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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA — 

1 S z l o v á k K ö z p o n t 1 9 9 3 - b a n ? 

November 21-én, csütörtökön szlovák küldöttség járt 
városunkban, ugyanis újra életre kelt az a régi elképzelés, 
mely szerint Szlovák Kulturális Központ épülne Békéscsa
bán. A delegáció tagjai voltak Vladimír Hasala , a szlovák 
kormány Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériumának igaz
gatója, J a n a Tomková, a minisztérium magyar ügyekért 
felelős munkatársa, és Karol Wlachovsky , a C S S Z S Z K 
budapesti Kulturális és Tájékoztató Központjának igazga
tója. 

A vendégeket először - újságírók jelenlétében - a város 
vezetői és az itteni szlovákság képviselői fogadták a Város
házán. Pap János polgármester arról biztosította a s z o m 
széd ország képviselőit, hogy városunk szívesen adna 
otthont a Szlovák Kulturális Központnak. Mint mondotta , a 
múltban is Békéscsaba hagyománya volt a sokféle kultúra 
együttléte, s az önkormányzat szeretné, ha a jövőben is így 
lenne! Említette még, hogy a város az 1992 márciusában 

rendezendő Kelet-Európai Börzére Csehszlovákiából is 
szeretne megnyern i o lyan je les személyiségeket, m i n t V a c -

lavHavel, Jiri Menzel , Bohumi l Hrabal . . . 
A Szlovák Köztársaság véleményét Vladimír Hasala úr 

tolmácsolta. Elmondta, hogy a szlovák kormány zöld utat 
adott a Békéscsabán létesítendő Kulturális Központnak -
döntés ebben az ügyben az év végére várható. Reményeik 
szerint a békéscsabai Szlovák Kulturális Központ már 
1993-ban valóság lesz. A mostan i látogatás egyik célja: 
felmérni az itteni szlovákság igényeit, és ezeket egyeztetni 
a város vezetőivel. 

A délután folyamán Karol W lachovsky úr megny i tot ta Jiri 
Anderle Appass ionata humana című graf ikai tárlatát. A 
Megyei Könyvtárban kiállított képek Vac lav Havel Szó az 
igéről című művéhez készültek. ( S z S z ) 

IPARI, KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. 

GYORSNYOMDA 
5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 1 -3. 

Ülésezik a közgyűlés 

Gyermekeinkért, Békéscsabáért 

Mi újság a lakásfronton? 

• Gondolkodó 

Nem hivatalos látogatáson 
Békéscsabán tartózkodott Ho-
wardPearce, a Brit Nagykövet
ség tanácsosa, nagykövet-he
lyettes. Háromnapos látogatá
sa során városunkkal és a me
gyével ismerkedett, s a beszél
getések, megbeszélések "hi
vatalos" nyelve a magyar volt. 
Első kérdésünk is azt kutatja, 
honnan a magabiztos nyelvtu
dás. 

- Még az elmúlt év novem
berében kezdtem a magyarral 
foglalkozni, mielőtt megkezd
tem volna itteni munkámat. 
Négy és fél hónapig tanultam 
Oxfordban, majd öt hetet töltöt
tem tanulással Budapesten. 
Június óta dolgozom a nagykö
vetségen, s bár ott angolul be
szélünk, sok lehetőségem van 
a magyar nyelv gyakorlására 
is. Ezt a személyes kapcsola
tok kialakítása miatt nagyon 
fontosnak tartom! 

- Úgy tudom, ismerkedni 
jött a várossal, a környékével, 
az önkormányzattal, látogatá
sa nem hivatalos. 

- Hivatalos annyiban, hogy 
a meghívást Békéscsaba al
polgármesterétől, Domokos 
Lászlótól kaptam, akivel két 
hónappal ezelőtt Budapesten 
találkoztam. Emellett azonban 
fontosnak tartom, hogy a diplo
maták ne csak Budapestet is
merjék, hisz a vidék problémái 

Izgalmas 
egy ország 

sok tekintetben különböznek a 
fővároséitól. A mi feladatunk, 
hogy az egész országot meg
ismerjük, s ehhez nyújtanak jó 
lehetőséget az olyan látogatá
sok, mint ez a mostani. 

- E rövid itt-tartózkodás 
után milyen benyomásokkal 
távozik városunkból, Taná
csos Úr? 

- Magyarország jelenleg 
nagyon izgalmas helyzetet 
tudhat a magáénak: nem min
dennapi dolog, hogy egy or
szág teljesen új politikai és 
gazdasági rendszert alakíthat 
ki magának. A nehézségek el
lenére is a lehetőség óriási, s 
itteni beszélgetéseim alapján 
úgy tűnik, hogy a békéscsabai 
önkormányzat tud élni ezekkel 
a lehetőségekkel. Sok jó ötletet 
hallottam itt, sok lelkes kezde
ményező emberrel ismerked
tem meg, akik tudják, hogy 
most kell ós lehet itt új dolgokat 
véghez vinni. 

Köszönöm a beszélge
tést! (Sz Sz) 

ÁCHIM L. ANDRÁS 
születésének 120. évfordulója alkalmából Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsabai Városvé
dő és Városszépítő Egyesület emléktáblát helyez el szülőhá
zának falán. 

AZ EMLÉKTÁBLAAVATÓ 
ÜNNEPSÉGET 

1991. november 30-án (szombaton) délelőtt 10 órai kezdettel 
tartjuk. Az ünnepség helye: Kastély u. 8. 

A&M 



I Szerdától szerdáig 

Vállalkozói címtár készül 
A MÉDIA-MIX BT. Szeged, Pécs és Kaposvár mellett 

Békéscsabán is szeretne kiadni a szegedi szolgáltató cím
tárhoz hasonló közhasznú üzleti kiadványt. 

A kiadvány előkészítése a Délmagyarországi Gazdasági 
K a m a r a és a Békés Megyei Hírlap támogatásával folyik. A 
könyvet,-amely várhatóan az év végén jelenik meg, nagy 
példányszám ban ingyen bocsájtják a lakosság rendel keze
sére. Információkban, címekben gazdag kiadványt szeret 
nének az emberek kezébe adni. 

A MÉDIA-MIX BT. képviselői azzal a kéréssel fordultak 
a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy amenny iben ez lehetsé
ges, bocsássa rendelkezésükre azoknak a vállalkozóknak 
név- és címlistáját, akiknek az önkormányzat egyéni vállal
kozói igazolványt adott ki. A MÉDIA-MIX BT. szeretné 
felajánlani nekik a címtárba kerülés lehetőségét! 

