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Napirend előtti felszólalások
at kezdődött az április 2-i önkor-
nányzati ülés. 

Először dr. Kerekes Attila 
rlDF) szavaiból idézünk: "Tisz-

közgyűlés!... A Heti Mérleg 
:lmú semleges önkormányzati 
ppal kapcsolatban lenne nó-
ény észrevételem. A két héttel 
zelőtti számban a lap túl nagy 
rjedelmet szentelt a kihelyezett 

kormányülésnek. Ezzel szem
en nagyon örültem annak, hogy 
iöncz Árpád köztársasági elnök 
rtogatásat szépen beharangoz -
k, megfelelően tudósítottak ró-

s; ezek után nagyon örültünk az 
nök jókívánságainak is, majd a 
gutobbi Mérleg mellékletében 
jra hivatkoznak arra, hogy itt járt 
köztársasági elnök úr. Jól is 
szik, hiszen már kezdtem meg-

dkezni róla... Úgy gondolom, 
t a Mérleg valóban példát mutat 
ra, hogyan kell egy eseményt 
sajtóban semlegesen megje-
itetni Befejezésül szeretnék 

iratulálni a többi pártnak eddigi 
ozitív kam pány ukhoz..." 

Dr. Goldman György 
3ZDSZ): "Tisztelt közgyűlés!... 
titkán adódik az az öröm, hogy 

egyik oldal a másik oldallal 
aló teljes nézetazonosságát 
dja kifejezni. Magam is úgy vé
ri, hogy a Heti Mérieg az objek-
itáshoz és a pártsem legesség-

BZ ragaszkodó lap, de arra ter
mészetesen minden pártnak le

hetősége van, hogy annyi fizetett 
hirdetési területet vásároljon 
meg, amennyit akar. Magam is 
örültem annak, hogy a köztár
sasági elnök úr látogatásának 
ilyen nagy teret szentelt az újság, 
hiszen nagy öröm ós tisztesség, 
ha egy várost meglátogat az or
szág elsó polgára. Nagy öröm 
különösen akkor, ha egy olyan 
rendezvénysorozat kapcsán tör
ténik a látogatás, mint az Ori-
ens'92, amellyel igen jelentős lé
pést tettünk előre ismertségünk 
ós a kultúra érdekében, s ame
lyért az Ifjúsági Ház kollektíváját 
komoly elismerés kell hogy illes
se... Nézetazonosságot vallok 
Kerekes Attilával a választások 
előtti pozitív kampány kérdésé
ben is, melyet fontosnak, helyes
nek, követendő példának tar
tok." 

Dr. Kerekes Attila: "Köszö
nöm Goldman György barátom 
reflektálását. Most pedig elmon
danám még néhány javaslato
mat: mivel tudom, hogy Domo
kos László alpolgármester úr a 
kultúra nagy támogatója, talán a 

jövőben biztosíthatna annyi 
pénzt, hogy az Ifjúsági Ház szí
nesben jelentethesse meg mel
lékletét a Heti Mérlegben. Az If
júsági Házban dolgozó képvise
lőtársaim figyelmet szeretném 
felhívni arra, hogy a Kárpát-me
dencében élő, határainkon kívül 
rekedt magyarság számára egy 
ilyen fórum megrendezésének 
gondolata nehogy esetleg eszük
be jusson, mert az biztos nem 
lenne ilyen jó... A polgármester úr 
néhány korábban elhangzott sza
vára is szeretnék reflektálni Na
gyon örültem, hogy ilyen éleslá
tással feltételezte az MDF-röl, 
hogy már tavaly tudtuk: a kormá
nyülést kampánycélokra tudjuk 
felhasználni..." 

