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XXI. VÁROSI GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS 

Több mint ezer munka 
Zsúfolásig megtelt szombat délelőtt a Munkácsy Mihály Mú

zeum a XXI. városi gyermekrajz-kiállítás megnyitóján. A vendé
geket dr. Grin Igor múzeumigazgató köszöntötte, a tárlatot Kö

l e s István, a városi közgyűlés közművelődési, ifjúsági és sport
bizottságának elnöke nyitotta meg. 

Az idén több mint ezer pályamunka érkezett, ebből 450 ke
rült kiállításra. A háromtagú zsűri - Kara Gabriella, Görgényi Ta

más és Lonovics László - 46 munkát ajánlott díjazásra. A díja
kat - oklevél ós 800 forintos könyvutalvány - Köles István és Pál 

Miklós, a polgármesteri hivatal közművelődési csoportjának 
munkatársa adta át. 

íme a díjazottak névsora: Szferle Péter, Báthori Zoltán, Moj-

disz Anna, Holányi Katalin, Nagy Emese, Kuk Diána, Cs. Szabó 

Zsuzsanna, Földi Fanni és Katona Kitti (békéscsabai evangéli

kus gimnázium); Batke Bendegúz, Gulyás Andi, Máté Fanni, 

Szombati Sándor, Gömöri Anikó, Nógárdi Csilla, Jantyik Anita, 

Lipták Edit, Suhajda Laura, Várai Viktor, Horváth Bence, Szeker-

cés Csilla, Székely Lilla és Tokodi Gergő (Szent László Utcai Ál
talános Iskola); Tirják Janka, Tirják Dalma és Martinecz Dániel 

(3. Számú Általános Iskola); Kardos Sándor, Varga Éva és Uh-

rin Irén (Madách Utcai Általános Iskola); Aradszki Dénes (11. 
Számú Általános Iskola); Sipaki Patrik és Balogh Zoltán (Kisfes-
tők szakkör); Szabó Sarolta, Nagy Viktor és Bartolák Anna (10. 
Számú Általános Iskola); Lipták Tamás, Dávid Dániel és Túri At

tila (9. Számú Általános Iskola); Gábor Tamás, Gál Petra és Mli-

nár Zsuzsa (2. Számú Általános Iskola); Lipták Kitti, Vandlik Már

ton, Kovács Ildikó és Balázs Zsolt (Szabó Pál Téri Általános Is
kola); Koléner Andrea (Jókai utcai általános iskola). 

A kiállítás február 14-ig látogatható. 
3 a tsz. sz.) 

A v á r o s i b á l m é r l e g e 

A városi jótékonysági bál bevételéből ezúttal két alapítványt 
segítenek. A belépőkből, a tombolákból és a képaukcióból be
folyt pénzt az Időskorúak Ellátását Segítő Közalapítvány és a 
Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány kapja. 

Az árverésen a következő alkotások találtak gazdára (a véte
li ár mellett zárójelben a kikiáltási árat közöljük): Berényi Nagy 

Péter: Notre-Dame - 18 000 (17 000); Berényi Nagy Péter: Ren-
dez-vous - 35 000 (35 000); Budai Gyuláné: Rózsás madonna 
- 33 000 (25 000); Fazekas Attila: Cipők - 30 000 (30 000); 
Gnandt János: Emlék - 31 000 (30 000); Kállai Júlia: Égetett fa 
a homoródi patak partján - 20 000 (20 000); Kállai Júlia: Homo-
ródi kopasz hegy - 20 000 (20 000); Kolarovszki Zoltán: Jelek I. 
- 25 000 (12 000); Lonovics László: Fénytér - 28 000 (28 000); 
Molnár Antal: Körös-holtág - 85 000 (85 000); Nóvák Attila: Út a 

fény felé - 30 000 (29 000); Nóvák Attila: Szélvíz - 24 000 
(24 000); Prekop János: Csendélet - 4000 (500); Romvári Etelka: 
Virágok I. - 15 000 (15 000); Romvári Etelka: Virágok II. - 15 000 
(15 000); Sallai Lajos: Lovas szán - 12 000 (10 000); Schéner 

Mihály: Téli örömök - 60 000 (60 000); Simon Tibor: Vágy -

20 000 (18 000); Slezák Lajos: Alkonyi órák I. - 26 000 (25 000); 
Slezák Lajos: Alkonyi órák II. - 28 000 (25 000); Széri-Varga Gé

za: Egy, a vének közül - 25 000 (25 000); Udvardi Anikó: Lány 

gömbök - 40 000 (40 000); Varga János: Alvó természet - 15 000 
(10 000); Várkonyi János: Tabáni emlék - 60 000 (50 000); Vé-
kony Andrea: Életfa - 36 000 (36 000); Virág Éva: Csendélet -
23 000 (18 000); Virág Éva: Halászfalu 45 000 (20 000); Voll-

muth Krisztián: Fekvő nő - 28 000 (28 000). 

A városi bál támogatói voltak: Agrimill Rt., dr. Ambrus Zoltán, 
BÁÉV Rt., Bábolna Baromfi Rt., BCB Egyesült Textilművek Rt., 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Békés
csaba Vagyonkezelő Rt., Békéscsabai Városüzemeltetési Kft., 
Békéscsaba Városi Tűzoltó-parancsnokság, Békés Kas Kft., 
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Békés Me
gyei Önkormányzat, Bészer Kft., BRMKK, Coca-Cola, Conifec 
Hungary Kner Rt., Con Avis Rt., Csaba-Ép Kft., Csaba-hús Kft., 
Csaba Konzerv Rt., CSÜSZ Kft., Dewa Kft., Elektroház, Eucon 
Kft., Expo Team Kft., Épcenter Kft., Forker Kft., Garzon Szálló 
Kft., Hajdútej Rt., Heti Délkelet, Hungária Biztosító Rt., Hunga-
rotel Rt., Irányi Dezsőné, Kereskedelmi és Hitelbank Rt., Körös 
Food Kft., Leporelló, Mai Nap szerkesztősége, Mar-Tool Kft., 
Metaker Plus Kft., Mezőépker Kft., OTP Bank Rt„ Plasztik Gmk, 
Providencia Biztosító Rt., Sütőker Rt., Unicon Rt., Univerzál Kft., 
Vállalkozói Centrum Kft. , u „, 

K Ö Z G Y Ű L É S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron követke

ző ülését január 28-án, csütörtökön tartja a városháza dísz

termében. 



• KÉPVISELŐI FÓRUM 

Jól működik az önkormányzat 

Dr. Kerekes Attila 

MDF Fidesz 

Dr. Kerekes Attila (MDF-FIdesz) a 2-
es számú választókerület egyéni képvi
selője. Azon „veterán" képviselők egyi
ke, aki már harmadik alkalommal került 
be a városi közgyűlésbe. Az egészség
ügyi, az ügyrendi és a pénzügyi-költ
ségvetési bizottság tagja. 

- Ön 1990 tagja a városi önkormány

zatnak. Mi a legfontosabb tapasztalata, 

amit ez alatt a nyolc év alatt szerzett? 

Mire hívná fel az új képviselőtársai fi

gyelmét? 