Egyéni vállalkozók, f igyelem! A Polgármesteri Hivatal 
nem szolgáltat ki adatokat , ezért a címtárba bekerülni kívá
nók je lentkezzenek a kiadványt készítő MÉDIA-MIX BT. -
nél! (6701 Szeged, Pf.: 780) H m 

A T e v a n Kiadó 

újdonsága 

Emi ly Bronté: 

Ü v ö l t ő 

s z e l e k 

S újra magával ragad minket a XIX. század reprezentatív 
nagyregényeinek egyike. Emily Bronté a vad, e lszabadult 
és önemésztő szenvedélyek ábrázolója, f inom lelki fo lya
matok jó ismerője. A vesztett illúziók könyve ez a mű, 
amelyet a korabel i kritika a "zord önzés" románcának ne
vezett. Szere lmi mítoszok omlanak benne össze, hogy 
később még nagyobb erővel törjenek fel . Szép és me lan 
kol ikus világ, ame lyben egymásra talál indulat és gyöngéd
ség. K Zs 

P Á L Y Á Z A T 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium 

igazgatói állásának 
betöltésére. 

Képesítési feltételek: 
egyetem vagy tanárképző főiskola, 5 év pedagógiai gyakorlat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó személyi adatait 
• szakmai önéletrajzát 
• az intézmény vezetésére vonatkozó tervét 
• képzettségének és büntetlen előéletének igazolását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1991. december 1. 
Érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal oktatási iroda. 

• FOGADÓNAPOK. Nov. 
29-én, pénteken Molnár 
György alpolgármester, dec. 6-
án Pap János polgármester 
tart fogadónapot a Városházán 
8 és 12 óra között. A polgár
mester fogadónapjára előre 
kell bejelentkezni telefonon 
(26-366/170), vagy személye
sen a titkárságon! 

• MEGHÍVÓ. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlé
se soron következő ülését 
1991. nov. 28-án, délután 13 
órai kezdettel tartja a Városhá
za dísztermében. Napirend: 

1. Oktatási koncepció meg
vitatása. 

2. Sportkoncepció megvita
tása. 

3. A Városgazdálkodási 
Vállalat megbízott igazgatójá
nak kinevezése. 

4. Pro Urbe Díj, díszpolgári 
cím megalapítása - rendeletal
kotás. 

5. Az 1992. évi költségvetés 
első vitája. 

6. Telekgazdálkodási 'stra
tégia megvitatása. 

7. Építési tilalmak áttekinté
se. 

8. A Békés Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat átalakulá
sa. 

9. Bejelentések. 
Az ülés nyilvános, minden

kit szeretettel várunk! 
• S .O.S. Lelkisegély Szol

gálat, 28-800. Hívható este 7 
órától reggel 7 óráig, a hívás 
ingyenes. 

• A SPORTIRODA rendez
vénye: városi nyílt felnőtt te
remlabdarúgó bajnokság 
(XI.30. -XIII , 8 és 20 óra kö
zött). Helyszín: 2.sz. Általános 
Iskola tornaterme. 

• NARANCS KLUB. XI.28.. 
csüt.: Nosztalgia-klub. Régi 
zene - régi slágerek. Belépő
díj: 40 Ft. 

XI.29., péntek: Huzella Pé
ter- 'Túloldalon", magánbal
ladák. Belépődíj: 50 Ft. 

XI.30.. szombat: Jazz
klub, a Jazz Mine együttes 
játszik. Belépődíj: 70 Ft. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. XI.29., 
péntek, 21 óra: Jazz-klub: 
Gadó Gábor és ifj. Rátonyi 
Róbert műsora. 

XI.30., szombat, 22 óra: 
Blues-kocsma: Dobókocka 
és S-Modell-koncert. 

• A "Szivárvány Alkotókör" 
szeretettel meghív barátaiddal 
együtt a nov. 30-án 16 órakor 
kezdődő "Irodalmikávéház"cí
mű rendezvényére. Program: 
"Világkrízis" - Donáth László 
evangélikus lelkész, publicista 
és Iványi Gábor metodista lel-

B E K E S C S A B A 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

kész, országgyűlési képviselő 
előadása; Homoki Anett (brá
csa) és Nátor Éva (zongora) 
hangversenye, műsoron: 
Schumann-, Stamitz- és Schu
bert-művek; "Új Eget és új Föl
det várunk" - Donáth László és 
Iványi Gábor dialógusprédiká
ciója. A rendezvény helye: Bé
késcsabai Evangélikus Egy
háznagyterme, Luther u. 1. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Molnár Péter István és Pé
ter Edit leánya Nikolett, Szabó 
István János és Forgó Ibolya 
Mária leánya Brigitta, Fodré 
Gábor és Jakucs Erzsébet le
ánya Katalin, Mecin János és 
Molnár Mária Márta leánya Ildi
kó Dóra. 

HÁZASSÁG 

Matuska Péter és Hégely 
Edit, Hardi Attila és Horváth Il
dikó, György Kálmán Levente 
és Kis Ilona. 

HALÁL 

Vaja Jenő (1902), Sutyák 
Mihály (1928), Selmeci Mihály 
(1913), Kocziha János (1924), 
Danczik Pálnó Szolár Judit 
(1899), Hrotkó Jánosné Szabd 
Julianna (1927). 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszlá v 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 9. Pf.: 112. 

Telefon: (66) 26-366. 
telefax: 23 954, telex: 83 229 

Szedés: A & M Bt. 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

22 500 példányban 



M E L L E K L E T MUNKANÉLKÜLISÉG 
T i s z t e l t O l v a s ó ! 

Alábbi összeállításunk a munkanélküliségről, erről a szomo
rú, a mindennapi életünkbe hirtelen erővel berobbant jelenség
ről szól. Nehéz erről higgadtan, érzelmek nélkül írni - vészter
hes időket élünk, itt emberi sorsok dőlnek el 

Sokak számára gondot jelent a mindennapi megélhetés, a 
normális, emberhez méltó életkörülmények biztosítása. A 
munkanélküliség következtében családok mennek tönkre, 
gyerekek és szülők veszítik el egymást. Fiatal pályakezdők 
munka nélkül kezdik életüket - belépnek a semmibe. Ötven év 
fölötti emberek kerülnek az utcára egyik napról a másikra, s 
tétlenségre vagy pályaváltoztatásra kényszerülnek, ami súlyos 
lelki csapást jelent számukra. Olyan ez, mint amikor egy 
öregembert elszakítanak megszokott, szeretett környezetétől, 
megfosztják a levegőtől - kedvenc tárgyaitól, székétől, ágyá
tól, virágaitól... 