Pap János polgármester: 
Nem emlékszem, hogy ilyet 
mondtam volna. Viszont Kere
kes képviselőtársam sajnos 
összekeveri az alpolgármester 
urat a pénzügyminiszter úrral, 
ugyanis a pénzügyminiszter úr 
nevezte magát a kultúra nagy 
mecénásának. A határainkon túli 
magyarokról szólva pedig annyit: 

holnap itt lesznek ők is, a Kisebb
ségi autonómia és állam című, a 
Fiatal Demokraták által szerve
zettfórumon... és óvakodva bár, 
de örömmel kell bejelentenem, 
hogy a rendezvényt a köztár
sasági elnök is megtiszteli láto
gatásával. Remélem, hogy az el
nök úr jelenléte nem okoz na
gyobb galibát egyetlen békés
csabai polgár számára sem.' 

Kesjár Mátyás (MDF): "A pol
gármester következetességé
ben bízva reménykedem abban, 
hogy ő is le tudja vonni a követ
keztetést, amely egy másik kép
viselőt lemondásra kény-
szerített, hiszen azok a szavak, 
amelyekre Kerekes Attila utalt, 
valóban elhangoztak...' 

Hosszú Szilárd (MSZP): 
"Úgy gondolom, hogy vala
mennyien egy kampány részesei 
vagyunk, s javasolnám, hogy 
hagyjuk ezt, épp elég arról be
szélnünk, ami a város dolga. Mi 
ezért ülünk itt, s nem azért, hogy 
egymás kampányfogásait meg
beszéljük..." 

A közgyűlés ezután meg
kezdte a napirendi pontok tár
gyalását. 

A képviselő-testület megtár
gyalta és elfogadta az önkor
mányzat helyiséggazdálkodási 
koncepcióját, a nem lakás célú 
helyiségek hasznosításával fog
lalkozó elemzést. Az önkor-

Folytatás a 3. oldalon 

Reumatológia a "szökőkutas" térnél. 
Dr. Perjési Zsuzsanna, Békéscsaba. Lepény Pál u (Kun Béla u.) 1. sz. 
fíendel: hétfő és szerda 16-17 óráig 

• 
T ART A U T Ó S M A G Á N I S K O L A | 

Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
Április 9., 16 óra 

Tel.: 
26-474 

KÖZLEMÉNY 
Értesítjük Békéscsaba lakosságát, hogy a központi körzeti orvosi ügyeleti 
szolgálat telefonszáma megváltozott, önálló telefonvonalat kapva: 

24-385 
A központi gyermekorvosi ügyeleti szolgálat változatlanul a 

23-544-es 
számon hívható indokolt esetben, az ügyelet időtartama alatt. 

Békéscsaba Megyei Jogú Vsros 
Polgármesteri Hivatalinak 

Egészségügyi Irodája 



Kincsestár 
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Szavalóverseny 
Békéscsabán 
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Nemrégiben rövid hírben számoltunk be arról, hogy a Békéscsabai 
Tanítóképző Főiskola hallgatói második helyezést értek el a 

Debrecenben megrendezett anyanyelvi versenyen. Március végén 
pedig Békéscsaba adott helyt egy színvonalas vetélkedésnek: a taní
tó- és óvóképző főiskolák hallgatói számára kiírt országos szavalóver
senynek. A Tanítóképző Főiskola egy régi hagyományt kíván újjá
éleszteni e rendezvénnyel, hiszen az utolsó ilyen jellegű versenyt hat 
évvel ezelőtt rendezték meg. Hogy valóban hiányt pótol a főiskola a 
szavalóverseny megrendezésével, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy az ország 18 főiskolája közül 16 képviseltette magát Békéscsa
bán. 

A szavalóknak egy szabadon választott és egy kötelező verssel 
kellett szerepelniük. A versenykiírás értelmében a szabadon válasz
tott költemény határainkon túli magyar költő alkotása kellett hogy 
legyen. A szavalatok hallgatása közben is bebizonyosodott, hogy a 
versenyzők a magyar irodalom nagyon gazdag kincsestárából válo
gathattak. 