- Nyolc képviselő van velem együtt, 
aki a harmadik ciklusát tölti. Eleinte a más értékrendet valló 
pártok képviselőit sokszor nemcsak ellenfeleimnek, hanem el
lenségeimnek is tekintettem. Azonban azóta megtanultam tisz
telni és becsülni nemcsak a velem egy oldalon ülőket, de a má
sik oldalt is. Hasonló változás ment végbe a politikai ellenfele
im egy részénél is. Ez az egyik oka annak, hogy az önkormány
zat az elmúlt nyolc évben véleményem szerint jól működött. A 
legutóbbi választás azt bizonyította, hogy a választópolgárok is 
hasonlóan vélekednek. 1990 óta több mint ezer órát töltöttem 
el a közgyűlésen és a bizottsági üléseken. Megtanultam, hogy 
a közgyűlési napon semmi más programot ne vállaljak. Ne szó
laljak fel, ha nincs érdemi mondanivalóm. Pártommal és támo
gatóimmal lojális legyek, de a megfelelő fórumokon mondjam 
el a saját véleményemet is. Egy képviselőnek a legfőbb irány
tűje a város és a választópolgárok érdekeinek lehető legjobb 
képviselete kell legyen. Ha a képviselőtársaimnak tanácsot kell 
adni, akkor az előző kérdésekre utalnék. Tartsák tiszteletben a 
más véleményt megfogalmazókat, legyenek jelen a közgyűlé
sen. Fontos döntéseknél mindig gondoljanak arra is, hogyan 
szavaznának a választópolgár szemszögéből. 

- Közgyűlési munkáját ismerve, önt az egészségügy és a költ

ségvetés kérdései érdeklik elsősorban. Ön szerint milyen teen

dők vannak e két területen az elkövetkező négy évben? 

- Az egészségügy az elmúlt nyolc évben sikerágazat volt 
Békéscsabán. Felépült az új, európai színvonalú kórház több
milliárdos beruházásban. A szakrendelések, a tüdő- és nemibe
teg-gondozó is új épületbe került. A város műszerfejlesztésre is 
több százmillió forintot fordított. Az országban elsők között, pél
damutatóan zajlott le a háziorvosi és a házi fogorvosi privatizá
ció. Az elkövetkezendő időszakban is ezt a dinamikus fejlődést 
szeretnénk folytatni. 

A költségvetés elfogadása a közgyűlés legfontosabb felada
ta. Ismerve a költségvetés jelenlegi helyzetét, ennek az lehet a 
feladata, hogy biztosítsa a város működőképességét, folytassa 
a tavaly megkezdett beruházásokat és a fontosakat indítsa 
meg. Az ez évi fejlesztéseket azonban minimálisra kell csök
kenteni, mert az új célkitűzéseket is valószínűleg csak 500 mil
lió forint hitelfelvétellel lehet megoldani. Bízom abban, hogy az 
új évezred első éveiben megtaláljuk azokat a kitörési pontokat, 
amivel Békéscsabát megtartjuk fejlődő városnak. 

- Milyen feladatok várnak önre egyéni választókerületében? 

- A rendszerváltás pillanatában is a 2-es számú választóke
rület volt talán Békéscsaba legszebb kerülete, de házai csator
názatlanok, utcáinak többsége földes volt. 1990 óta, de különö
sen az elmúlt négy évben ugrásszerű változás következett be, 
mert az Erdélyi sor egyes szakaszait kivéve a választókerület 
valamennyi utcája aszfaltos lett. A csatornázás is egyre több ut
caszakaszon valósult és valósul meg. Az elkövetkező négy év

ben továbbra is lobbizni fogok a közgyűlésen válasz
tókerületemért és bízom abban, hogy a lakosság se
gítségével a kerület továbbfejlődik. 

(H. M.) 

R E N D Ő R S É G I K Ö Z L E M É N Y 

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osz
tályának Körös beavatkozó és bevetési alosztálya összehangolt 
ellenőrzése során január 13-án délután két békéscsabai fiatal
embert állítottak elő. A fiatalemberek beszéde, mozgása hi
ánytalan volt, vizsgálatuk során kiderült, hogy heroint fogyasz
tottak. Ruhájukban megtalálták a fecskendőt, amellyel a hero
int beadták maguknak. Mindkét személyt vér- és vizeletvizsgá
lat céljából a kórházba vitték, majd a rendőr-főkapitányságon 
állították elő. Eljárást kezdeményeztek ellenük kábítószerrel 
való visszaélés miatt. A rendőrség szakemberei ezzel kapcso
latban felhívják a figyelmet arra, hogy a könnyű és nehéz dro
gok fogyasztásának visszaszorítása fontos feladat! 

H Í R E K 
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• FOGADÓNAPOK. Január 

22-én, pénteken Hanó Miklós al
polgármester, január 29-én Pap 
János polgármester, február 5-
én Végh László alpolgármester, 
február 12-én Szilvásy Ferenc tart 
fogadónapot a városházán 8 és 
12 óra között. A polgármester fo
gadónapjára előre kell bejelent
kezni telefonon (452-252) vagy 
személyesen a titkárságon. 

• FOGADÓÓRA. Január 25-
én, hétfőn Hrabovszki György, a 
szociális bizottság elnöke tart 
fogadóórát 14 és 16 óra között a 
polgármesteri hivatal gyermek-
és ifjúságvédelmi csoportjánál 
(Szent István tér 7, a városháza 
III. udvara, földszint 7.). 

• KIÁLLÍTÁS. Mikló János 

festőművész képeiből nyílt kiállí
tás a Meseházban. A tárlat janu
ár 31 -ig látogatható. 

• A KÖRÖS VOLÁN Rt. 
nyugdíjasklubja január 26-án, 
kedden 14 órakor tartja beszá-
moló taggyűlését a Volán köz
ponti telepén (Szarvasi út 103.). 
Minden tagot szeretettel vár a 
vezetőség. 

• FENG-SHUI. Január 23-án 
10-19 és 24-én 9-14 óráig Déri 

Zsuzsanna terapeuta tart előadást 
Feng-Shui címmel a SZÜV Rt. 
szókházában (Kinizsi u. 4-6.). 
Az előadás témája a távol-keleti 
technika alkalmazása lakásunk 
és környezetünk energetikai har
monizálására a színek, formák 
és anyagok segítségével. Rész
vételi díj: 3000 forint. 

• TÁNCISKOLA. Kezdő tár
sastánctanfolyam indul 13-18 
éves diákok részére a Vízműben 
(Deák u. 6.). Jelentkezni lehet ja
nuár 27-én, szerdán 17 órakor. 
A tanfolyam díja: 2500 forint/3 
hónap. Mindenkit szeretettel vár 
Gulyás Miklós táncpedagógus 
(telefon: 06-20/972-8351). 

• BÁL A DAGANATOS 
GYERMEKEKÉRT. A Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány febru

ár 13-án, szombaton jótékony cé
lú bált rendez a Fiume Szálló ét
termében az alapítvány gondo-
zottainak segítésére, a külföldi 
gyógykezelések finanszírozásá
ra és a hazai onkológiai gondo
zottak támogatására. A bál meg
rendezéséhez a lakosság segít
ségét kérik, a következő felaján
lásokat várják: tombolatárgyak, 
üdítők, kenyér, sós sütemény, rö
viditalok, bor, sör, savanyú ubor
ka, burgonya, zöldség, répa. Az 
alapítvány a kapott értékben adó
igazolást ad, amely az adóalap
ból leírható. A belépőjegyek ára: 
3000 forint. A felajánlásokat La-
urinyecz György gyűjti össze (te
lefon: 441-126), aki segíteni tud, 
kérjük, jelezze. 