Tudjuk, a gazdasági átalakulás, az általános válság szociá
lis feszültségekkel jár, s szeretnénk segíteni. Tudjuk, bent 
bolyongunk a sötétségben, az alagút vége még nem látszik 
s próbálunk segíteni. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A munkaerőhelyzet alakulása 
Békés megyében 1991-ben 

Amunkaerópiacon 1990 -ben érzékelt kedvezőtlen folya
matok az idén tovább folytatódtak, sőt számos területen 
felerősödtek. Megyénkre is ez a fo lyamat a jellemző. A 
gazdasági környezet romlása, az exportlehetőségek be
szűkülése, a lassú szerkezetváltás következtében a te rme 
lés jelentősen mérséklődik. Fo lyamatosan csökken a m u n 
kaerő iránti kereslet, nő a munkaerőkínálat, a munkanélkü
liség. A nyilvántartott üres álláshelyek száma draszt ikusan 
csökken, s ugrásszerűen nő az állásukat elvesztők száma. 

Az országban nyilvántartott munkanélküliek száma m e g 
haladja a 300 ezret, az országos munkanélküliségi ráta 6 % 
körüli. Megyénk lakónépessége 1991 . jan. l-jén 411 .887 fő 

• volt, az aktív keresők száma 181.800 fő. A regisztrált m u n 
kanélküliek száma novemberben 19.000fő, a munkanélküli 
ellátásban részesülők száma 17.000 fő, a munkanélkülisé
gi ráta 10%. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Borsod -
Abaúj-Zemplén megyék után Békés m e g y e a negyedik 
helyen áll a kedvezőtlen helyzetű megyék körében. 

A különböző gazdasági ágazatokban fog lalkoztatottakat 
eltérő mértékben sújtja a munkanélküliség. A legnagyobb 
problémákkal megyénkben a gépipar, a könnyűipar és a 
mezőgazdaság adottságaira épült élelmiszeripar küszkö
dik. Ennek oka abban keresendő, hogy ezek a vállalatok 
főleg a KGST piacra termeltek. Az építőiparban az elmúlt 
évvégén és az idei év elején voltak nagy létszámú elbo
csátások, mivel minimálisra csökkentek a lakásépítések, a 
vállalati beruházásokat pedig visszafogták. A mezőgazda
ságban részben felszámolták az ipari üzemágakat, vagy 
ezek önállósodtak. A termelőszövetkezetek egy része átéli 
időszakban szüneteltette a tagság 1/3 részének munkav i 
szonyát - ezzel növelve a munkanélküliek számát. Nyáron 
a mezőgazdasági munkák beindulásával újra munkav i 
szonyt létesítettek a dolgozókkal. Az idénymunkák befejez
tével néhány szövetkezet újra bejelentette, hogy tagjai egy 

:énél munkaviszony-szüneteltetést kíván végrehajtani. 
kereskedelemben a privatizációs fo lyamat nemrég indult 

be, ezért az utolsó negyedévben várható nagyobb létszám
leépítés. A többi ágazatban is vannak létszámcsökkenté
sek, de ezek nem olyan nagymértékűek. 

Iskolai végzettség tekintetében a munkanélküliek lét
számmegoszlására jellemző a nyolc általános iskolai vég
zetségnél kisebb vagy nyolc általános iskolát végzettek 
m a g a s aránya. Állománycsoportok szerint a legkedvezőt
lenebb helyzetben a betanított munkások, il letve a segéd
munkások vannak. A szel lemi foglalkozásúak részaránya 
ma jdnem állandó. 

A z álláskeresők ma jdnem I/4 része 25 évnél f iatalabb, 
és közel 3 /4 része a 26 és 55 közötti korcsoportba tartozik. 
A regisztrált munkanélküliek között több mint 2000 fő a 
pályakezdő, 5 0 % - u k szakképzetlen. Nőtt azoknak az egye
temet , főiskolát végzetteknek a száma, akik nem tudtak 
e lhelyezkedni . Az első ízben munkába lépni kívánók közül 
sokan a s z a k m a telítettsége miatt nem tudnak e lhe lyezked
ni. 

A munkanélküliek számának növekedésével egy ide
jűleg jelentősen v isszaesett a bejelentett üres álláshelyek 
száma - márciusban megszűnt a kötelező bejelentés. No
v e m b e r b e n összesen 300 üres álláshelyet jelentettek be, 
így a megyében 100 álláskeresőre átlagosan 6 álláshely jut 
(országosan is 6). Tavaly megyénkben 100 álláskeresőre 
77 állást tudtak felajánlani a munkáltatók. A felajánlott 
állások többségére fizikai dolgozókat keresnek. 

Egyre nő a munkanélküliség időtartama. Év elején 
2 3 , 6 2 % volt azoknak az aránya, akik 181 napnál tovább 
vették igénybe a munkanélküli ellátást, je lenleg ez az arány 
3 0 % . 

Megyénkben az átlagos havi bruttó járadék (7251 Ft) alig 
haladja m e g az országos átlagot (7026 Ft), de lényegesen 
kevesebb a budapestinél (10 000 Ft). Ez azt bizonyítja, 
hogy itt a lacsonyabbak az átlagkeresetek, ami a járadék 
alapját képezi. 

A z év végéig tovább nőhet megyénkben a munkanélkü
liség. Előzetes becslések szerint a regisztrált munkanélkü
liek száma meghaladhat ja a 20 -21 ezret, a munkanélküli
ségi ráta a 11%-ot . A leépítések legfőbb okai között leg -



gyakrabban a volt szocial ista export visszaesését, a belföl
di kereslet csökkenését, a gazdaságtalan termelés felszá
molását, a mezőgazdasági értékesítési problémákat e m e 
lik ki, de az anyaghiánygondok és a privatizációt követő 
átszervezések is szerepelnek az okok között. A kisvállalko
zások számának növekedése nem tudja ellensúlyozni a 
gyors létszámcsökkenést. A vállalatok kapacitásuk 70 -
75%-át használják csak ki, és a jövőre vonatkozóan nem 
akarnak kapacitásbővítést. A munkaadók nem kívánják a 
természetes fogyást pótolni, tehát így is létszámcsökken
tést hajtanak végre. 

A demográfiai hullám miatt egyre nő az első ízben m u n 
kába lépők száma. Ezek a fiatalok nem tudnak el indulni az 
életben, nem tudnak családot alapítani, mivel munkába 
állásuk abból áll, hogy rögtön munkanélküliek lesznek. A 
segélyösszegből csak önmagukat tudják fenntartani szülői 
segítséggel. Ezért számukra olyan átképző tanfo lyamokat 
kell indítani, amelyekre egyes cégeknek igényük van. 

Békéscsaba munknélküliségének 
alakulása 1991-ben 

Békéscsaba foglalkoztatási helyzete tovább romlott. A 
gazdálkodó szervezetek a gazdasági nehézségek enyhíté
sére egyre gyakrabban fo lyamodnak létszámleépítéshez, 
ami bizonyos szempontból érthető, hiszen kiadásaik növe
kednek (nyersanyagár, energiaár stb.). 

