-
kali ziaci z Budapesti. Ziaci z B. Caby v tej
to kategórii nesút'azili, nepríhlásili sa. 

V sút'azi ziakov tych sköl, kde sa slo
vensky jazyk vyucuje ako predmet, vermi 
dobre si pocinali ziaci z Kétsoprone. V kate
górii ziakov 3.-4. rocník získali I. miesto a v 
kategórii ziakov 5.-6. roc. I I . miesto. 

Na úspesnom príebehu sút'aze sa podicla-
lo mnoho l'udí. Z násho mesta okrem hlavnej 
organizátorky, to boli i studcnti vysokej Skoly 
§. K. Comu a to M. Gombárová, M. Gyön-
gyová, N. Mazánová, T. Sznidová, K. Barczi-
ová a P. Andó. 

Financne célú akciu zabezpecovala Celoá-
tátna slovenská samospráva, Ministcrstvo 
Skolstva MR a OKSI. 

UspeSné druzstvá a úspeSní jednotlivci, 
ktorí v sút'azi obsadili I— III. miesto okrem 
darcekov ziskali aj tyzdenny pobyt v Nizkych 
Tatrách pocas letnych prázdnin. 

ANNA BUCKÓVÁ 



HIRDETMÉNY az óvodások beíratásáról 
B É K É S C S A B A MEGYEI J O G Ú V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H IVATALÁNAK 

oktatási, közművelődési ós sportirodája értesíti a szülőket, hogy az 1996-97-es tanévre 
az óvodai beíratás időpontja 

1996. j ú n i u s 3., 8.00-18.00 ó r a , 1996. j ú n i u s 4., 8.00-18.00 ó r a . 
A jelentkezés lehetőleg a körzetileg illetékes óvodában történjen. 
Óvodába jelentkezhet minden olyan szellemileg, testileg ép kisgyermek, aki 3. életévét 
1996. december 31. napjáig betölti. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anya
könyvi kivonata, valamint a szülő (gondviselő) személyi igazolványa. Körzeten kívüli felvé
telekről az óvoda vezetője - a férőhelyek ismereteben - saját hatáskörében dönt. 

Óvodai körzethatárok 
• Penza-lakótelepi Óvoda 

Dózsa György út páros oldala; Corvin u. 
piros oldala; llosvai u.; Felsö-Kőrős sor; Der
kovits sor, Széchenyi u.; József Attila u.; 
Binszki u.; Penza-lakótelep; Vilim u.; Cser u.; 
Kastély u.; Bajza u.; Árpád sor. Ábrahámffy u.; 
Szent István tér. 
• Kölcsey Utcai Óvoda 

Dózsa György út párattan oldala; Mun
kácsy u.; Corvin u. páratlan oldala; Körgát; 4-
es Honvéd u.; Tessedik u ; Klapka u.; Bartók 
Béla út páros oldala; Egressy u.; Arany János 
u.; Bánát u.; Révay u.; Vajda u.; Kölcsey u; 
Bethlen u.; Kisfaludy u.; Csányi u.; Virág u.; 
Szemere u.; Vozárik u.; Szabadság tér; Erkel 
u.; Wesselényi u.; Damjanich u.; Batthyány u.; 
Csorba u.; Gálik u.; Temető-sor Új-sor Kereki 
sikátor. 
• Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda 

Gyulai út páratlan oldala; Erdélyi sor, Urszi-
nyi Dezsőné u.; Thurzó u.; Berzsenyi u.; Alkot
mány u.; Ponty u.; Halastó u.; Kárász u.; Kár
pit u.; Szilágyi D. u.; Szőlő u.; Dr. Becsey O. 
u.; Forgács u.; Degré u.; Aulich u.; Deák u.; Ka-
nalasi szőlők; Rigó u.; Málnás u.; Gerle u.; Gör
be u.; Mandula u.; Nagydiófa u.; Mogyoró u. 
• Lenkey J. Utcai Óvoda 

Berényi út páros oldala a Zrínyi u.-tól vé
gig; Szarvasi út páratlan oldala; Szent László 
u.-tól a Németh Lajos u.-ig; Munkás u. párat
lan oldala; Perczel u.; Botyánszky Pálné u. a 
Munkás u.-ig; Dugonics u.; Zrínyi u.; III. kerü
leti rész: Szent Imre u.; Péki u.; Lenkey J . u. 
III. kerületi része. Pöltenberg u.; Kazinczy u. a 
Szarvasi úttól a Lipták A. u -ig; Lipták A. u.; 
Vasváry P. u.; Károlyi M. u.; Szabolcs u.; Szar
vasi úttól a Lipták A. u.-ig; Bulcs u.; Csengén 
u.; Kápolna u.; Lórántfty u. a Dombos u.-ig; 
Czuczor u.; Schweidel u. 
• Áchim L. A. Lakótelepi Óvoda 