M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Balázs Péter és Mészáros Tün
de leánya Tímea, Csikós Sán
dor és Győri Anikó fia Gergő, 
Tar Krisztián és Jantyik Katalin 
leánya Julianna Katalin, Tóth Mi
hály és Püski Andrea leánya 
Brigitta, Barankai Gábor és Elek 
Ilona fia Gábor 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
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SZÉP KÖNYV A LÉTEZÉSRŐL 

Dr. Bereczky Zsolt: 

L é t á b é c é 

„Leld meg a mindennapok 
örömét!" - írja a szerző az ábé
céskönyv L betűjénél. Igen, ő 
ezt teszi. Megtalálja minden
ben a jót, a vigasztalót, a re
ményt keltőt és a megnyugta
tót. 

A kötet szerzője városszer
te ismert orvos, mindannyiunk 
közeli ismerőse, aki itt él Bé
késcsabán. Csak eddig nem 
tudtuk róla, hogy tollforgató is, 
mégpedig több műfajban is al
kot. Naplószerűen ír, önéletraj
zi emlékeket villant föl, ugyan
akkor mesél, anekdotázgat, de 
nem idegen tőle a verselés 
sem. Játszik a szavakkal: „lé
lek, lét, lelemény", „ránevet, re
gős, rózsa", „gondolat, gon
dom, gomolyog". Szereti a ma
gyar nyelvet, ismeri a népi tra
díciókat, elidőzik a gyermek
kor eseményein. Több mint 
megkapó a nagymama halá
lakor történtek leírása, a fog
orvosi rendelő megmintázása, 
az óvodai élmények. Hiteles 
képek, jó mondatok, szuggesz
tív impressziók. 

A legjobban azonban az 
„orvosi okosság" címszó alatt 
leírtak tetszenek a recenzióí
rónak. Az emocionális stressz-
ről és A szívtáji fájdalom pato-
geneziséről írtakban egyesül 
az orvosi és az emberi böl
csesség minden kerete, bája. 
Érdemes elolvasni, meríthe
tünk belőle életkedvet, opti
mizmust, töltekezhetünk idea-
litással, de jóízű realitással is. 

A könyv tipográfiailag is ki
tűnő munka. Gécs Béla neves, 
becses iniciáléi gondolatéb-
resztőek, beleillenek a kontex
tusba. KÁNTOR ZSOLT 

T E V A N - U J D O N S A G 

VÁRHELYI ANDRÁS: 

M a g y a r 

U l y s s e s 

Várhelyi András olyan alko
tó, aki nem mondott le a mon
dandó történetszerűségéről, az 
elbeszélés világszerűségéről, 
ugyanakkor valódi irodalmat 
teremt, esztétikus szöveget, 
szép, veretes magyar nyelven, 
ízes, kerek „egész" mondatok
kal, gyönyörű képekkel, meta
forákkal, szimbólumokkal. 

A leírások, párbeszédek 
megkapóan tömörek, lényeg-
látóak, szubtilisek. „Állt az öreg 
nagy diófa alatt, pergett a ba
juszára a hó, meg-megült a ka
lapján, azon a rosszféle, zöld 
erdészkalapon, s azon mor
fondírozott odakint a kertben, 
hogy miért csinál az Isten fe
hér karácsonyt idekívül - ha 
belül könnyes fekete az...?" -
írja a Fehér karácsony című 
novellában. 

Nyelvi leleményei, szöveg-
csavarai nagyon jó humorér-

VARHELYI ANDRÁS 

M A G Y A R 

u l y s s e S 
zékről, kitűnő ironizáló képes
ségről tanúskodnak. Ahogy el
játszadozik a nyelvvel, ahogy 
használja a nyelvet, azzal va
lóban hitelességét, valóságis
meretét bizonyítja. Ahogy kitü-
remkedik a szövegből a gond, 
a gondolat, szinte zsigereink-
ben érezzük a helyzetet, az él
ményt, a történetet. Kiváló in
dítás, szituációteremtés tanúi 
lehetünk, amikor a Kit lopsz? 
és a Küklopsz szavakkal elját
szik. Olvasmányos próza ízig-
vérig. (K. ZS.) 

m HETI 

Utazás 
Az egész élet az utazás

ról szól. Helyet változtatunk, 

elmegyünk és visszatérünk. 

Van, ahol több ideig mara

dunk, van, ahol épphogy el

időzünk. S azt, hogy mi med

dig tart, főként a helyek mi

lyensége határozza meg. Ott 

szeretünk lenni, ahol dolga

ink rendben vannak, ahol 

szeretnek bennünket, ahol 

tudják rólunk, kik vagyunk. 

Ugyanakkor a „genius loci", 

a hely szelleme nagyon fon

tos. Ami árad a hely tárgyai

ból, lakóiból, ami nemcsak 

a hely jelenéből érezhető, ha

nem azokból a múltbeli em

lékekből, amelyek a helyre 

jellemzőek. Egy-egy ház, la

kás, otthon is magával viszi 

előző lakóinak szellemiségét, 

jellemét. 

Az utazás viszont lehető

séget ad a mérlegkészítés

re, a helyek közötti összeha

sonlításra, arra, hogy semle

gesítsük érzéseinket és csak 

a céljainkra figyeljünk. Az uta

zás alatt a kötődések is átér

telmeződnek, a szálak kitisz

tulnak, a kapcsok, bilincsek 

megfényesülnek. A hit, az 

öröm marad, az emlékek vi

szont átalakulnak. Az utazás 

lehetőséget ad arra, hogy 

megszólítsuk a természetfö

löttit, kapcsolatba kerüljünk 

Istennel. Ha nincs módunk 

utazni, elég egy hosszú séta 

is Békéscsabán. 

KÁNTOR ZSOLT 

clT̂ [LQ>(f>2(f> Szponzorakadémia 
Bartók szép, okos arccal, Liszt komor tekintettel, Erkel gya

nakvó pillantással néz le az aranykeretes képekről, az asztal 
közepén gerberák, a sarokban fekete zongora. Előtte sovány, 
növésben lévő kamasz, öltönyös, csokornyakkendős, félszeg 
mosolyú. Leüti az első hangot - elszáll a félszegség, felnőtt ze
néje zeng, Beethovené a Zeneakadémia emeleti üléstermében. 
Egy 14 éves fiú játszik, bizonyos Tóth Péter Békéscsabáról. Alig 
kéttucatnyian hallgatják. Az utolsó akkord után, még mindig 
emelkedett lélekkel megkezdődik az aktus, a csekk átadása, 
szép, fennkölt beszédek kíséretében. 