A városban januárban 953 munkanélkülit tartottak nyi l 
ván, je lenleg 2850 főt. A munkanélküliségi ráta 8 ,9%. 

Januárban 100 álláskeresőnek átlagosan 10 állást tud 
tak felajánlani, a felkínált' álláshelyek 51%-ára s z a k m u n 
kást kerestek, 31%-ára pedig szel lemi foglalkozásút. No
vemberben 100 álláskeresőnek már csak 7 állást tudtak 
felajánlani. Jelenleg 7 8 % fizikai és 2 1 % szel lemi fogla lko
zású részesül ellátásban. 

Békéscsabán a közeljövőben nem várható olyan nagy 
volumenű munkahelyteremtő beruházás, ami enyhítené a 
foglalkoztatási nehézségeket. A foglalkoztatásban mutat 
kozó problémák kezelését a Foglalkoztatási Törvény által 
biztosított eszköz- és intézményrendszer kialakításával és 
működtetésével próbáljuk megoldani . Az eszközöknek két 
típusa létezik. A passzív eszközök a munkanélküli járadék, 
a pályakezdők munkanélküli segélye és az előnyugdíj Az 
aktív munkaerőpiac eszközei az átképzés, munkahelyte
remtés támogatási lehetősége, a foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatások {ezen belül a közhasznú munkavég
zés), a munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése 

t érdekében nyújtható támogatások, a korengedményes 
' nyugdíj átvállalása. Az aktív eszközök finanszírozására 

éves szinten a Foglalkoztatási Alapból 120 millió Ft állt 
központunk rendelkezésére, de a megye hátrányos hely
zetére való tekintettel ezt az összeget felemelték 192 millió 
forintra. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a következő hónapokban 
a foglalkoztatásban mutatkozó feszültségek fokozódásával 
kell számolni. Ez a foglalkoztatáspolitikával, a m u n k a 
ügyekkel foglalkozóktól, de az egész társadalomtól is foko 
zot tabb erőfeszítést, le lki ismeretesebb, hatékonyabb m u n 
kát igényel! 

Központunk lehetőségeihez képest mindent m e g kíván 
tenni annak érdekében, hogy a feszültségeket mérsékelje, 
a problémákat kezelje. Az aktív eszközök hatékony működ
tetésén túlmenően nagyobb gondot kívánunk fordítani az 
ügyfeleinkkel való foglalkozásra, a munkáltatókkal, vállala
tokkal való kapcsolattartásra, a munkahelyek feltárására. 

Ennek érdekében növeltük a kirendeltségeinken dolgozó 
munkatársaink, munkaközvetítőink létszámát; ezzel együtt 
kibővítettük az ügyfélfogadási időnket. 

Munkatársaink feladatául szabtuk a térségben működő 
munkáltatók, vállalkozók rendszeres felkeresését, az állás-
helyek feltárását, megismerését, illetve a feltárt munkahe - I 
lyekre a munkanélküliek kiközvetítését. 

/vfegyén/rfoglalkoztatási helyzete kedvezőtlenebb az or-
szagos átlagnál. Ez a helyzet mindannyiunk lelki ismeretes 
munkáját, az önkormányzat, a munkáltatók és a közpon-
tunk széles körű összefogását igényli. 

Tisztelettel: Dr. Nagy Ágnes 
a Megyei Munkaügyi Központ 

igazgatója 

Piacképes tudással növekvő esély 
az elhelyezkedésre 

(Átképzési lehetőség munkanélküliek részére) 

Békés megyében a munkanélküliek számának rohamos 
növekedése a munkaerőpiaci prognózis alapján tovább 
folytatódik. A munkanélküliek mielőbbi munkabahelyezé- I 
sének elősegítése céljából a Megyei Munkaügyi Közpor I 
olyan szakirányú átképző tanfolyamokat szervez, amelyek I 
elvégzése után a munkanélküliek munkaerőpiaci pozíciói 
lényegesen javulnak, elhelyezkedési esélyeik megnőnek. I 
Jelenleg 14 tanfo lyam van fo lyamatban és még az idén 16 
intenzív - mindennapos , napi 5-8 órás - tanfolyam és 12 I 
csopor tban munkaerőpiaci felkészítő tréning kezdődhet 
meg, többségük szakképzetlen pályakezdők részére. A z I 
ifjúsági munkanélküliség megelőzése, enyhítése céljából a 
Munkaügyi Minisztérium ugyanis pályázatot hirdetett olyan ] 
képzési p rogramok támogatására, amelyek megkönnyítik I 
a f iatalok számára az elhelyezkedést. E központi pályáza- I 
t o n 13 tanfo lyam és 12 munkaerőpiaci felkészítő tréning I 
Békés megyében történő megvalósítására kapott támoga
tást központi forrásból 16 pályázó. 

így az érettségivel rendelkező munkanélküliként nyilván- I 
tartott pályakezdő szakképzetlen fiatalok az alábbi tanfo- I 
lyamokra jelentkezhetnek a Munkaügyi Központ területileg 
illetékes kirendeltségén: 
• Felsőfokú képesítést nyújtó ügyintéző titkárképző 800 ] 

órás nyelvi képzéssel kibővítve, amely középfokú nyelv m 
vizsgára készít fel. 
13 hónap alatt Békéscsabán többek között gyors - és 
gépírást, magyar nyelv és beszédtechnikát, számítás
technikát, idegen nyelvet, idegen nyelvű levelezést, jogi 
közgazdasági, ügyviteltechnikai ismereteket sajátítanak 
el. Korszerű piacképes tudással vértezik fel a fiatalokat, 
amely re je len leg is óriási a munkaerőkereslet. 

• Felsőfokú képesítést nyújtó információs rendszer prog
ramozó tanfolyam 120 órás angol nyelvi képzései kiegé
szítve. 
A tanfo lyam időtartama 12 hónap, helye Békéscsaba. Az 
alapvető számítástechnikai tárgyakon kívül a hallgató 
választhatja ki azt a szakterületet, amelyre további sza
kosító képzést kap (pl: programnyelv , grafika, szakértői 
rendszerek) . 
A hallgatók e képesítés birtokában már tudnak munkál
tatói igényeknek megfelelően programokat írni, p rogram
módosításokat végezni. 

• Középfokú személyi számítógép műszaki karbantartó 
tanfolyam 300 órás angol alapfokú nyelvvizsgára való 
felkészítéssel kiegészítve. 
A 10 hónapos képzést követően a hallgatók képesek 



lesznek a számítástechnikai eszközök működtetése me l 
lett a karbantartási munkák ellátására, a hibaforrások 
meghatározására, elhárítására. 
A tanfolyam helye: Békéscsaba. 