Lórántfty u. a Dombos u.-tól; Schweidel u. 
a Munkás u.-tól; Áchim L. A -lakótelep; Széna 
u.; Lachner u.; Bokor u.; Csillag u.; Vihar u.; 
Körösi u.; Szél u.; Béke u.; Mokry u.; Kézay u. 
i s són Északi sor; Hársfa u.; Akácfa u.; Déli 
sor; Németh Lajos u.; Orgona u.; Munkás u. 
2C.-től; Csendes u.; Vereckei u.; Dombos u.; 
Kemény u.; Ószi u.; Zöldfa u. a Munkás u.-tól; 
Botyánszky Pálné u.; Ipari út. 
• Kolozsvári Utcai Óvoda 

Rózsa Ferenc u. 7.-ig; Kertész u.; Darányi 
sor, Vasút sor; Sziklay u.; Kolozsvári u. a 46. 
számmal bezáróan; Szatmári u.; Könyves u. a 
68. számig; Jósika u. a 27. számig; Bessenyei 
u. a 75. számig; Kassai u. a 48. számig; Sze
pesi u.; Franklin u.; Padrach L. u.; Ágoston u.; 
Nyisztor u.; Varsányi u.; Kner Imre u.; Pongrácz 
u.; Rakéta u.; Francziski Dániel u.; Stromfeld A. 
u.; Tildi Z. u.; Mázán László u.; Rell Lajos u.; 
Stark Adolf u.; Vadvirág u.; Mohácsi M. u. 

• Tompa Utcai Óvoda 
Fábry u.; Székely M. u.; Asztalos u.; Kun 

u.; Bem u.; Gyön u.; Tompa u.; Zsigmond u.; 
Veres P. u.; Gajdács u.; Egység u.; Gyöngyö
si u.; Pozsonyi u.; Kolozsvári u. a Zsigmond 
u.-tól a Kolozsvári u.-ig bezárólag, határ a Ró
zsa u.; Könyves u. a 68. számtól lefelé; Jósika 
u. 27. számtól lefelé; Bessenyei u. 76. számtól 
lefelé (határ a Tompa u.-Illyés Gy. u); Gorkij 
u. - határ a Batsányi u. (Fürjes 10-es körzet). 
• Szegfű Utcai Óvoda 

Pozsonyi u.; Gyöngyösi u.; Egység u.; 
Szegfű u.; Báthory u.; Gajdács J . u.; Liliom u.; 
Veres P. u.; Úttörő u.; Zsigmond u.; Gorkij u.; 
Illyés Gy. u.; Viola u.; Csáki u.; Radnóti u.; Ibo
lya u.; Tavasz u.; Franklin u.; Rózsa u.-ig; 
Szikszai u.; Nyugati kertváros; Fürjes 7-8. 
körzet. 
• Orosházi UH 1-11. Sz. Óvoda 

Orosházi út; Ludvigh u.; Reviczki u.; Mik
száth u.; Táncsics u.; Horánszky u.; Mikes u.; 
Toldi u.; Thököly u.; Madách u.; Hajnóczy u.; 
Gyár u.; Fiumei u.; Lajta u.; Temesvári u.; Lu-
gosi u.; Cserepes u.; Vásárhelyi P. u.; Wagner 
u.; Máriássy u.; Mátyás király u.; Nagy u.; Is
kola u.; Vaskapu u.; Kereki u.; Szántó K. u.; 
Bessenyei u. 1-11.-ig; 2-46.-ig; Hargita u.; 
Povázsay Máté u.; Ifjúság u.; Herkules u.; 
Tégla sor. 
• Hajnal Utcai Óvoda 

Baross u.; Zsíros u.; Áchim L. András u.; 
Csokonai u.; Reök u.; Kapisztrán u.; Sarkan
tyú u.; Földvári u.; Reményi u.; Szerencs u.; 
Piski u.; Bocskay u ; Békési út; Hajnal u.; 
Veres u.; Harruckem u.; Rozmaring u.; Gr. Le-
ininger u.; Halász u.; Gellért u.; Hegedűs u.; 
Liszt Ferenc u.; Síp u.; Salamon u.; Hal u.; 
Nagy Balog János u.; Marik u.; Lenkey J . IV. 
kerületi része; Sas u.; Balassa u.; Bezeródj u.; 
Vörösmarty u.; Rövid u.; Pulszki u.; Szarvasi 
úttól a víztoronyig; Hatház u.; Bánom u.; Vi
gasz u.; Szent László u. a víztoronytól a 33. 
számig; Zrínyi u. a víztoronytól a 17. számig; 
Munkás u. IV. kerületi oldala; Dessewffy u. IV. 
kerületi oldala; Berényi út 1.-től végig a Béta 
Szövetkezetig; a Berényi út páros oldala a Zrí
nyi u. sarkáig; Víztároló u.; Horváth u.; Szebe-
rónyi tér. 
• Trefort Utcai Óvoda 

Kis-Tabán u.; Lázár u.; Szigetvári u.; Czakó 
u.; Szív u.; Jókai út jobb oldala, bal oldala 
26-27.-ig; Tomori u.; Rákóczi u.; Szarvasi út 
2-26.-tg; Szabó Dezső u. 19-67.-ig; Trefort u. 
az lllesházi u.-tól a Szarvasi útig; Nagy Antal 
u.; Tolnai u.; Kisszik u. a Trefort u.-tól a Tolnai 
u.-ig; lllesházi u.; Berthóty udvar. 
• Kazinczy-lakótelepi Óvoda 