A költőválasztásban az erdélyi magyar irodalom képviselői vezet
ték a sort. A 29 versenyző közül nyolcan mondtak Kányádi Sándor
verset, közülük ketten is a Fától fáig címűt, de hallhattunk Szilágyi 
Domokos-, Dsida Jenő-versesei, s a választott költők között ott volt 
Hervai Gizella, SzőcsGéza, Reményik Sándor, Reményi József, vagy 
Faludi György és Zilahy Lajos is. 

A versválasztás is igen változatos képet mutatott. Hallhattunk 
ismert és népszerű költeményeket, de megleptek minket kevésbé 
ismert versekkel is (Viski András - Mikor a Mester meglátogat, Gaál 
András - Könyörgés, Romao Péter - A világ végén). 

A szabadon választott költemények előadása kiegyenlített, végig 
magas színvonalú tolmácsolásban kerültek a közönség elé. 

Több nehézséget jelentett a versenyzőknek a kötelező vers, Csoóri 
Sándor Anyám fekete rózsa című költeményének interpretálása. 
Emiatt is fontos volt, hogy a verseny második napját a zsűri teljes 
egészében az értékelésre szánta. 

A zsűri véleményét Bánffy György kiváló művész tolmácsolta. Értő, 
aprólékos, személyre szóló értékelése nagyon tanulságos volt mind 
a versenyzők, mind a felkészítő tanárok számára. 

A szavalóverseny díjazottai között van a Békéscsabai Tanítóképző 
Főiskola egyik hallgatója, Ignácz József is, akinek szereplését a zsűri 
különdíjjal jutalmazta. Szép eredményéhez ezúton is gratulálunk! 

A szavalóverseny szervezői és résztvevői annak reményében bú
csúztak egymástól, hogy valóban sikerül új hagyományt terem

teni, s az elkövetkezendő években egyre több és több verset szerető 
pedagógusjelölttel találkozhatunk még Békéscsabán. 

J. O. 

FELHÍVÁS! 
A Körös Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség IDŐ VAN? címmel az ez évben 
Brazíliában megrendezésre kerülő KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGKON
FERENCIA hoz kapcsolódóan FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet 
A pályázatra olyan képeket várunk, amelyek a fotóművészet eszközeivel 
m utatják be az em ber és környezete kapcsolatát, a lakó - és természeti környe
zet pusztulását, az emberi magatartás- és szemléletváltás, az egész bioszféra 
iránt érzett felelősség igényével. 
A fotópályázatra fekete-fehér és színes, nevezőnként legfeljebb 3 db fotó 
küldhető be. 
A képek hátoldalán a kép óimét, a sorozat eredeti sorszámát, az alkotó nevét 
és pontos lakcímét kérjük leitüntetni 
A pályamunkákat 1992. május 15-lg kérjük az alábbi címre beküldeni 
Körös Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 5701 Gyuls Pf. 99. 

A legjobb pályamunkákat három kategóriában díjazzuk: 
1 db I. dfj: 5.000 Ft. 
2 db II díj 3.000 Ft. 
3 db III. díj: 1.000 Ft 

A kiállításra elfogadott képekből a Gyulai Művelődési Központ
ban kiállítást rendezünk A dijak átadására a Környezet

védelmi Világnapon. 1992 június 5 én. a kiállítás meg
nyitásán kerül sor. 

• FOGADÓNAPOK Április 
10-én, pénteken Molnár György 
alpolgármester, április 17-én Do
mokos László alpolgármester, 
április 24-én dr. Simon Mihály 
jegyző, május 8-án Pap János 
polgármester tart fogadónapot a 
Városházán 8 és 12 óra között 
A polgármester fogadónapjára 
előre kell bejelentkezni telefonon 
(26-366/170), vagy személye
sen a titkárságon. 