• Középfokú képesítést nyújtó számítógépprogramozó 
tanfolyam 150 órás angol alapfokú nyelvvizsgára való 
felkészítéssel kiegészítve. 
8 hónap alatt Békéscsabán az alapvető számítástechni
kai és programozási a lapismeretek után a hallgatók ala
posabban elmélyednek a programozás módszertaná
ban, az adatbázisok kezelésében, ill. integrált adatkeze 
lési szoftverek megismerésében. 

• Gazdasszonyképző tanfolyam 220 órás alapfokú állami 
nyelvvizsgára való felkészítéssel kiegészítve. 
10 hónap alatt a résztvevők Orosházán állattenyésztési, 
kertészeti, táplálkozástani és egészségügyi, vendéglá
tás és lakáskultúra ismereteket, háztartásgazdasági szá
mításokat tanulnak. 
Sikeres v iszga után a hallgatók képesített gazdasszony 
képesítést kapnak. 

• Gyermekfelügyelő (baby sitter) tanfolyam 180 órás nyelvi 
képzéssel kiegészítve. 

1 1 0 hónap alatt Békéscsabán o lyan ismereteket szerez-
nek a hallgatók, amelyek alapján képessé válnak a cse 
csemők és k isgyermekek szakszerű ellátására, felügye
letére, gondozására, jártasságot szereznek az elsőse
gélynyújtásban, lélektanban, háztartási teendőkben. 
Sikeres v izsga után szakképzett gyermekfelügyelő képe
sítést kapnak a tanfo lyamot elvégzők. 
Vállalkozások pénzügyi ügyintézője tanfolyam 360 órás 
alapfokú nyelvvizsgára való felkészítéssel kibővítve. 
A hallgatók 10 hónap alatt Békéscsabán adózási, társa
dalombiztosítási, könyvelési ismereteket , a vállalkozási 
formák jellegzetességeit, vállalkozás-szervezési ismere 
teket tanulnak, a vállalkozások pénzügyi bonyolításának 
szabályait sajátítják el. 
A tanulmányok befejezése után a hallgató 

- középfokú társadalombiztosítási ügyintéző, 
- középfokú adó- és pénzügyi ellenőrzési, 
-személyi számítógépkezelő képesítési ügyintéző 
- vállalkozási és gépészeti továbbképzési bizonyítványt 

és "A" típusú alapfokú nyelvv izsga bizonyítványt kap. 
;' Biokertész tanfolyam 120 órás nyelvi képzéssel bővítve. 

6 hónap alatt Orosházán a hallgatók o lyan vegysze rmen 
tes termelési technológiákat sajátítanak el , amelyek az 
ember szervezetében káros elváltozásokat nem okoz
nak. Az így szerzett ismeretekkel a mai kor piaci igényeit, 
export igényeket ki tudják elégíteni. 
A v izsga eredményétől függően kertész szakmunkás 
vagy betanított kertész és gombavizsgáló képesítést 
kapnak a hallgatók. 

Gépjárműfenntartó tanfolyam 144 óra nyelvi képzéssel 
bővítve. 
10 hónap alatt Gyulán gépjármű szerkezettan és keze 
lési ismereteket, gépjárműdiagnosztikai és gépjárművil
lamossági ismereteket, elektronikát, számítástechnikát 
tanulnak a hallgatók, a tanfo lyam s ikeres elvégzéséről 
bizonyítványt kapnak. 

Az általános iskolai végzetségű 18 év alatti munkanélküli 
latalok az alábbi tanfolyamokra jelentkezhetnek: 

Házvezetőnőképző tanfolyam, amely során 10 hónap 
alatt a fiatalok Békéscsabán olyan egészségügyi,csalá
dellátó és háztartási ismereteket sajátítanak el, amelyek 
birtokában, többek között képesek lesznek a rászoruló 

emberek családban történő gondozására, a háztartási és 
családellátó funkciók szakszerű ellátására. 
A tanfo lyam sikeres elvégzéséről bizonyítványt kapnak 
az érintettek. 

• Kosárfonó és fonottárukészítő VSZJ szakmunkásképző 
tanfolyam. 
A f iatalok 10 hónap alatt Békésen megtanulják e szakma 
elsajátításához szükséges elméleti és gyakorlat i i smere 
teket . Elhelyezkedésre a békési Kosáripari Vállalatnál 
vagy vállalkozóként lesz lehetőségük. 

• Gazdasszonyképző tanfolyam. 
12 hónap alatt Békésen betegápolás - csecsemőgondo
zás, háztartásvezetés, sütés-főzés, szabás-varrás szak
mai program keretében olyan ismereteket sajátítanak el, 
amelyek birtokában szociális ot thonokban, nagyüzemi 
konyhákban, varrodákban helyezkedhetnek el. 

• Felületkezelő betanított munkás tanfolyam A hónap alatt 
a f iatalok Békéscsabán o lyan speciális ismereteket kap
nak, amelyekke l elhelyezkedésük az Elem BT békéscsa
bai telepén biztosított. 
Miután az elhelyezkedéshez ma már nem elegendő a 

szakmai ismeret, egyre fontosabb szerephez jut az alkal 
mazkodóképesség, a kommunikációs készségek fejleszté
se, a munkahe ly keresési technikák elsajátítása, 12 cso
portban munkaerőpiaci felkészítő tréningen való részvétel
re is je lentkezhetnek munkanélküli pályakezdők. 

A Megye i Munkaügyi Központ felnőtt 8 álltalános iskolai 
végzetségű munkanélküliek részére a rövidtávú munka 
erőpiaci prognózis szerint hiányszakmának minősülő texti l 
és ruhaipar i varrómunkás (VSZJ), va lamint hegesztő 
(OSZJ) szakmunkásképző tanfo lyamot szervez, éretségi-
zettek részére pedig a munkáltatók által igen keresett kö
zépfokú áruforgalmi ügynök-üzletkötői képesítést nyújtó 
tanfo lyamot . 

Va lamenny i átképző tanfo lyamra csak azok a munkanél
küliek je lentkezhetnek, akik a Munkaügyi Központ területi
leg illetékes kirendeltségének nyilvántartásában szerepel 
nek mint munkanélküliek, és a kirendeltség nem tud ré
szükre megfelelő munkahelyet felajánlani. Az átképző tan 
fo l yamokon való részvétel a képzésben résztvevő részére 
ingyenes, munkanélküli ellátásban részesülő a tanfo lyam 
tel jes időtartamára a munkanélküli ellátást meghaladó mér
tékű képzési támogatást kap, a bejárók kedvezményes 
utazásra jogosultak. 

Azok a munkanélküliek, akik nem a Megye i Munkaügyi 
Központ által szervezett képesítést nyújtó tan fo lyamon vál
lalják a munkaerőpiaci okokból indokolt átképzést, megha 
tározott feltételek teljesülése esetén a képzési költségeik
hez hozzájárulást kérhetnek. 