Kazinczy-ltp. 1- 13.-ig és 26-31.-ig; Kisszik 
u. a Nagy Antal u.-ig; Kazinczy u. a Kisszik u.-
tól a Szarvasi útig; Tinódi u.; Szabolcs u. a Ti
nódi u.-ig; Szarvasi út a Kazinczy u.-ig; Millen-
nium-ltp. 
• Szigligeti Utcai Óvoda 

Szigligeti u. 2-4-8-10-12.; Andrássy út 

48., 50., 52.; Tulipán u. 1., 3., 5., 2., 4., 6., 8., 
10., 12., 14., 16.; Vécsey u. 6-34.-ig a páros 
számúak; 40., 42., 66., 68., 1., 3., 2., 4., 5.; 
Bartók B. út 61.. 65., 67., 69.; Vécsey u. 7.; 
Bartók B. út 71.. 73.. 75.. 77., 79. (MÁV-ópület-
ig); Gábor Á. u. 5., 7., 9., 11.. 13.. 15. 
• Belvárosi Óvoda 

Andrássy út 3-43.-ig, illetve 8.-tól a Petőfi 
u. kereszteződéséig; Haán Lajos u.; Lepény 
Pál u.; Bartók Béla út által határolt területen 
épült új házak lakásai; Bartók Béla út 25-49.-
ig; Lepény Pál u. páratlan oldala; Petőfi u. 
2-20. párosak; Gábor-köz; Wlassics sétány 
páros ós páratlan oldala; Hunyadi tér, Justh 
Gy. u.; Irányi u.; Csaba u.; Kinizsi u.; Med-
nyánszky u.; Knézich K. u.; Gyóni G. u. 
• Andrássy Úti Óvoda 

Andrássy út a Jókai u. sarkától a vasútállo
másig; Jókai u. bal oldala az lllesházi u.-ig; 
Szabó Dezső u. mindkét oldala az lllesházi u.-
ig; Trefort u. mindkét oldala az lllesházi u.-ig; 
Kazinczy u. az Ihász u.-ig; Kazinczy u. 1., 2., 
3.; Munkácsy tér 1., 2., 3., 4., 5.; Ör u. 1.. 2.. 
3.. 5., 7., 9., 10.. 11.. 12.. 15.. 17. 19., 21., 23., 
4., 6., 8., valamint a Paróczay u.; ihász u. 1., 
2., 3., 4., 5.; Bartók B. út 39., 41., 43.. 45., 47. 
49.. 53., 55., 57.. 59., 71., 73., 75., 77., 79., 81., 
83., 85., 87., 91.; 19-esek tere; Kazinczy-ltp. 
14-25.-ig; Szabolcs u.-Tinódi u.-ig. 
• Ligeti Sori Óvoda 

Kisrét 1-75.-ig; Nagyrét 2130-2321.-ig; Bé
kekert; Dobozi út; Hámén Kató u.; Péter Jilem-
niczki u.; Hét vezér u.; Vandháti u.; Körgát sor; 
Ady Endre u.; Nagyváradi u.; Móricz Zsig
mond u.; Warságh u.; Nádas sor; Kálvin u.; Dr. 
Petényi L. u.; Bankó A. u.; Május 1. u.; Sikonyi 
u.; Alsó-Körös sor Kossuth tér; Csiki u.; On-
csa-kertek. 
• Kőmives Kelemen Sori óvoda 

Lencsési út 52.. 54.. 55.. 56., 57., 58., 59., 
60.. 62., 63., 64.. 66.. 67.. 69., 71., 73., 75., 
77.. 79., 81.. 83.. 110., 112.. 114.. 116., 118., 
120., 122., 124.. 126.. 128., 130., 132., 134., 
136.; Kőmives K. sor 87., 88., 89.; Pásztor u. 
55., 57.. 61., 63.. 65., 95., 97, 99., 101., 103., 
105., 107., 148., 150.. 152.; Kvasz András u.; 
Rezeda u. 1., 2., 3.. 4.; Kőris u. 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7., 8.; Fácán köz. Harkály köz. 
• Pásztor Utcai Óvoda 

Szabó Pál tér 1.. 2.. 3., 4.. 5.. 6, 7, 8., 9., 
10., 11.; Pásztor u. páros oldala 2.-től 18.-ig; 
19.. 21.. 22., 23., 24., 25., 27, 29, 31., 33., 35., 
37., 39., 41., 43., 45.. 47.. 49., 51.. 53.. 72., 74., 
76.. 78., 80., 82.. 84., 86., 88., 90., 92., 94., 
96. 98.. 100., 102., 104.; Kőmives K. sor; 
Egyetértés u.; Felső-Kőrös sor 34.-től 64.-ig; 
Lencsési út 12., 14.. 16.. 18., 22., 24.; Bíbic 
köz; Sirály köz; Borjúréti kertek. 
• József Attila Lakótelepi Óvoda 