• KÉPVISELŐI FOGADÓ
ÓRA. Dr. Vécsey László, az 1. 
sz. választókerület egyéni képvi
selője április 10-én, pénteken 18 
órai kezdettel fogadóórát tart a 
Szlovák Iskola ebédlőjében. Té
mák: Nagyrét rendezési terve, a 
szemétszállítási díjak, a közmű
fejlesztési hozzájárulások ós a 
helyi adó. 

• Dr. Futaki Géza ország
gyűlési képviselő április 10-én, 
pénteken 13-15 óráig fogadóórát 
tart az SZDSZ Kiss Ernő u. 8. sz. 
alatti székházában. 

• FINN VENDÉGEK. A Bé
késcsabai Tanítóképző Főis
kola és a város vendége ezek
ben a napokban a finnországi 
Mikkeli Gimnázium énekkara. 
A testvérvárosunkból érkezett 
fiatalok április 8-án, szerdán 
este 18 órától az evangélikus 
klstemplomban. és április 9-
ón, csütörtökön délelőtt 10 
órakor a Főiskola aulájában 
adnak koncertet. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. Április 8 , 
szerda, 19 óra: Beatrice-koncert. 

Április 10, péntek, 21 óra: 
Jazz klub: Csepregi Gyula és az 
IN LINE. 

Április 11., szombat, 21 óra: 
Blues-mühely - Midnight Sun 
(Budapest). 

• DIÁKTANYA. Április 9-10., 
10-18 óráig Hódikőt-termékek 
vására, női cipő-vásár. 

Április 11., 15 órától játszó, 
mézeskalácssütés, tojásfestés, 
nyuszifigurák készítése. 

Koncertbuszt indítunk az 
LGT-koncertre, jelentkezés a 
Diáktanyán (Kinizsi u. 20., tele
fon: 26-053). 

• NARANCS KLUB. Április 
8., szerda, 20 óra: Gitárklub -
házigazda Hevesi Imre. A belé
pés ingyenes. 

Április 9., csütörtök: Nosz
talgia-klub (régi zenék - régi 
slágerek). A belépés ingyenes. 

Április 10., péntek: Perfect 
Name (Budapest). Belépődíj: 
80 Ft. 

Április 11., szombat: Bastard 
(Budapest). Belépődíj: 80 Fi 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Úrban István és Kovács Éva 
leánya Viktória, Kesjár Mihály és 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

JNlyéki I rén Katalin leánya Katinka 
Zsanett, Oláh Győző ós Medo
varszki Judit fia Ferdinánd, Újszi
geti Imre és Kárász Mária fia 
Norbert, Kazár Pál és Gajdács 
Magdolna leánya Ivett, Zsikai Fe
renc és Laczkó Edina leánya Kit
ti, Rácz Gyula Zoltán és Sánta 
Katalin leánya Noémi, Békés 
Sándor és Szilágy Klára leánya 
Brigitta Lilla, Tamás László Gá
bor és Kósa Ilona Mária fia Gá
bor, Hudák Pál és Botyánszki 
Katalin Irén leánya Henrietta, Ör
kényi Erneszt és Vass Bernadett 
fia Erneszt, Tóth Gergely és Öller 
Rita Ilona fia Gergely, Such Gá
bor és Saj ben Katalin leánya Bet
tina Tünde 

HÁZASSÁG 

Mezősi András és Deszpoth 
Tünde, Schachay György ós 
Pásztor Anna 

HALÁL 

Gellai Lajosné Tímár Mária, 
Erdei Gáborné Domokos Edit, 
Mlinárik Mátyás, Machlik János, 
Zsilák Mihály, Jankovics Méty ás
ná Balázs Ilona, Jánosi Pálné 
Balázs Mária, Ursini Jánosné 
Molnár Katalin, Sarnyai Ferenc-
né Komar Mária 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszlá v 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Folekós kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9 5601. Pf.: 112. 