E költségtérítés feltételeiről es az átképző tanfo lyamok
ról bővebb felvilágosítás a Mukaügyi Központ Kirendeltsé
gein kapható. Az előzőekben részletezett tan fo lyamokra is 
a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségén 
je lentkezhetnek. 

A tan fo lyamokon megszerzett piacképes tudás birtoká
ban már lényegesen nagyobb lesz az esély az elhelyezke
désre. 

Békéscsaba, 1991. november 18. 

Munkanélküliek és munkáltatók 
figyelmébe!!! 

A Békés Megyei Munkaügyi Központ a munkaerőpiaci 
programokkalhárom irányból segíti elő a foglalkoztatást: 



- Támogatjuk magát a munkanélkülit, ha megold ja saját 
foglalkoztatását azzal , hogy válalkozóvá válik 
(MUNKANÉLKÜLIEK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA) 

- Támogatjuk azokat a munkáltatókat (ideértve a magán
munkáltatókat is) akik tartós munkanélküliek foglalkozta
tását vállalják 
(MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁS TÁMOGATÁ
SA ÉS A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTŐ TÁMOGATÁS) 

- Támogatjuk azokat a munkáltatókat, akik részmunkaidős 
foglalkoztatással elkerülik, hogy dolgozóik munkanélkü
livé váljanak. 
(RÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS) 

Munkahelyteremtő beruházás támogatása 

- ha a munkáltató beruházást hajt végre és vállalja, hogy 
a beruházás kapcsán létrejött munkahe lyek egy részére 
nálunk nyilvántartott tartós munkanélkülit foglalkoztat, 
kérheti a beruházási költség max. 30%-ának megtéríté
sét. 
E támogatás igénylésének további feltételei: 
- Egy munkahely létrehozására legfel jebb 300 .000 Ft 

igényelhető visszatérítendő támogatás formájában. 
- A beruházásnak legfel jebb 2 éven belül kell megvaló

sulnia. 
- A támogatást a folyósítástól számított 3 éven belül kell 

v isszafizetni . 
- A vállalt létszám foglalkoztatását a támogatás tel jes 

visszafizetéséig biztosítani kell . 
A támogatás iránti pályázatot a Munkaügyi Központban 

beszerezhető útmutató alapján kell elkészíteni, csatolni kell 
hozzá az alábbiakat: 

- a pályázó által választott kereskede lmi bank, pénzin
tézet nyilatkozatát a pályázó pénzügyi helyzetéről, 

- az alapító okirat vagy társasági szerződés Hl, vállalko
zói igazolvány másolatát, 

- nyi latkozatot, me lyben leírja a pályázó, hogy hány fő 
nyilvántartott tartós munkanélküli foglalkoztatására 
vállalkozik, 

- a helyi önkormányzat nyilatkozatát a tervezett beruhá
zással kapcsolatban, 

- amenny iben a pályázó tagja va lamely érdekképviseleti 
szervnek: az érdekképviseleti szerv nyilatkozatát a 
tervezett beruházásról. 

A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a Megyei 
Munkaügyi Központba. 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló 
támogatás 

- ha a munkaadó olyan munkanélküli tartós foglalkoztatá
sát biztosítja, aki a munkaügyi központ nyilvántartása 
szerint legalább 6 hónapja Hl. pályakezdő esetén 3 hó
napja munkanélküli, kérheti a kifizetendő munkabér és 
az azt terhelő járulékok legfeljebb 50%-ának átvállalását 
max. 1 éves időtartamra. 

E támogatás igénylésének további feltételei: 
- a munkaadó a vállalást megelőző 6 hónapban nem 

hajtott végre hasonló munkakörben létszámleépítést, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy hasonló munkakör
ben az azt követő 3 hónapban sem bocsát el senkit. 

-vállaljaa munkaadó, hogy atámogatás folyósítása alatt 
az általa foglalkoztatott munkanélküli munkaviszonyát 
- a munkav iszony azonnal i hatályú megszüntetésé
nek jogszabályban meghatározott eseteit kivéve -
nem szünteti meg. 

A munkaadók ezirányú kérésükkel kapcsolatban keres
sék fel munkatársainkat személyesen, vagy telefonon a 
Megyei Munkaügyi Központban. 

Munkanélküliek vállalkozóvá válásának 
támogatása 

- ha a munkanélküli vállalkozóvá válik, m e g kell szüntetni 
számára a munkanélküli járadék folyósítását. 
Mivel a vállalkozó vállalkozása kezdetén általában igen 
kevés jövedelemre számíthat, kérheti a munkanélküli 
járadék összegének megfelelő támogatás folyósítását 
további 6 hónapig. 
A kérelemhez mellékelni kel l : 
- a vállalkozói igazolványt, illetve társasági szerződés 

másolatát, 
- pénzügyi-gazdasági számítást a vállalkozás terveze* 

bevételeiről és kiadásairól. 
Ezt a támogatást a vállalkozói igazolvány kiváltásától, ill. 

a társasági szerződés keltétől számított 3 hónapon belül 
lehet kérni. 
A támogatást havonta utólag folyósítjuk. 

A vállalkozóvá vált munkanélküli ezen kívül az alábbia
kat igényelheti a vállalkozói igazolvány, ill. a társasági 
szerződéstől számított 1 éven belül: 

- A vállalkozói tevékenység igazolásával igénybe vett, 
ajánlott szaktanácsadás költségei legfel jebb 5 0 % -
ának megtérítését, 

- A vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges 
tanfolyami képzés költségeinek legfel jebb 5 0 % - o s 
megtérítését, 

- A vállalkozáshoz felvett hitel esetén a hitel fedezeti 
biztosításköltségeinek\egie\\ebb 5 0 % - o s megtérítését 
legfel jebb egy éves időtartamra. 

A fent i költségeket utólag, a számla bemutatásakor térít
hetjük meg. 

Részmunkaidős foglakoztatás 
támogatása 

- ha a munkaadó azért, hogy a nála keletkezett foglalkoz
tatási nehézséget megold ja a tel jes munkaidőre a lkalma
zott munkavállalóit, vagy azok egy részét részmunkaidő
ben foglalkoztatja, kérheti az érintett munkavállalók emi 
att kieső munkaidejére járó személyi alapbére legfel jebb 
50%-ának, max. 1 évre történő megtérítését. 
A támogatás folyósításával kapcsolatos további feltéte

lek: 
- a munkaidőcsökkentés a tel jes munkaidő legalább 

egyharmadát érintse, 
- a munkaadó csatol ja a kérelemhez a dolgozók és a 

munkaadónál működő érdekképviseleti szervek 
egyetértő nyilatkozatát. 