Az egyik cég felkarolta a fiatalembert, és vele együtt az aka
démia többi fiatal tehetségét. Hogy jusson repülőjegyre a nem
zetközi versenyekhez, kifizethessék a mesterkurzusok díjait. Il
lene ideírni az áramszolgáltató német tulajdonosának nevét, de 
reklámozni nem szabad. De ha nem írjuk le, nem feltételenül 
igazságos. Nincs semmi kivetni való abban, ha rendkívül tehet
ségeket támogatnak. 

Errefelé még szokatlan és feszélyező érzés, hogy szponzor 
kell a kultúrához. Nem is tudják a szereplők, hogyan kell adni 
és fogadni az adományt. Sokszor hivalkodó, fennhéjázó gesz
tusokkal alázzák meg a művészt, aki pirulva kénytelen hálál
kodni. Pedig van begyakorlott, természetes rituáléja, amelyben 
adományozó és elfogadó egymást kölcsönösen elismerik és 
tisztelik. Ennek a hangulatát lehetett megérezni ott a Zeneaka
démián. 

A külföldi befektetőkre eddig sok rosszat mondtak, meg sok 
jót is. Arról kevés szó esett, hogy a pénz és technika mellett 
hoztak valami mást is: a konszolidált, stabil világban élők nyu
galmát, és azt is, ahogy becsülni tudják a kultúrát. 

PEREDI ÁGNES (NÉPSZABADSÁG) 

F I A T A L O K FIGYELMÉBE! 

A Béthel Alapítvány Kapu programja keretén belül január 
26-29-ig 30 órás képzést szervez, melyre azok a pályakezdő 
munkanélküli fiatalok jelentkezhetnek, akik bajba jutott embe
reknek szeretnének segítséget nyújtani. A képzés he
lye: Gadara Ifjúsági Gondozóház - Pszichoklinika, Dr. 
Becsey Oszkár u. 2. Jelentkezni lehet személyesen a 
képzés helyszínén vagy a 440-745 telefonszámon. 



ÁRODNOSTNÁ 
OZAIKA OZAIKA 

Divadelné 
predstavenie 
v Békésskej Cabe 
Je nedela, 10. január 1999. Pred divad-

lom Móra Jókaiho sa zhromazd'ujú ludia zo 
Slovenského Komlósa, Sarvasa, Békésskej 
Őaby a vsadé zaznieva veselá vrava. Nie ná-
hodou. V ten deii prisli do Békésskej Őaby 
herei Őinohry Slovenského národného di-
vadla v Bratislave, aby nám predviedli diva-

delnú hrú „MASTNY HRNIEC" od Júliusa 
Barca - Ivana. 

O 19. hodine v divadelnej sálé zhasli svet-
lá a na javisko vystúpili herei, ktori dnes pat
ria na Slovensku k hereckej elité: Bozidara 
Turzonovová, Zuzana Kocúriková, Emil Hor
váth, Elo Romancik, Dusán Blaskovic, Michal 
Docolomansky a ich mladái kolegovia. Divá-
kom predviedli veselohru v troch dejstvách. 
Divadelná hra obecenstvo rozosmiala, no tiez 
poukázala na niektoré negativne spolocen-
ské javy, ako sú prospechárstvo, karierizmus. 
DK/áci odmenili hercov vrúcnym potleskom nie-
len za ich herecky vykon, ale aj za lubozvuc-
nú slovencinu. Domov odchádzali so zelanim, 
aby slovenské divadelné prdestavenia zaznie-
vali na javisku cabianskeho divadla castejsie. 

Na záver niekorko informácií o autorovi: 
JÚLIUS BARŐ - IVAN. Narodil sa 1. mája 1909 
v Krompachoch. Bol madarskej národnosti a 
vyrástal v dvojjazycnom prostredi. Studoval 
právo v Prahe, kde ho zastihla plucna, choro-

ba, kvóli ktorej zanechal stúdium. Po návrate 
na Slovensko studoval na Evanjelickej teolc-
gickej fakulté v Bratislave a stal sa khazom. 

V rokoch 1942-46 bol tajomnikom Slo-
venskej národnej kniznice. Od roku 1946 
pracoval ako stipendista-spisovatef Matice slo-
venskej v Martiné, neskór bol katalogizátor 
bibliotéky. Debutoval knihou poviedok: PO-
HÁDKA. Jeho dramatická prvotina vysla pod 
názvom: 3000 LUDi Najznámejsie drámy: 
ÖLOVEK, KTORÉHO ZBIU; PEVEC BOZi; 
DIKTÁTOR; NA KONCI CESTY; MÁTKA atrf. 

Hra MASTNY HRNIEC je v rade divadel-
nyeh hier jedinou Barcovou veselohrou. Nou 
najsilnejsie zasiahol do spolocenského ve-
domia súcastkov a najvácsmi rozviril hladinu 
spolocenského zivota. Okrem divadelnych 
hier napísal romány: ZELEZNÉ RUKY; HUS-
LICKY Z JÁVORA. V roku 1971 vyáiel po-
smrtne vydany vyber z publicistiky pod náz
vom: CESTA MYŐLIENKY. 

HENRIETA B0LED0V1C0VA 

Predvianocná lyzovacka v k remnickych horách 
VYBORNÉ SNEHOVÉ PODMIENKY V LONE SLOVENSKEJ PRÍRODY 

sim domovom. O tom, ze sluzby na Slovensku sa zacinajú zlepsovaf, 
sme sa presvedeili, hned' v prvy deh vyeviku. Lyziarske trate boli u-
pravené, vleky boli v prevádzke doslova na poziadanie, a tak sme ne-
odolali a hned' v prvy vecer sme zazili "trblietavú" nocnú lyzovaóku pri 
umelom osvetlení. Aj úplnych zaciatocnikov to "chytilo" od zaciatku, 
usilovne cvicili a vácsina z nich si uz na druhy deh vyskúsala maly vlek 
a na treti deh uz cely kurz lyzoval na vefkom vleku pod ümbou. Do-
konca aj "teta" Maca, ktorá má z vlekom panicky strach zvládla jazdu 
na malom vleku na jednicku. Pravda varenie jej ide este stále lepáie, 
ako lyzovanie. 

Vcfaka kazdodennému intenzivnemu lyzovaniu bola 10 km dlhá pe-
sia túra dolu do Kremnice pre vácsinu ziakov úplnou hrackou. Vybor-
ne sa citili aj rodicia, ktori nás sprevádzali a ciastocne kurz aj spon-
zorsky podporili. A tak sme sa ani nenazdali a bol tu koniec kurzu. 
Lyziarske preteky, diskotéka, medovnikové srdiecka, batohy nabale-
né darcekmi pre svojich najblizsich a mysle plné peknych spomienok 
uzavreli tento krásny predvianocny tyzdeii v strede Kremnickych hör 
v srdci Slovenska, kde sa vzdy radi vraciame. 

DR. PAVOL Z.IBRITA 

Uz po piaty raz, tradicne tyzdeii pred Vianocnymi saviatkami, od
chádzali ziaci Slovenského gymnázia z Békésskej Őaby, na lyziarsku 
"vypravu" do Kremnickych hör. 10. decembra nás privitala nádherne 
zasnezená Skalka nad Kremnicou, ktorá sa stala na cely tyzdeh na-

Správy v skratke 
• Koncom decembra zomrela v Csorvási známa insitná 

maliarka slovenského póvodu Heléna Csarejsová Hrabov-
ská. Hosi sa vytvamému umeniu venovala vázne az v pos-
lednych 15-ich rokoch, vystavy jej obrazov, na ktorych zob-
razila obyeajné postavicky obycajného zivota záujemcovia 
mohli pozrief nielen v nasej zupe, v Madársku ale aj za hra-
nicami. V helene Carejsovej strácame vyznamného umelca, 
skvelého cloveka a úprimného Slováka. Őesf jej pamiatke! 