Telefon: (66) 25-589, 26-366, 
telefax: 23 954. telex: 83-229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 



I Választások küszöbén 
Pap János polgármester: 

Üzenet a nagypolitikának 

- Polgármester Úr! A vá
lasztási kampány félidejére ér
ve azt hiszem, elmondhatjuk, 
hogy nem túl nagy érdeklődés 
kíséri a május 10-ére kitűzött 
időközi választást. Ugyanak
kor mégis jó lenne, ha valaki 
képviselné Békéscsaba érde
keit a Parlamentben az elkö
vetkező két évben... 

- Úgy gondolom, az orszá
gos érdeklődés máris nagy. A 
város polgárainak érdemes ar
ra figyelniük, hogy hány promi
nens személyiség fordul meg 
itt ezekben a hetekben. Az 
utóbbi időben Békéscsaba ref
lektorfénybe került, Igy polgár
mester kollégáim is nagy figye
lemmel kísérik az itteni fejle
ményeket. Természetesen tu
dom, hogy a kérdés nem első
sorban az országos érdeklő
désre irányul. A városban tény
leg tapasztalható bizonyos ér
dektelenség, de mégis úgy 
gondolom, mindenki érzi -
vagy rövid időn belül megérzi 
-, mekkora jelentősége van 
annak, hogyan zajlik le ez az 
időközi választás. 

Ez a félidei választás min
denképpen nagyon fontos in
formáció arról, hogyan dolgoz
nak a Parlamentben tevékeny
kedő politikusok. Úgy is mond
hatnám, ez egy vizsga szá
mukra, hiszen itt az emberek 
véleménye nem egy közvéle
mény-kutatásban, nem újság
hoz írt levélben, hanem egy hi
vatalos választasi aktussal ke
rül felszínre. Érzi ezt mindenki, 
s erőteljesen megindultak a 
mozgolódások a jelölteket tá
mogató pártok, szervezetek 
részéről is. 

- Kisbér neve, ahol úgy há
rom havonta rendeznek időkö
zi választásokat egyre keve
sebb sikerrel, a politikacsiná
lók réme lett. Úgy gondolom, 
azért mégis érdemes minden
kinek a felelőségére apellálni, 
hogy menjen el szavazni akár 

csak azért, hogy ne legyen 
több forduló... 

- Kisbér itt nem fog megis
métlődni, az biztos - a Parla
ment előtt van a választási tör
vényt kiegészítő javaslat, mely 
azt indítványozza, hogy időkö
zi választást csak évente egy
szer lehessen tartani. Ha ezt 
elfogadják, és Békéscsabán 
1992 májusában eredményte
lenül végződne az időközi vá
lasztás, akkor a választópolgá
rok csak 1993 tavaszán vá
laszthatnak újra. Addig Békés
csaba egyéni országgyűlési 
képviselő nélkül marad... 

Ez közvetlenül a város mű
ködésében nem jelent különö
sebb gondot, hiszen a képvise
lő-testület, a tisztségviselők, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói 
végzik a munkájukat. Az Or
szággyűlés is - ha létszámhiá
nyosán is - , de működik, za
vartalanul folyik a törvényho
zás. Mégis nagyon fontos len
ne, hogy Békéscsaba speciális 
érdekei is megjelenjenek a 
Parlamentben - be kell látni, 
hogy ez egy nagyon sajátos 
helyzetű választási körzet, te
lepülés, hiszen mezőgazdasá
gi terület közepén van, leépülő 
iparral, növekvő munkanélküli
séggel... 

- Segítheti-e az önkor
mányzat a választások lebo
nyolítását, a jelöltek kampá
nyát? 