A kérelem tartalmára vonatkozó útmutató a Megyei Mun
kaügyi Központban szerezhető be. 

Békés Megyei Munkaügyi Központ 
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 

Tel: 24-177 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS H E T I MÉRLEG 

CSABA TAXI @SxGfo CSABA TAXI 
- személy-, tehertaxi, autómentés 

- építőanyag házhoz szállítása 

- munkásszállítás, csoportos utazás 

TAXI 
2 8 - 2 0 0 

[ n i o o g n i i K i ; 

T E L E F O N R E N D E L E S E S E T E N 
A TAXIÓRA C S A K 12 FT-RÓL INDUL. 
A C S A B A TAXINÁL 
A „LEGOLCSÓBB" S E M OLCSÓBB! 

c 
• 

BÉKÉSCSABAI MOZIK M Ű S O R A 

1991. november 29 - december 5-ig. 

A gyártó országokat rövidítve jelöljük. Egyéb rövidítések: 
magyarul beszéló (mb), színes (sz), 14 éven aluliaknak nem 
ajánlott (•), 16 éven aluliaknak nem ajánlott (••), 18 éven 
lelülieknek (•••): , 

# 
PHAEDRA MOZI 
29-1 -ón 4. 6 és 8, 2 5-én 6 és 8 ó: NAGY DURRANÁS 
(mb.sz.am.) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
29 5 én 3 ó: Videomozi: A PÁL UTCAI FIÚK (sz..m.) 
29 5 én de.10óós7ó: JULIANUS (sz..m.-ol.) 

ERZSÉBET MOZI 
29 30 án 7 ó: LÁNGLOVAGOK (sz.am.) • 
1 -2-án 7 ó: TIGRISTÁNC (sz.am ) • 

AUTOGÉN TRÉNING 

A VILÁG L E G E L T E R J E D T E B B RELAXÁCIÓS M Ó D S Z E R E 

Lényege a testi-lelki ellazulás és önszabályozás. 

FÓBB HATÁSAI: fáradtságát, kimerültségét megszünteti, 
energiáját és szellemi teljesítményét növeli. 

Ingyenes tájékoztató beszélgetés minden nap első hétfőjén, 

17 órától a MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. Tel.: 66/22-698. 

A programot támogatja az ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT BÉKÉS MEGYEI INTÉZETE. 

A P R Ó H I R D E T É S 

• Felvételi előkészítő! Magyar, tör
ténelem, fizika, matematika, légé
szel felvételizőknek és minden ér
deklődőnek Érdeklődni: (66) 39 600 
WINKLERNÉ, este (66) 39 959 tele
fonon Levélcím. DISK BT 5601 Bé
késcsaba, Pl:216 

• Külföldi bedolgozás heti 200-300 
dollár kereseti lehetőséggel Tájé
koztatás válaszborítékért POIIGON 
Ker. Szokj Váll, 5602 Békéscsaba. 
Pf.:66 

1 .MoimA/ A U T Ó S I S K O L A H 

ÁLLJUK 
A VERSENYT! 

Következő 
személygépkocsi
vezetői tanfolyam 
indul dec 2-án 16 ó. 

INGYENES 
elméletifelkészítés 
hétvégeken (3 hét) 

j Részletfizetési ( 
\ lehetőség! 

\ Pótórák 2 5 % ? 
/kedvezménnyel! \ 

Helye: 
BÉKÉSCSABA, 
Lázár u. 2. 

Érdeklődni a helyszínen, 
Irodánkban (Békéscsaba, 
Alkotmány u. 27.), a Ther-
mál Taxi telefonján: 
23-777, vagy minden 
Thermál Taxiban lehet. 

Jogosítványt is a legolcsóbban! 

Az idén is házhoz m e g y 

A TÉLAPÓ 
d e c e m b e r 5-én és 6-án 
Érdeklődni: TÜSZSZI 

Békéscsaba 
Tel.: 27-240 Szent István tér 9. 

Télapóruhát is kölcsönzünki 

. ESTE 7 ÓRÁTÓL • R E G G E L 7 ÓRÁIG 

^^^T A HÍVÁS INGYENES 2 8 - 8 0 0 

T E L E F O N O S LELKISEGELY 
* 0 * SZOLGÁLAT 

HIRDESSEN A HETI MÉRLEGBEN! 

Tisztelt Hirdetői 
Hirdetését telexen (83-229), telefaxon (23-954), a HETI MÉRLEG 
szerkesztőségében (5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.) 
vagy a Gyorsnyomdában (Békéscsaba, Szabadság 
tér 1-3., nagyposta) legkésőbb a megjelenést 
megelőző hét csütörtökóig adhatja fel! 

Ml SEGÍTÜNK ÖNNEK - ON SEGÍT NEKÜNK! 



Mi újság a 
lakásfronton? 

Tisztelt Városi Polgár! Az 
alábbi beszélgetéssel egy izgal
mas, életbevágó problémához 
nyúlunk, amelyhez még sokszor 
visszatérünk a HETI MÉRLEG 
hasábjain. Beszélgetőpartne
rünk Domokos László, Békés
csaba gazdasági alpolgármeste
re. 

- Alpolgármester Úr! Egy éve 
alakult meg a békéscsabai ön
kormányzat. Mi tőrtént a lakás
fronton ez alatt az idő alatt, hogy 
állunk most és mi várható a kö
zeljövőben? "Az én házam - az 
én váram", mondják az ango
lok... 

- A lakásprobléma még ta
valy, a közgyűlés megalakulása 
után egy hónapon belül előkerült, 
s akkor a közgyűlés úgy döntött, 
hogy ideiglenesen moratóriumot 
rendel el a lakáseladásokra. A 
már kiküldött lakáseladásokról 
szóló értesítések érvényben ma
radtak a jogszabályi kötelezett
ségek miatt, viszont minden ko
rábbi tervezett eladást felfüg
gesztett a közgyűlés. így gyakor
latilag még hónapokig folytak a 
lakáseladások, s kb. 800 lakás 
került megvételre, ami az állo
mány 85%-át jelentette, tehát a 
felajánlott lakások túlnyomó 
többsége gazdára talált. E z elég
gé irritáló azok számára, akiket 
éppen most kezdenek sújtani a 
megemelt kamatok és az egyéb, 
lakásépítéssel kapcsolatos ter
hek. Az eladások után kb. 3000 
bérlakás maradt az önkormány
zat tulajdonában. Véleményem 
szerint a moratórium feloldása 
indokolt, de erről még nem szü
letett döntés. 

- De azért az önkormányzat 
lakáskoncepciójának elemei már 
kikristályosodnak... 