• 3. januára po dlhej a fazkej chorobe zomrel byvaly 
riaditer slovenskej základnej skoly v Slovenskom Komlóéi Ján 
Majoros. Ján Majoros sa narodil v roku 1938 v Slovenskom 
Komlósi, studoval v Békésskej Cabe, v ucitelskom ústave v 
Budapesti a v Segedíne a ziskal diplom ucitetá dejepisu a 
slovenciny. Od roku 1968 pősobil v Slovenskej základnej 
skole v Slovenskom Komlósi ako ucitef, neskór zástupca 
riaditela, od roku 1977 do roku 1991, ako riaditer institú-
cie. Cest jeho pamiatke! 

• Zmenil sa vysielací cas slovenského magazinu Madar
skej televizie: Domovina. Premiéry budú byvaf na prvom prog
ramé (MTV1) v pondelok o 16.25 a opakovanie mózete sle-

dovat' v sobotu predpoludnim o 10.30 na druhom 
programé MTV (MTV2). 

R e d a k t o r k a : NATÁLIA LOPUSNÁ 

Kúpte s i Nás kalendár! 

1 9 9 9 

V druhej polovici decembra sa dostal do nasich 
Slovákmi obyvanych miest a obei obfúbeny Náé 
kalendár. Rocenka Celoétátnej slovenskej samo-
správy (CSS) a Zvázu Slovákov v Madársku na rok 
1999 obsahuje bohaty textovy a obrázkovy materi-
ál o politockom, spolocenskom a najmá kultúmom 
zivote nasej národnosti. Őitatef v nej nájde tiez vela 
zaujímavého a zábavného citania. Slovensky kalen
dár si záujemci mözu kúpif v kazdej nasej Slovákmi 
obyvanej osade u slovenskych aktivistov, v Slovens
kej základnej skole, na ulici P. Jilemnického ő. 1 . , 
alebo v Döme slovenskej kultúry na Kossuthovom 
námesti. 

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA BÉKÉSSKEJ ŐABY 
aj v tomto roku vydala svoj zbornik: CABIANSKY 
KALENDÁR NA ROK 1999. V 37. rocníku si nájde-
te clánky o akciách Slovákov v nasom meste. Mó
zete sa oboznámif aj napr. s „Polstorocim cabian-
skej slovenskej skoly". Mózete sa stretnút' aj pre-
krásnymi slovenskymi báshami, a mnohymi zaujíma-
vymi ciánkami. Őabiansky kalendár si mózete kúpif 
aj v Slovenskej základnej skole (ul. P. Jilemnického 
6. 1.), alebo v Döme slovenskej kultúry na Kossutho
vom námesti. 
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Billa Áruház Békéscsabán 
Akik a Lencsésin laknak, vagy gyakran járnak arrafelé, szem

tanúi lehettek annak, hogy nagyon rövid idő alatt áruház „nőtt 
ki a földből". Az osztrák érdekeltségű Billa élelmiszer-áruház a 
Comfort Kft. építészeti és a Csaba-Ep Kft. külső tervezési mun
kái alapján készült a Csaba-Ép kivitelezésében. Az ünnepélyes 
átadásra január 20-án került sor, a nagyközönség előtt pedig 
ma, azaz január 21-én nyitja meg kapuit. 

• K I Á L L Í T Á S M E Z Ő M E G Y E R E N 
Simon Rózsa festőművész kiállítása február 5-ig, naponta 9-15 
óráig látható Mezőmegyeren, az Arany János Művelődési Ház
ban (Kossuth u. 1.). 

SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 

Készülnek a választásra 
A szlovák kisebbségi önkormányzat csütörtöki ülése a janu

ár 29-re tervezett országos szlovák kisebbségi önkormányzati 
vezetőségválasztásra való felkészülés jegyében zajlott. A csabai 
szlovákok január 22-re meghívták Békéscsabára a Csongrád és 
a Bács-Kiskun megyei elektorokat, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy a három megye régiót alakítson. 

Január 29-én dől majd el, hogy a fővárosban 13 vagy 53 tagú 
országos testület alakul-e. Az előző ciklusban a nagyobb létszá
mú országos testületet alakították meg, erre az idén is reálisabb 
az esély. Ebben az esetben 16 helyet szeretnének a dél-alföldi
ek az 53-ból megszerezni. Az előző országos önkormányzatban 
három békéscsabai képviselő is helyet foglalhatott, s egy-egy 
bizottsági elnököt is adott a megyeszékhely. Az októberi válasz
tásokon Békés és Csongrád megyében együttesen 59 826 sza
vazat, azaz az országoshoz képest 33 százalék voks gyűlt ösz-
sze, ami 24 762 szavazó választópolgárt jelent (30 százalék). 
Ebből Békés megyében 23 181 volt a szavazólapok száma, s az 
országos adatok alapján Békéscsaba adta a szavazatok 11 szá
zalékát! A két megyében 16 önkormányzat alakult 74 elektorral. 
Budapesten hét önkormányzat alakult 35 elektorral. A leadott 
11 088 szavazat 4117 választópolgártól származott a fővárosban. 

A csütörtöki ülésen a Csabai Szlovákok Szervezetével, illetve 
a Budapesti Szlovák Intézettel megkötendő együttműködési 
megállapodásokat is előkészítették, valamint módosították az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. 

VÁNDOR ANDREA 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízásából a lakásügyi bizottság 
az önkormányzati tulajdonú ifjúsági garzonház 28 lakóegységének bérbeadására az alábbi pályázatot írja ki. 

Pályázati feltételek 

1. Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok 
a 30 év alatti házaspárok nyújthatják be pályázatukat, amelyek: 
a) rendelkeznek az elötakarékosság vállalásához és saját tulajdo

nú lakás későbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel; 
b) vállalják valamely pénzintézetnél egy teljes értékű - legalább 

havi 10 000 Ft/fő (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó) meg
takarítási összegű - rövid futamidejű (max. 4 év) lakás-előtaka-
rékossági szerződés megkötését és azt a szerződésben foglal
tak szerint folyamatosan fizetik; 

c) vállalják továbbá, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés tel
jesítését igazoló okmányokat negyedévenként, a bérleti szerző
désben foglaltak szerint bemutatják; 

d) a szülőktől vagy valamely közeli hozzátartozótól származó be
fogadó nyilatkozattal rendelkeznek; 

e) vállalják, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor felmerülő 
karbantartási költségek fedezetére a bérleti szerződés megköté
se előtt a 90 000 Ft/lakóegység karbantartási óvadékot megfize
tik. (Állami gondozottak ennek 1/3-át kötelesek megfizetni.) 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a házaspárok, 
amelyek legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett lakásban laknak. 