Haán Lajos tér 1.-től 22.-ig; Pipacs köz; Sás 
köz; Kaszáló köz; Tölgyfa u. 1.-től 13.-ig; Len
csési út 1.-től 14.-ig; Fövenyes út 1.-től 24.-ig. 
• Fövenyes Utcai óvoda 

Lencsési út 19., 21., 23., 25., 28., 29.. 30., 
31., 32., 33.. 34., 35., 36.. 37, 38., 39.-től 53.-
ig; Fövenyes u., 24.-től 46.-ig; öntözött rét. 
• Fő Utcai Óvoda (Mezőmegyer) 

A VII. kerület minden utcája. 
• Jázmin Utcai Óvoda (Gerla) 

A VIII. kerület minden utcája. 
Megjegyzés: A fényesi és más | — — i 

tanyasi körzetek gyermekei a szá- t^S\. 
mukra legalkalmasabb óvodába je- l/Tffll^al 
lentkezhetnek. 1^ g ^1 



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 E S 

©2(ta^®s[M0<S, m a f f i á s a i d s a S W o l 

w&<gy a a í o r a l b o i n , S a á i u ' o i M ) ratéiraíllxsiju,. 

Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 
minden kedves vásárlót. 

- gyapjú- ós rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágyneműk, derékalj, lakástextília, 
- színes kerámia, kerámia főzőedények, 
- fa- és 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. 

SZLOVÁK K L U B 
S L O V E N S K Y K L U B 

(BÉKÉSI ÚT 15.) 

Május 16. csütörtök Vendégünk az író Dolnozemsky. 
Hosf spisovatef Dolnozemsky. 

Férfinap - Den muzov. 
Mozielőadás. Slovensky film. 

Klubbeszélgetés: Pünkösdi szokások. 
Turicske zvyki. Rozhovor. 

Május 20. hétfő 

Május 23. hétfő 

Május 25. szombat Gyereknap - nagyszülők, unokák Szanazugban. 
Den deti. 

Május 30. csütörtök Klubbeszélgetés - Rozhovor v klubé. 

Május 31. péntek 10 éves a Nemzetiségi Ház. 
10 rocny jubileum. 

TORNAGÁLA. Prima-Protetika Kupa - Ónodi Henrietta rész
vételével! A magyar, görög, román olimpiai válogatott csapatainak 
versenye, osztrák, svájci, szlovák egyéni versenyzőinek olimpiai 
kvalifikációs versenye a városi sportcsarnokban május 24-én 17 
órától ós 25-én 15 órától. 

A verseny rendezője az Akvaline Torna Club. 

KAPCSOLAT
ÜGYELET 
A gyermeknek válás után is 

joga van mindkét szülővel élő, 
rendszeres kapcsolattartásra. Az 
a jó, ha a szülők válása után nem 
szakadnak meg korábbi kapcso
latai nemcsak a szülővel, hanem 
annak rokonságával sem. A nagy
szülői, unokatestvéri, baráti kap
csolatok ápolása a gyermek lelki 
egyensúlyát védi. 

Sajnos azonban a válás után 
gyakran jön létre olyan elmér
gesedett helyzet a két szülő kö
zött, amelyben a gyermeknek 

nemcsak a távoli, ha
nem valamelyik szü
lőjével való kapcsola-

• ̂  —i ta is megszakad vagy 

r • i 

rjlérleci 

elromlik. A szülők gyakran még 
abban sem tudnak megegyezni, 
hogy mikor és hol találkozzon a 
gyermek a tőle távol élő szülővel. 
Ezekben a helyzetekben tud se
gíteni a Kapcsolatügyelet szom
batonként 9-12 óráig. 

Ingyenes szolgáltatásunkat 
szülő, gyermek, gyámhatóság, bí
róság egyaránt igénybe veheti. 
Előzetes bejelentkezés után egy
két héten belül fogadjuk a hoz
zánk forduló családokat a gyer
mek életkorának megfelelően be
rendezett, semleges környezet
ben. Nagy gyakorlattal rendelke
ző szakemberek közreműködésé
vel segítünk megoldani a család 
kapcsolattartási gondjait. 

Várjuk jelentkezésüket szemé
lyesen, levélben vagy telefonon. 

Címünk: Családsegítő Szolgá
lat, Békéscsaba, Szent István tér 
9. Telefon: 441-147. 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. május 16 -22. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
15.45, 

v a s á r n a p de. 11.00 órátó l isi 

17.45,20.00 é s 22.00 ó ra : 

BABE, egy kismalac vau-vau... 
(magyarul beszelő, amerikai családi vígjáték) 
Demi Moore - Alec Baldwin: 
AZ ESKÜDT (krimi) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 
17.00 óra: 

19,00 és 21.00 óra : 

BABE, egy kismalac vau-vau... 
(magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték) 
Patrick Swayze - Wesley Snipes: 
WONG FOO. Kösz mindent! 
(amerikai transzty-komédia) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
18.30 é s 20.30 ó r a : Harvey Kertel - William Hurt: 
18-án és 20 -án csak 20.30 órátó l ! FÜST - Smoke 
18-án é s 20 -án 18.30 ó ra : A .Látható a történet' 5. előadása 