- Az önkormányzat nem ve
het részt a választási küzde
lemben; sem a megválasztott 
tisztségviselők, sem a közgyű
lés. A képviselőknek, akik na
gyobbrészt valamelyik párt

szervezet színeiben kerültek 
be a közgyűlésbe, termé
szetesen joguk van részt venni 
a kampányban. Az alpolgár
mestereknek ós a polgármes
ternek nincs ilyen lehetőségük, 
nem is kívánunk ebben részt 
venni, hiszen van elég dol
gunk, ós nagyon reméljük, 
hogy a közgyűlés munkájába 
nem kerülnek be a kampánye
lemek, nem kap abban hangot 
a kampány retorikája. Nem 
azért, mert nem tartjuk fontos
nak a képviselő-választást -
azt hiszem, ezt az egész köz
gyűlés nevében is elmondha
tom - nagyon fontosnak tart
juk, de ez azért egy kiicsit elkü
lönül az önkormányzatiság
tól... 

A Polgármesteri Hivatal, 
mint államigazgatási szervezet 
viszont természetesen részt 
vesz - elsősorban Választási 
Irodájával - a választások le
bonyolításában. Amit az önkor
mányzat még tehet, az az, 
hogy megpróbál a választópol
gároknak segíteni a jobb eliga
zodásban. Ezért lehetőséget 
adunk minden hivatalos jelölt 
számára, aki a megfelelő szá
mú kopogtatócédulát össze
gyűjtötte, hogy egy alkalommal 
a Városháza Dísztermét in
gyen igénybe vegye április 10. 
után - a kampánycsend beáll
táig; célszerű a helyszínt előre 
egyeztetni, hiszen itt más prog
ramok Is vannak. A másik, ami
vel szeretnénk a békéscsabai 
polgárok segítségére lenni, 
hogy május 5-én az Ifjúsági 
Ház nagytermében minden je
lölt részvételével fórumot ren

dezünk, ahol mindenki el
mondhatja röviden programját 
és kérdésekre válaszolhat. 
Tárgyalásokat folytatunk arról, 
hogy a helyi tv közvetítse ezt az 
eseményt, hisz akkor még több 
választópolgár szerezhet infor
mációt a jelöltekről. Ezeken kí
vül természetesen a választási 
kampány alatt, egészen a 
kampánycsendig az önkor
mányzat lapjában, a Heti Mér
legben mindenkinek - a szoká
sos hirdetési tarifákkal - bizto
sítunk megjelenési lehetősé
get. Az újság minden választó
polgárhoz eljut, tehát itt a lehe
tőség, hogy a jelöltek bemutat
kozzanak. Mellesleg a Békés
csaba hírekben című rovatban 
tájékoztatást adunk minden, a 
laphoz időben bejelentett ren
dezvényről, annak helyéről és 
időpontjáról. Tehát célszerű fi
gyelniük a választópolgárok
nak a Heti Mérleg különböző 
rovatait, talán innen sok min
dent megtudhatnak, amit más
honnan esetleg nem. 

Fel szokott merülni - ezt su
gallja az egyik ilyenkor szoká
sos kérdés- hogy nem kerül-e 
túl sokba ez a választás. Úgy 
gondolom, ez a demokrácia 
szabályaihoz hozzátartozik; 
ennél sajnos sokkal pazarlóbb 
dolgok is vannak. A részletes 
költségvetésről csak utólag le
het beszélni, az Országos Vá
lasztási Bizottság és az Állami 
Számvevőszék ellenőrzi a vá
lasztások pénzügyi oldalát. 

Mindenesetre Békéscsaba 
életében ez egy nagyon izgal
mas időszak lesz! Valószínű, 
hogy a külföldi lapok is - a ha
zai lapokról nem is beszélve! -
sokat fognak írni a városról. 

- Tehát menjünk választani... 
- Igen, menjünk választani, 

mert ezzel üzenni lehet a nagy
politikának is! 