- Az eladási stop meghirdeté
sével tiszta helyzetet próbáltunk 
teremteni, hogy ami időszakunk
ban egy új, igazságosabb rend
szer felé vigyük a dolgokat. A 
közelmúltban hosszas előkészí
tés után megszületett egy hely
zetelemzés, melyben a lakás-, 
telek- és helyiséggazdálkodásról 
van szó. Az önkormányzatnak 
nincs és nem is lehet törvényes 
állásfoglalása a lakáskérdésről a 
megfelelő törvények hiányában, 
de a követendő lakáspolitika kör
vonalai megfogalmazhatók. Ad

dig is elkezdhetők e 
területen bizonyos fo
lyamatok, melyekhez 
nem szükséges az új 

rjlérlecl 

FOTÓ: BOLDOG GUSZTÁV 
lakástörvény - így például nyug
díjasházak, hajléktalanszállás, 
fiatalok számára garzonok építé
se, ami egybeesik azzal az el
képzeléssel, hogy a város a né
pesség szélső pólusainak laká
sellátását magára tudja vállalni. 

- Milyen megoldások kínál
koznak a jelenlegi lakásállomány 
kezelésére? 

- Három variáció lehetséges. 
Az első szerint az összes lakás -
kivéve egy szükséges minimum 
- azonnali eladása. A befolyó 
összegből új lakáskategóriák 
alakíthatók ki, melyekkel megva
lósítható lenne a sokszor emle
getett lakásmobilitás. A másik 
megoldási lehetőség az, hogy -
olyan kedvező jogszabályok 
esetén, melyek biztosítanák az 
üzemeltetés, illetve a felújítási 
költségek felett egy bizonyos 
nagyságú árbevételt is - egy la
kást sem adna el az önkormány
zat, megtartva a lakásokat bérla
kásnak egy reálisnak mondható 
bérleti díj kiszabásával. A legreá
lisabbnak tűnik azonban egy har
madik variáció, amely szerint azt 
kellene megvalósítani, hogy az 
önkormányzat megtartaná a 
legfrekventáltabb helyeken lévő 
lakásokat, amelyeknél piaci bé
reket lehetne szedni. A középső 
kategóriábatartozó-többségük
ben másfél-kétszobás - lakások 
viszont eladásra kerülnének. Kb. 
500 lakás jelenti azt a minimu
mot, amit az önkormányzat szo
ciális bérlakásként tartana meg. 

Minden gazdálkodás alapja, 
hogy legyen egy optimális tarta
lék, jelen esetben - üres lakás! 
Tartósan üres lakás, hogy a leg-
rászorultabbnak legyen hová 
költöznie rövidebb vagy hosz-
szabb időre... 

Ezek az elképzelések, terve
zetek azért születtek, hogy ne 
maradjunk tétlenül, amíg a kor
mány lakáskoncepciójaelkészül. 
A törvény megszületése után 
azonnal szeretnénk dönteni, 
hogy hogyan tovább! 

- Köszönöm a beszélgetést. 
(Sz. Sz ) 

1 Gondolkodó 

Gyűlölet 
B. rettenetesen utálta a z egész világot, de főleg egyik távoli 

ismerősét, Z.-t. 
A z utálat pontos okát nem tudta, nem is nagyon kereste. Ta lán 

úgy érezte, Z. s ikeres ember, ő pedig, B. - sikertelen. Érdemtele
nül. Hogy a sors kiket halmoz el kegyeivel. . .? Szomorú. Igazság
talan. Felháborító. 

Aztán egy szép téli napon megtörtént a baj... 
B.-nek kifejezetten rossz napja volt. Lelkében vihar dúlt. Tetéz

te a bajt Z. megjelenése. N é m á n köszöntek egymásnak, aztán 
tovább hallgattak. A busz végre megjött... E g y ember szállt le. "Az 
ikertestvérem" - mondta Z. 

B. döbbenten, kiguvadt szemmel nézett jobbra-balra. Agyában 
valami kattant... dermesztő üvöltés hasította ketté a téli csendet. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

i1 

Tisz te l t 
Szülők! 

Szeretettel meghívjuk Önöket 
december 16-án 17.30 órára az 
Ifjúsági Házban rendezendő JÓ
TÉKONYSÁGI G Y E R M E K M Ű 
S O R R A . A műsor teljes bevéte
lét a GYERMEKEINKÉRT • BÉ
KÉSCSABÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
javára fordítják. Megnyitja: Mol
nár György alpolgármester, a 
rendezvény fővédnöke. 

Fellépnek:2.sz.Ált. Isk. - népténcosok, tornászok; 3sz. Ált. Isk. -
irodalmi összeállítás, néptánc: 9.sz. Ált. Isk. - kórus, tornászok; 11.sz. 
Ált. Isk. - musicalrészletek; Ált. Isk. Diákotthon - verses-zenés ösz-
szeállítás; Belvárosi Ált. Isk. - betlehemes játék; Madách Utcai Ált. 
Isk. - vers, dzsesszbalett, mesemondók; Szabó Pál Téri Isk. - szín
játszók; Szlovák Ált. Isk. - leánytáncosok; Zeneiskola-komolyzene; 
Ifjúsági Ház - ififúvósok. 

Jegyek 100 Ft-os egységáron válthatók az Ifjúsági Ház portája' 
illetve az iskolákban. A műsor végén tombolán egy 3000 Ft-os főny 
remény, továbbá egy 2000 Ft és egy 1000 Ft értékű ajándéktárgy lesz 
kisorsolva. A tombola ára: 20 Ft. 

Tiszte l t H ö l g y e m ! Tisztelt Uram! 

Napjainkban, amikor aggódó figyelmünk gyermekeink, utódaink 
jövője felé irányul, bizonyára az Ön személyes, családi életének is 
egyik meghatározó kérdése: hol, hogyan, miképpen kezdjünk hozzá 
a bennünket követő nemzedékek életének megalapozásához? 

Amikor a G Y E R M E K E I N K • BÉKÉSCSABAÉRT ALAPÍTVÁNYT 
kezdeményeztem, az a szándék vezetett, hogy a gyermekeink nevel
tetésében meghatározó közoktatásügyi reform megvalósulásához 
minél több támogatót nyerjek meg. Az alapítvány nem állami vagy 
önkormányzati feladatokat vállal ét, hanem ennek az új szemlélet- és 
gondolkodásmódnak a kialakítását kívánja elősegíteni, mely elenged
hetetlen az iskolaügy alapvető változásaihoz. 

Az alapítvány az emberi erőforrások kibontakoztatását a tanulók 
és a pedagógusok személyiségének középpontba állításával akarja 
erősíteni, a személyiségfejlesztés gyakorlati módszereit, alkalmait 
igyekszik iskolán kívüli formákkal is gazdagítani. 

Molnár György 
alpolgármester 

A GYERMEKEINK • BÉKÉSCSABÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY 
alapítója 