GOTHIC (angol .art-horroO 

HETI F I L M A J Á N L A T 

Demi Moore & Alec Baldwin: AZ E S K Ü D T - The Juror 
Hogyan lesz valakiből esküdt egy hírhedt maffiózó tárgyalá

sán? 
Annié Laird, a gyermeket egyedül nevelő amerikai anya azért 

vállalja a feladatot, mert jó példát akar mutatni fiának a felelősség
tudatról, de saját egyhangú életébe is szeretne változatosságot 
vinni. Honnan is sejthetné, hogy döntésével mindkettőjük életét 
veszélybe sodorja... 

fSABA Hifik H fffVXlttSltto f) 
V&sxsqp MAGYKER ÉS DISZKONT B O L W 

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

Áraink (melyek az áfát is tartalmazzák) 
- Spatulyak 88-331 Ft 
- Laposecsetek 79-471 Ft 
- Korongecsetek 1574-2345 Ft 
- Supralux alapozó 2,51 1325 Ft 
- Levislux zománc 2,5 I 2359 Ft 
- Tilatex akva falfesték 16 I 3048 Ft 

-Sefra falfesték 16 1 2975 Ft 
- Meteor 

homlokzatfestek 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 

F E L H Í V Á S F A K I V Á G Á S R A ! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonkezelő irodája 

i a Széchenyi-ligeti Szabadtéri Színpad melletti területen található 
§ 7 db kiszáradt tölgyfa szakszerű kivágását hirdeti meg, j 

a faanyag ingyenes elszállítása ellenében. 
Telefoninformáció kérhető: 452-252, Regele Péter. 

Ajánlattételi határidő: 1996. május 19. 

Q'h&wiál T A X I 
éjjel-nappal 
Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 444-777 • 45-45-4$ 
Automata, 

hagyományos, iktató-, 
valamint emblémás 

bélyegzők 
készítése. 

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

S Z 

F I 

R V I Z 

INFRA-VIZIO BT. Telefon: 66/448-795 
B é k é s c s a b á n , az l l lesházi ú ton (a ruhagyár ra l szemben) 

SZÍNES TV, VIDEÓ, AUTÓMAGNÓ, HIFI ÉS EGYÉB 
HANGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSA. 

Nyitva tar tás: hétfőtől péntekig 8.30-16.00 óráig. 
A megyében egyedülálló speciális videoszervíz. 

Rossz a magnó, videó, televízió? Segít az Infra-VIzlól 

A Katolikus Általános Iskola 

1 fő földrajz-rajz 
szakos tanárt keres 

1996. augusztusi belépéssel. 

Érdeklődni lehet a 323 524-es 
telefonon az igazgatóhelyettesnél. 

PENZTARIGEPICENTRUIYI 
Bankkártyaolvasók, pénztárgépek, 
PC-kasszák, pénzvizsgálók, 
mértegek, árazok, faxok, valamint 
papírszalagok, festékkazetták 
és nyomtatványok forgalmazása. 

Pénztárgépek adóügyi zárásai 
HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPEK ADÁSVÉTELE. 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Tel.: 667324-911 és 

66/325-161 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

HIRDETŐINK 

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

EPITESI T E L K E K SOPRONBAN 
Sopron nyugati részén vannak zöldövezetben. O Nem közművesítettek, : 
alapközmúvek készülnek (tervek, víz, villany). O Teleknagyság: 900 m2-
1954 m îg. O 30%-os beépítési lehetőség. Szabadon álló beépítés, kötele
ző előkert- és oldalkertmegkötéssel. O Pinceszint (földszint). Tetőtér
beépítés engedélyezett. O 900 m2 kb. 2 millió Ft. Alku van, tájolási és fizetési I 
egyeztetések függvényében. A vételár nem négyzetméter-arányos. O Együtt | 
és önállóan is építhető például: családi ház: élelmiszerbolt, gazdabolt, 
vendéglő, fodrászüzlet stb. 

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

• A P R Ó H I R D E T É S • 

2 szobás, belvárosi lakás eladó: 327-902. 
A Penza-lakótelepen. tetőiéiben 110 nV-es la
kás eladó. Irányár: 3 millió Ft. Tel.: 443-119. 
Jaminában. az Illyés Gyula u. 97. alatt össz
komfortos családi ház eladó. Teleion: 06-
30/558-587. 
A Lencsésin II. emeleti, 3 szobás lakás eladó. 
Telefon: 457-096. 
2 + 2 fél szobás lakás sürgősen eladó. Tele
lőn: 442-558. 
A Lencsésin lakás eladó: 459-278, este. 
Ház, gazdálkodásra alkalmas, eladó. Telefon: 
455-442. 
52 nf-es földszinti lakás eladó a Lencsésin. 
vagy kisebb kertes házra cserélhető. Telefon: 
457-152. 
Keleti-kertekben termő gyümölcsös faházzal 
eladó. Érdeklődni: Kárpát u. 3. 
2 szobás, felújított lakás eladó vagy kisebbre 
cserélhető. Teleion: 321-490. 
Garázs sürgősen eladó a Lencsésin. Telefon: 
06-30/454-859. 
550 négyszögöles kert 20 m^es épülettel Kő-
röstarcsán eladó. Érdeklődni este a 455-900-
as telefonon. 
Garzonlakás eladó. Érdeklődni: Bartók Béla 
út 55.1/4., hétköznap 18 órától, szombaton 15 
órától és vasárnap egész nap. 
2 szobás lakás eladó Telefon: 447-705. 
Fövenyesi gázos lakás eladó. Telefon: 
327-291, este. 