2. Nem jogosult ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton 
való részvételre az a házaspár, amely a pályázat benyújtását meg
előző 5 éven belül, vagy a pályázat elbírálásának időpontjában 
- lakóházzal, lakással rendelkezett, illetve 
- saját tulajdonában lévő lakásban vagy főbérlőként önkormány

zati tulajdonú bérlakásban lakik. 

Egyéb fontos tudnivalók 

1. A bérleti szerződés határozott időre - 1 évre - szólhat, mely a bér
leti szerződésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meghosz-
szabbítható úgy, hogy a bérlő (házaspár) a beköltözéstől számítva 
maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban. 

A lakóegységre kötött bérleti szerződés 51 hónap után sem
milyen Indokkal nem hosszabbítható meg. 

2. Az ifjúsági garzonházban lévő lakóegységre vonatkozó bérleti jog
viszony fennállása esetén a bérlő lakbért nem fizet, de a bérbe
adót terhelő üzemeltetési és fenntartási kötelezettség teljesítésé
ből adódó költségek fedezetéhez havi 1000 Ft/lakóegység hoz
zájárulást kell fizetni, mely összeg évente a szerződések megújí
tásakor (szerződéskötéskor) felülvizsgálatra kerül. 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági garzonház lakóegysé
gébe a bérlő (házaspár) a szerződés megkötése után született 
gyermeke kivételével más személyt nem fogadhat be. 

Az ifjúsági garzonházi lakóegységébe való bekerülés részletes felté
telrendszerét Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 259/1998. 
(VI. 11.) számú határozatával hagyta jóvá. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a személyi adatokon túlmenően, hogy 
a házaspár megfelel a pályázati kiírásban, valamint a 259/1998. (VI. 11.) 
számú közgyűlési határozatban rögzített feltételeknek. A pályázathoz 
mellékelni kell a pályázati feltétel 1/d pont szerinti befogadó nyilatko
zatot. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1999. február 5. (péntek) 12 óra. 
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen!) 
A pályázat benyújtásának helye: a polgármesteri hivatal vagyonkeze
lő irodája. 
A pályázat elbírálása az 1999. február 25-i közgyűlésen történik. 
A pályázatot benyújtókat az elbírálás eredményéről írásban értesít
jük. A nyertesekkel közöljük a szerződéskötés időpontját és a letéti 
összeg befizetésének határidejét és módját. 
Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodáján 
lehet kérni ügyfélfogadási időben. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

vagyonkezelő irodája 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 452-252/1251 mellék 



A B É K É S C S A B A I R O Z S A F E R E N C G I M N Á Z I U M 

helyettesítésre alkalmaz 

rajz-földrajz szakos középiskolai tanárt. 

Jelentkezni lehet személyesen: Rózsa Ferenc Gimnázium, 
Békéscsaba, Andrássy út 56., illetve telefonon: 325-998. 

Az alkalmazásnál előnyt jelenthet 
valamely képzőművészeti területen folyó tevékenység. 

Családsegítő és 
W P Gyermekjóléti Szolgálat 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az önkormányzat 

önálló szakmai intézményeként működik a hajléktalanok átme
neti szállójával integráltan. 1997-től látjuk el az aktív korú, nem 
foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyezettekkel való köte
lező kapcsolattartást, illetve a gyermekjóléti szolgálattal járó fel
adatokat. 

Szakmai munkánk többrétű. Alapellátásként önkéntes meg
keresés alapján kerülünk kapcsolatba a családokkal, illetve 
személyekkel, amely kapcsolat az ő igényeik, valamint a mi le
hetőségeink szerint alakul. Ahol a hatóság írja elő az együttmű
ködést, ott a hatóság által előírtak a mérvadóak. Amennyiben a 
gyermekek védelméről szóló törvény értelmében a családban 
élő kiskorú helyzete veszélyeztetett, úgy ennek megszüntetésé
ig vagy önként, vagy a hatóság által szabályozva kötelezően 
együtt kell velünk működnie a családnak: szülőnek és gyer
meknek egyaránt. 

Szociális és mentálhigiénés tevékenységet végzünk, azaz 
egyidejűleg próbálkozunk a szociális hiányok pótlásával, vala
mint az egyéni, személyes konfliktusok kezelésével. A hozzánk 
fordulók személyes adatait és problémáit a vonatkozó törvé
nyeknek megfelelően titkosan kezeljük. 

Működési alapelvünk az, hogy nem a hozzánk fordulók he
lyett oldjuk meg a problémákat, hanem hozzásegítjük őket ah
hoz, hogy eredményesebbek és önállóbbak legyenek. A segítő 
kapcsolat célja, hogy a segítséget kérő vagy segítségért hoz
zánk irányított személy, illetve család a problémákat felismerje, 
megfogalmazza, és kedvező irányú változás történjen. Nehéz 
helyzetekben a döntéseket nem vesszük át, hanem segítünk 
annak végiggondolásában és a lehetőségek számbavételében. 
A döntések felelőssége természetesen a családoké, a szemé
lyeké marad. 

Tapasztalataink szerint még a nagyon nehéz helyzetekben is 
vannak kapaszkodók, erőforrások, amelyek elviselhetőbbé te
szik a család együttélését, lehetőséget teremtenek a továbblé
pésre. Ehhez valamennyi családtag aktív és sok esetben nem 
is könnyű együttműködésére van szükség. 

Amiben mi segíthetünk: Tanácsot adunk életvezetési, lelki, 
egészséges életmóddal kapcsolatos, szociális, jogi, nevelési, 
párkapcsolati, családi problémák megoldásához. Segítünk eli
gazodni önkormányzati, társadalombiztosítási stb. ügyekben, 
valamint albérlet, korrepetálás, betegápolás és gyermekfelü
gyelet, adományok közvetítésével is a békéscsabaiak rendelke
zésére állunk. 

Amiben ön segíthet: Ha felajánlja az otthonában felesleges
sé vált, de még használható ruhákat, cipőket, gyerekjátékokat, 
könyveket, bútorokat, háztartási gépeket, azt eljuttatjuk a ve
lünk kapcsolatban lévő, nehéz körülmények között élő csalá
doknak. Pénzbeli és egyéb adományok közvetítését is vállaljuk. 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

>k * * 

Nyitva tartásunk: hétfő 8.30-17.00, szerda 8.30-16.30, 
csütörtök 8.30-16.30, péntek 8.30-12.00. 

Jogi tanácsadás: hétfő 8.30-11.30. 
Adománygyűjtő hely nyitva tartása: kedd 10.00-17.00. 