2 szobás, központi fűtéses lakás eladó. Ér
deklődni: 443-697. 
A Tolnai utcában 2 szobás, erkélyes, egyedi 
gázos, teleionos lakás eladó: 325-894. 
I. emeleti. 3 szobás, egyedi gázfűtéses lakás, 
bútorok eladók: 325-273. 

Jó állapotú Fiat 126-os eladó. Teleion: 327-
173 napközben, 444-056 este. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, ré
gebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: 
457-334, Tomka Attila. 
Szobaiestes, mázolás, tapétázás: Marik Ist
ván. Békéscsaba, Tavasz u. 83. Tel.: 325-921. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, felújítás, festés, 
mázolás, karbantartás, burkolás, átalakítás. 
Teleion: 321-768. egész nap. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés, hifi, videó 
javítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 38. 
Telefon: 326-931. 
Duguláselháritás, vízvezeték-szerelés, -javí
tás. Telefon: 455-309. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, ja
vítása. Telefon: 443-119. 
Színes televíziók javítása garancával hétvégén 
is. Domokos Tamás, lel.: 06-30/432-827. 
Háztartási hűtők és fagyasztók javítása. Tele
lőn: 06-20/446-986. 

Karosszérialakatos-munkát vállalok: Pokak 
Pál. műhely: Békéscsaba, Gyár u. 41. 
Nyugati autók kiputogótehjjitását vállalom rö
vid határidővel. Teleion: 06-20/389434. 
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. Teleion: 06-30/558-587. 
Minőségi redőny. Telefon. 323-945. 
Szines tv. videó javítása. Kovács Attila és 
Társa Bt. Hibabejelentés munkanapokon 
9-t6-ig a 445442, 16 óra után a 449-284 
vagy a 322-480 telefonszámon. 
Kiváló minőségű svájci Atlantic órák most 
40%-kal olcsóbban kaphatók Sajben órásnál. 
Cím: Békéscsaba, Rákóczi u. 1. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üvege
zése. Gktss-team E v. Telefon: 0640/483-712. 
Női méretesszabó! Béres Éva, Békéscsaba 
VI. kerület, Bankó András u. 20. Telefon 
0640/484-813. 

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, ja
vítása. Telefon: 442-086. 
Energomat. Vjatka, Evnka. Hajdú mosógépek 
helyszíni javítása hétvégén is: Elektron Gmk. 
Bartók Béla út 4. Teleion: 454-561. 06-
60/388-348. 

Redőny, reluxa, hevederzár 20% kedvezmény
nyel, előleg nélkül. Teleion: 327452. 

Számítógép-kezelésból órákat adok (PC-n) 
teljesen kezdőknek és haladóknak is. Jelent
kezni: 1919-ések tere, A lépcsőház IV/14.. 
18-21 óráig, kedd, szerda és vasárnap kivé
telévél. 

Hízók hasítva eladók 230 Ft/kg: 459437. 

Angolkorrepetálás és -nyelvoktatás. Teleion: 
321493. 
Tanya bekér íve, 1 kataszter lólddel. Cüdú velő
gép, piros Suzuki motorketékpár, horganyzott 
csövek, locsolóslag, lemezhordók olcsón ela
dok. Érdeklődni, a 322-273-as telefonon este. 
Ülőgarnitúra és kolóniái dohányzóasztal ela
dó: 444-166. 

125 l-es Csilla hútővrthn atg használ álapot-
ban valamint bolti kávédaráló eladó. Érdek
lődni este a 455-900-as telefonon. 
Arxjobktatás minden szinten. Érdeklődni: Bé
késcsaba, Tolnai u. 4/C. Hl/3., 16 óra után. 
Eladó 1,75 x 1 m-es. r*>lcos-riókos szekrény 
jó állapotban. Érdeklődni a 451 -818-as telefo
non 

Ktstrakkx. utánfutó. 4 db alítható kőmúvesbak. t 

vegyes bontott faanyag, 6 db 150 x 150-es 
atxak 4 db új üvegajtó. 400 db új 
kérném/tégla, 200 db natúr cserép, 
étkezőasztal 4 db kárprtozoO 
széktel eladó. Békéscsaba 
VI. ker., Görbe u. 11. 
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A korszerű színház fogalmába beletarto
zik a rockmusical is. Ebben a műfajban meg 
lehet közelíteni sok alapvető igazságot, sok 
ősi színházi komponenst igyekezvén újra 
funkcióhoz juttatni. Igaz, a műfaj a közhely
szerű életigazságokat állítja reflektorfénybe, 
de erre ugyanolyan igénye van az embernek, 
mint a katartikus hős figurájára. A dolog lé
nyege, hogy a színpadi mű szereplői kerüljék 
a végleteket, miközben folytonosan fekete-fe
hér végletekben látjuk őket. Ezért is lett világ
hírű a századelő magyar operettje, meg a 
kellemes melódiák miatt. Ugyanennek a 
kommersz műfajnak a mai megfelelője a mu
sical, amely játszódhat Padlás-on, Macskák 
között vagy operaházi kulisszák mögött, de 
az alapvető dramaturgiai elemeknek itt is mű
ködniük kell. A könnyűnek nevezett színpadi 
mű akkor szokott irányt és arányt téveszteni, 
ha a valódi művészet igényével lép elő. Ma 
már az ilyen típusú daraboknál ugyan nem 
elvárás a lineáris gondolatfűzés, ám a darab 
elején megjelenő pisztolynak itt is el kell sül
nie a fináléig. „Az igazi színház az érzékelés 
végső pontjaihoz vezeti az embert: de mert e 
végső pont csak akkor érzékelhető, ha ól-
ményszerűvó válik, azért annak, aki e "pon
ton » a létezés megfejthetetlen titkába bele
gabalyodik, magának is titokzatossá kell vál
nia." Ezek a gondolatok Antonin Artaud-tól, a 
szürreális színház markáns egyéniségétől 
származnak. Azért kell idézni, mert a Rózsák 
ós szerelmek című bemutató szerzői annyira 
belegabalyodtak saját titokzatosságukba, 
hogy a darabból - a szándékolt elrajzolás 
helyett - összevisszaság lett. Pedig a szö
vegíró, Usztics Mátyás - nagyon helyesen -
a sztori megírásával nem tette túl magasra a 
szellemi mércét, inkább moralizálni akart a 
musical érzelmes idealizmusával. Amikor e 
különös ezredvégen naponta megtapasztal
juk az értékek káoszát, egy ilyen vállalkozást 
nem lehet elutasítani. Az embereket le kell 
téríteni arról a téves pályáról, amelyre a mo
dem tömegkultúra kényszeríti őket, helyette 
olyan élményeket kell adni, amelyek hatásá
ra saját egyszeri életüket kezdik el élni. 

A Jókai színházban bemutatott darab indí
tó konfliktusa friss diplomások között játszó
dik, akik az aranyifjak könnyű és a munkanél
küliek nehéz kenyerét kapják a sorstól. Ne 
meditáljunk most azon, hogy az ifjúságnak a 
továbbtanulásra lehetőséget kapó rétege 
szenvedi-e el a legtöbb hátrányt manapság. 

BEMUTATÓ A JÓKAI SZÍNHÁZBAN 

Rózsák, szere lmek 
és Uszt icsok 

Attól, hogy az arisztokrácia világában ját
szódnak, még az operettek is hordoznak me
sebeli igazságokat. Itt azonban erőltetett ez a 
téma. A szerző ráadásul Oscar Wilde A csa
logány és a rózsa című novelláját is belehe
lyezte saját történetébe. Békéscsabán ez 
nem lehet idegen applikáció, hiszen Tevan 
Andor 1911-ben itt adta ki Oscar Wilde egyik 
drámáját (Vera a nihilista lány, dráma 1 előjá
tékkal négy felvonásban). A „drámai csúcs
pont" akkor fokozódik, amikor egyik leányhő
sünk, Olga az újgazdag Herceget választja a 
bizonytalan egzisztenciát kínáló diplomás tár
sa, Alex helyett. Az utóbbi ifjú a csalogány
hang tisztaságú színésznő, Nóra szerelmét 
utasítja el, aki - mint a mesében - belehal 
ebbe a csalódásba (manapság ez már túlsá
gosan irracionális, mert nincs előkészítve kel
lő dramaturgiai árnyaltsággal). A darab má
sodik része már összefogottabb és lehetősé
get kínál a szerelmeseknek arra, hogy egy
másra találjanak. Alex az álomból visszatérő 
.kék madarat" (akit fehérbe öltöztettek csalo
gányként) kapja párjának, míg Olgának meg
felel a gazdag életet kínáló Herceg is. De hol 
itt a mese, kérdezhetnénk, a tanulság ugyan
is az, hogy a fehér lovon érkező herceggel 
messzebbre jutsz, mint a szegény legénnyel. 
Hm. Ez a fejtetőre állt erkölcsi rend akár a 
valóságos élet is lehetne, ha nem kérnénk 
számon a színházon a megtisztulást: szokat
lan stílus és lélektörő, egészen a kiismerhe-
tetlenségig (vagy: kiismemetőségig). 