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, 
Szent István tér 9., telefon: 441-147, 325-147 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1999. január 21-27. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

21-27-ig 15.45,17.45 és 20.00, 22-23-án 22.00 órakor is: 
Geszti Péter, Dés László, Sas Tamás: 
KALÓZOK 
(új, zenés magyar film) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

2 1 - 27-ig 17.00,19.00 és 21.00 órakor: 
Johnny Depp: 
FÉLELEM ÉS RESZKETÉS LAS VEGASBAN 
(H. S. Thompson kultregénye nyomán) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

22- 27-ig 18.30 es 20.30 órakor: 
Ethan & Joel Coan: 
A NAGY LEBOWSKI 
(bűnügyi komédia) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Geszti Péter, Dés Laszlo. Sas Tamás: 
K A L Ó Z O K 

(új. zenés magyar liim) 

Pipi és Max két huszonéves jó barát, akik megosztják 
egymással életüket, albérletüket és szenvedélyüket, a 
Kalóz-rádiózást, mármint az adást. A szomszédságuk
ban egy szép és titokzatos lány nyüvi fuvoláját: Márta. 
Max és Pipi szinte egyszerre esnek bele... a lányba. 
Vajon ki tud-e lépni a három fiatal az általuk „alkotott" 
szerelmi háromszögből úgy, hogy a barátságukat meg
mentsék és vágyaik beteljesüljenek? Autós borulás, be
törés, veszekedés, sejtelmes őrjítő erotika és egy min
den (ki)t elsöprő szerelem teszi mozgalmassá az ere
deti helyszíneken (Bécs, Pest, Duna, albérlet, ágy stb.) 
forgatott új, nagyszabású, zenés és romantikus, olykor
olykor komikus magyar filmprodukciót. Figyelem, itt a 
Kalóz Rádió FM 199,9! Csak a Phaedrában fogható! 



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

H I R D E T M É N Y 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

az Andrássy út sétálóutcai szakaszán kijelölt 

árusítóhelyek bérleti jogának kiadására 

VERSENYTÁRGYALÁST TART . 

A versenytárgyalás időpontja: 1999. január 25., 9 óra. 

Helyszíne: a városháza díszterme. 
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akiknek nincs 
közterülethasználatidíj-tartozásuk, illetve az igényelt helyen
ként a 10 000 Ft-ot befizették. 

A licit feltételeinek leírása átvehető, illetve az árusítóhely
nek kijelölt területek megtekinthetők 7999. január 15-től Mol

nár Ferencnénél a városüzemeltetési irodán. 

P É N Z T Á R G É P E K 
KÖTELEZŐ 

éves adómemória-kiíratása 
szaküzletünkben és 

a helyszínen. 
WHIIIPII 

Békéscsaba, • 
Szerdahelyi u. 2 a 

Telefon: 66/323-644, 325-161 
Telefon/telefax: 324-586 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16, 
szombaton 8-12 óráig. 

A CSALÁDSEGÍTŐ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT 

albérletet felajánlók 
hirdetéseit várja. 

Az albérletek 
kiközvetítése ingyenes. 

Cím: 
Szent István tér 9. 
Telefon: 441-147, 323-777 

a Gyorsnyomdában 
L.\ AI4 150Ft, 
J \ A/3 300 Ff-os áron 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig 

C s a t l a k o z z o n b e a v i l á g h á l ó b a 

a N a p - S z á m I n t e r n e t t e l ! 

Nap-Szám Computer Kft. 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81. 
Telefon/telefax: 66/451-822 
E-mail: nap-szam@nap-szam.hu 

j Z u t , ^hennát TAXI 
éjjel-nappal Békéscsaba 

4 5 - 4 5 - 4 5 
V 4 4 4 - 7 7 7 

Legyen Ön is a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ 

Személy- és 
teherfuvarozás, autómentés 444-777 • 45-45-45 

r F I G Y E L E M ! ^ 
A lapunkban közölt ingatlan-apróhirdetések ingyen megjelenhet

nek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű 

INGATLANBÖRZE 
L című hirdetési, reklám- és információs magazinban, a 

• APRÓHIRDETÉS • 
Közületeknek és lakosságnak új ter
mék beszerelése és javítás! Árnyékolás: 
redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalag- és 
pliszefuggony extrákkal is. Zárak, heve
derzárak, kulcsmásolás. Szolgáltatóháló
zat: Békéscsaba. Sás köz 6.. telefon: 457-
828; az Andrássy út végen, az autóbusz-
pályaudvar alagsorában, telefon: 06-20/ 
9475-705: Békés, Ady u. 1, tel: 341-580. 
Kárpitozott bútorok felújítása: 437-753. 
Székely M. u. 65.. Krnyán. 
Eszter noi-ferfi fodrászat. Hivásra ház
hoz megy: 06-30/9284-050. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, Mé
szár Tibor. Telefon: 456-895. 
Színes tévé, videó javítása: 06 20 9605 
105, 06-20/9458-130, Horváth Árpád. 
Háztartási gépek, mosógépek javítása: 
06-20/9854-223. 
Padlásterek, pincék, tárolók lomtalanítá
sa, takarítása elszállítással, közületeknek 
is: 321-768. 
Színes televíziók javítása garanciával Do
mokos Tamás: 430-166, 06-20/9417-855. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Tel.: 436463. 06-60/483-712. 
Videofelvétel! Telefon: 450-566. 
Bőrkabátok, bordzsekik, farmer- és szö
vetruházat javítását, alakitásat. cipzár 
cserét vállalok. Telefon: 451-152, Ihász u. 
6. fszt. 2. 
Csempezést, hidegburkolást vállalunk. 
Telefon: 327-417. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás árked
vezménnyel. Telefon: 06-20/9768-428. 
Ablakszigetelés árkedvezménnyel: 326-
906. 
Hevederzárak szerelése garázskapukra, 
bejárati ajtókra: 457-302, 457-725. 
Mosogepjavitas a helyszínen garanciával 
Hibabejelentés: 06-60/388-348. 454-561. 
Elektron Bt. 
Hajdú automata mosógépek javítása 
garanciával: 06-20/9376-511. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készíté
se, javítása: 435-942. 

Üzlethelyiség eladó a Lencsésin: 457-259. 
70 m'-es. elókertes sorházi lakás eladó 
az Öntözött réten. Irányár: 3 400 000 Ft. 
Telefon: 456-366. 
Tanya földdel eladó: Kisrét 48. 
Kertes házat vennék: 452-607. 
A Millennium-lakótelepen lakás és ga
rázs eladó: 06-20/9260-274. 
37 m!-es udvari házrész eladó. Irányár: 
750 000 Ft. Telefon: 430-689. 
Sarkad, Szív u. 7. alatti ház elcserélhe
tő békéscsabai lakásra, házra. Érdeklőd
ni: Békéscsaba, Partizán u. 48. 
Tanya eladó, elcserélhető: 432-009. 
Vécsey utcai garázs eladó Tel.: 328-646. 
A Diófás utcában 600 m'-es zártkert 
építménnyel, pincével eladó: 06-20/ 
9621-643. 
2,5 szobás, felújított lakás a Millennium 
utcában eladó. Telefon: 328-889. 
A Veszély mögött kert eladó: 254-421. 
Bútorozott szoba lóbérlóvel egyedül
álló nő részére kiadó. Telefon: 06-30/ 
9351-560. 
Keresünk ügyfeleink részére Békéscsa
bán kertes házat, lakást, szántóföldet. In-
terobjekl Bt, Jókai u. 18. Tel.: 445-710. 
2 szobás, egyedi gázos lakás eladó. Te
lefon: 455-959. 
A sétálóutcán 2,5 szobás, gázkonvek-
toros. telefonos, vízórás lakás április
májusi beköltözéssel eladó: Andrássy út 
18/E IV/23. Érdeklődni 17 órától. 
Kertes családi ház eladó: Klapka u. 4. 
Szántó bérbe adó, 3 hektár, Békéscsa
bához közel. Eladó kerékpár is. Telefon: 
456-815. 
2.5 szobás, elókertes társasház garazs-
zsal eladó a nyugati kertvárosban. Tele
fon: 438-033,14 órától. 
Egy szobát vagy helyiséget vásárolnék. 
Telefon: 447-392, este. 
2 szobás, egyedi gázos, II. emeleti la
kás a piac mellett eladó: 06-20/9205-967. 
Felsónyomáson tanya 3200 m2 területtel 
sürgősen eladó. Telefon: 452-093. 

2,5 éves Suzuki Swlft 1.0 GL (15 000 ki
lométerrel) eladó. Érdeklődni: 431-232. 
Törött, totálkáros autót veszek: 06-30/ 
9543-170. 
1300-as Speclal Lada. 14 éves, eladó 
Telefon: 327-554. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítá
sa, régebbi típusú is. Hibabejelenlés tele
fonon: 457-334. Tomka Attila. 
Dugulaselháritás, vízvezeték-szerelés, 
-javítás. Tel.: 455309, 06-20/9209-389. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid 
áron. Gubény György, telefon: 433-079. 
Ajtók, ablakok utólagos hőszigetelése. 
Euro-Srip rendszer: 448-795, 06-30/9357-
274. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. Felújítás, 
átalakítás, javítás. Telefon: 321-768. 
Színes tévé, videó javítása. Kovács Atti
la és Társa Bt., hibabejelentés a 322-480 
telefonszámon. 
Könyvelés, adóbevallás-készítés: 457-
267. 
Vállalunk: víz-, villany-, gáz-, fűtéssze
relési és javítási munkát, gyermekfelü
gyeletet. Telefon: 438-314. 

' Gyermekfelügyeletet vállalok: 459-337 
Matematikából korrepetálást, érettségi
re felkészítést vállalok. Tel 325586. 
délután és este. 
Vjatka mosógép olcsón eladó. Telefon: 
430-825. 
Magyarból korrepetálást vállalok: 457-902. 
Iskolásoknak angoltanítás, -korrepetá
lás nyelvtanárnál. Telefon: 430-130. 
Evrika félautomata mosógép eladó: 
326-901. 
386 DX számítógép eladó. Tel: 455-702. 
Matematika-fizika korrepetálást válla
lok: 328-824. 
Eladó olcsón: regi varrógép, harmónuim. 
rádió, valamint videó, szivattyú, fényképe
zőgép: Arany u. 28. Telefon: 440-477. 
Hajdú automata mosógépet vennék, 
üzemképtelent is: 06-20/9376-511. 
A Megváltozott Munkaképességűek 
Egyesülete január 27-én. szerdán 14 órá
tól tartja beszámoló taggyűlését a Szlo
vák Kuliura Házában 
Hanglemezek ismét nagy válasz 
tékban kaphatók az Univerzál 
Áruházban. Jó állapotú hang-
lemezt és CD-t vásáro
lunk. Tel.: 448-148. r . T i 

mailto:nap-szam@nap-szam.hu


B é K é s c s A B A / V P P O . ~ vAkdDsujm á a m m m z t 

A Magyar Kultúra Napja 
JANUÁR 22-1 BÉKÉSCSABAI RENDEZVÉNYEI 

10 óra Globalizáció és civilizáció az ezredfordulón - be
szélgetés a kultúráról. Vendégek: Lengyel László 
politológus és Vitányi Iván szociológus. Helyszín: 
Megyei Művelődési Központ (Luther u. 6.). 

11 óra A Pro Natura természettudományi kiállítás megnyi
tója. Köszöntőt mond Domokos László, a megyei 
közgyűlés elnöke. Megnyitja dr. Matskási István, a 
Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója. 
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum (Széchenyi u. 9.). 

15 óra A Napsugár bábegyüttes bemutatja Mackó Mukik 
kirándulnak című mesejátékát. Helyszín: Békés Me
gyei Könyvtár (Derkovits sor 1.). 

17 óra Ünnepi hangverseny. Közreműködik a Bartók Béla 
vegyes kar (vezényel Rázga József), a békéscsabai 
vonós kamarazenekar (művészeti vezető: Tóth Ist

ván), Bartus Gyula színművész (vers), Ralik Szilvia 

(ének), Tóth Péter (zongora). Helyszín: a Jókai szín
ház Vigadója (Andrássy út 1.). 

20.30 óra Ifiház Galéria - kiállítás békéscsabai képzőművészek 
alkotásaiból, megnyitja Pap János polgármester. 

21.00 óra Zene-Bona - a '60-as évek slágerei. Köles István J r . 
vendégei: Békefi István, Illés Márton, Köles István. 

Elszállt a nyár - a Csabai Színistúdió műsora. Hely
szín: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Derkovits 
sor 2.). 

A rendezvénysorozat szervezői: Békés Megyei Múzeumok Igazga
tósága, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békés-táji Művé
szeti Társaság, a Filharmónia Kht. Békés megyei irodája, Ifjúsági 
Ház és Általános Társaskör, Jókai színház, Közösségfejlesztők Bé
kés Megyei Egyesülete, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
Békés megyei szervezete, a Magyar Népművelők Egyesületének 
Békés megyei szervezete, Békés Megyei Könyvtár, Békés Megyei 

Művelődési Központ, Városházi esték, Viharsarok Nép
táncszövetség. 

A rendezvénysorozat támogatója 
a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma. 

1 Evita Békéscsabán 

A Jókai színház januárban az Evita című musicalt játssza igen 
nagy érdeklődés mellett. Andrew Lloyd Webber zenéjéhez a dal
szövegeket Tim Rice írta, a magyar szöveg Miklós Tibor munkája. 
A békéscsabai előadás rendező-producere Molnár László, koreo
gráfusa Gajdos József. 

Evita egy Los Toldos nevű faluban született 1919-ben anyja öt 
törvénytelen gyermekének egyikeként. 14 évesen elhatározta, hogy 
színésznő lesz, és rövidesen Buenos Airesbe szökött egy tangóé
nekessel. Élete akkor vett fordulatot, amikor egy gazdag gyáros 
beleszeretett és rádióműsort adott neki. 1944-ben egy jótékonysá
gi bálon találkozott először Jüan Domingo Perónnal, az új katonai 
kormányzat nagy hatalmú ezredesével. Evita számos tettével elő
segítette Perón hatalomra jutását. Egy katonai államcsíny már 
majdnem sikerrel zárult Perón ellen, amikor Evita 200 000 nyomor
gó proletárral árasztotta el a várost, ezzel őt is kiszabadította a bör
tönből. Perón elnök lett, feleségül vette Evitát, aki kiterjesztette a 
nők politikai jogait, alapitványaiból iskolák és kórházak százai épül
tek. Beszédeiben mindig a nép Perónba vetett bizalmát erősítette. 
Hatalmas munkabírású volt, azonban 33 évesen nem tudott tovább 
küzdeni a méhrák ellen, 1952. július 26-án meghalt. 1955-ben Pe
rónt a hadsereg lemondatta, majd száműzte. Evita Duarte de Pe
rón holtteste 16 éven keresztül ezután Olaszországban nyugodott, 
majd visszakerült Argentínába. M ( 