Nem kellene fanyalogni, hiszen a történet 
csak ok a jó zenéhez és tánchoz. Ha ebből a 
hamis nézetből vizsgáljuk a darabot, kelle
mes képről adhatunk számot. A mai kor ina
sai bőven találnak fütyülni való slágereket a 
darabban, a zárószám kifejezetten fülbemá
szó. A zeneszerző, Makrai Pál is beszáll egy 
érzelgős, szentimentális dal előadásával a 
szereplők közé, felvillantva e műfaj erényeit. 
Elsőrangú Michael Kropf koreográfiája, me
lyet a színház tehetséges fiataljai nagy kedv
vel adnak elő, láthatóan élvezik a korosztá
lyukhoz mért táncokat. Székely László a 

Horváth Margit és Kalmár László 

maga tiszta stílusában rajzolta meg a díszle
teket. A jól mobilizálható szerkezet alkotó 
módon illeszkedik a játékhoz, miközben ihle
tő teret nyújt a szituációk megteremtéséhez. 
A jelmezek, melyeken látszik, hogy alkotójuk 
járatos a mai divat boszorkánykonyhájában, 
Fekete Kriszta keze nyomán jöttek létre. 

Molnár László (Alex) jól oldotta meg a ve
gyes érzelmi pólusú hős szerepét. Horváth 
Margit testhezállóan formálhatta meg Nóra 
és a Csalogány figuráját, bemutatva kiemel
kedő énekhangját. Kettős szereposztásban 
láthatjuk Olga szerepében Paczuk Gabriellát 
és Soröás Erikát. Tálos József, a Herceg, 
megfelelően érzékelteti az örök vivőrt. Kelle
mes meglepetés Hertelendy Attila Rocké 
(játssza még Povázsai Szilára). A szövegírás 
mellett a rendezést is magára vállalta (s ez 
a fenti cím) a kitűnő szórakoztató művé 
Usztics Mátyás. Remélhetőleg nem kell m 
élnünk - mint az alkotói filmnél - , hogy 
író, rendező, szövegíró egy személyben 
létre színházi eseményt kellő műgond nélk 
ha ugyan nem akarjuk, hogy a Jókai szinh 
ban csak előbemutatók legyenek, s a kié 
munkát esetleg a fővárosban láthassa a 
zönség. 

CS. T Ó T H JÁNOS 

1 Június 17-én n y i t a tábor 

Vakáció? Alig várom - vágja rá szinte kivétel nélkül minden iskolás. 
A szülőknek azonban - különösen, ahol kisebbek a gyerekek - komo
lyan meg kell szervezni, melyik héten hol legyenek, mit csináljanak. 
Táborok? Van néhány, egy hétre úgy 8-12 000 forintért, plusz útikölt
ség és zsebpénz. Szóba jöhet a nagymama, nagyobb testvér, rokon, 
de őket sem lehet egész nyáron terhelni. És itt lép a képbe a napközis 
tábor, amelynek ez évi működéséről múlt héten tartott tájékoztatót Vo
zár Márton, a Garzon Kft. vezetője ós Fehér Istvánná táborvezető. 

A Garzon Kft. folyamatosan újítja fel a tábort - hangzott el - , az el
múlt három év alatt több mint hat és fél milliót költöttek rá. Az idén a 
javításokra, karbantartásra alig találtak vállalkozót, ám a CSÜSZ Kft. 
felajánlotta, hogy kedvezményesen rendelkezésre áll. Az önkormány

zat pedig gyerekenként nyolcvan forinttal járul hozzá ebben 
az évben a fenntartáshoz. 

A napközis tábor - az ifjúsági tábor területén - június 
Q-I 17-től augusztus 20-ig üzemel. A programokat kéthetes tur-

f.y 1 

nusokra tervezik, azonban ennél rövidebb időre (egy hétre, szűk 
esetén 1-2 napra) is igénybe vehető. A napi térítési díj, amely három
szori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) tartalmaz, 246 forint, azonban 
azok a gyerekek, akik az iskolában kedvezményesen étkeznek és er
ről igazolást hoznak, a kedvezményre a táborban is jogosultak. Befi
zetni a tábor területén lehet június 12-től 7-9 óráig, vagy 15-18 óráig. 
A gyerekek 7-17 óráig tartózkodhatnak a táborban, azonban megfele
lő számú jelentkező esetén újraindítják a tervek szerint a bentlakásos 
tábort, ennek díja 730 Ft/nap lenne. A tábor programjaiban az általá
nos iskolások vehetnek részt (beleértve azokat a jelenleg nagycsopor
tos gyerekeket is, akiket már beírattak a szülők valamelyik iskola első 
osztályába). 

Fehér Istvánná a várható programokról számolt be: lesz tátika, 
sportversenyek, horgászat, különböző alkotó tevékenységek, a mille
centenáriumhoz kapcsolódva a Rege a csodaszarvasról című mű fel
dolgozása (ehhez díszletek, korabeli tárgyak készítése), Ki mit tud?, 
táncház, angol foglalkozások stb. Mennek majd strandra, múzeumba, 
könyvtárba, a repülőtérre, sőt a tervek között egy ópusztaszeri kirán
dulás is szerepel. 

Jambrich Mihály, a CSÜSZ Kft. vezetője egy szinte teljes körű, ál
taluk régebben használt fotólabort is felajánlóit a tábornak. 

- kóciy-