- Köszönöm a beszélge
tést. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

Közgyűlés 

Napirendre térés 
Folytatás az 1. oldalról 

mányzatok a korábbi állami va
gyont kezelő pozícióból tulajdo
nosi pozícióba kerülnek, így a va
gyonnal való gazdálkodás meg
változott szervezeti kereteket, új 
gazdálkodási szemléletet és 
szabályozást igényel. A koncep
ció elkészítői az elmúlt időszak 
tapasztalatait, a lakáskoncepció
ban meghatározott elveket és a 
vérható jogi szabályozást vették 
figyelembe. Az önkormányzati 
vagyonról rendelkező törvény 
alapján közel 35.000 m2 alapte
rületű, IKV-kezelésben lévő nem 
lakás célú helyiség - garázs, üz
let, műhely, iroda, raktár, stb. -
került az önkormányzat tulajdo

nába; a helyiségek mintegy 150 
ingatlanban vannak és 380 bér
leményt jelentenek. A nem lakás 
célú, forgalomképes ingat
lanvagyon másik része a Vagyo
nátadó Bizottság (VÁB) döntése 
alapjón kerülhet önkormányzati 
tulajdonba. A koncepció célja a 
tulajdonosi érdekek fokozottabb 
érvényesítése - a gazdaságta
lanság megszüntetése, a piaci 
értéket jobban kifejező bérletidíj
rendszer bevezetése. Az alapve
tő hasznosítási forma a bérbea

dás, s csak egyes esetekben az 
eladás. 

A közgyűlés meghallgatta a 
közüzemi vállalatokat - a volt 
Költségvetési Územet, az IKV-t 
és a Városgazdálkodási Vállala
tot - felügyelő bizottság (FEB) 
jelentését. 

Arra való tekintettel, hogy a 
városban kevés parkolóhely van, 
a gondok enyhítése érdekében a 
közgyűlés fizető parkolóhelyek 
kijelöléséről és a parkolási díjak 
megállapításáról döntött. A júni

us 1-jén hatályba lépő rendelet 
szövegét lapunk következő szá
mábanközöljük. Elfogadta a köz
gyűlés Csabaszabadi általános 
rendezési tervének a módosítá
sát, egyben rendeletet alkotva a 
település helyi építési előírásai
ról. Döntés született építési tilal
mak feloldásáról (Isd. 6. o.), a 
nemzetiségi szervezeteket, kö
zösségeket, a civil társadalmi 
szervezeteket és az ifjúsági 
közössegeket érintő pályá
zatok kiírásóról, az ön
kormányzat költség
vetésében meghatá
rozott összegek r~ak-»«r~l 
alapján (lásd. w£m\ 
4-5. o.) ( l ^ S ^ 

(H. M.) 



P Á L Y Á Z A T I 

F E L H Í V Á S 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlése 1992. évi költ
ségvetéséből 1 millió forintot 
különített el nemzetiségi célú 
feladatok támogatására. 
A közgyűlés a feladat végre
hajtásával a Külkapcsolati, Ki
sebbségvédelmi és Érdeke
gyeztető Bizottságot bízta 
meg. 
A támogatás elnyerése érde
kében pályázatot hirdet meg. 

Pályázati feltételek: 
Minden olyan szervezet, kö
zösség pályázhat, amely 
- felvállalja a nemzetiségi jel

legű, a város érdekeit szol
gáló feladatok, rendezvé
nyek szervezését, megoldá
sát; 

- nemzetiségtörténeti, honis
mereti, helytörténeti tevé
kenységet; 

- nyelvápolást, nyelvhaszná
latot elősegítő rendezvé
nyeket; 

- nemzetiségi nyelvű kiadvá
nyok szerkesztését; 

- nemzetiségi klubok, hagyo
mányápoló közösségek 
programjait, kutatást. 

A pályázatnak 
tartalmaznia kell: 
- A pályázó közösség (képvi

selőjének) nevét, címét, 
számlaszámát, ahová a 
megítélt összeget kéri. 

- Konkrét program leírását, 
annak költséghatásait sa
ját erőforrását 

- Az igényelt támogatás ösz-
szegét 

- A pályázónak vállalnia kell, 
hogy a megítélt támogatás
ról, a felhasználásáról be
számol. 

A pályázat beküldésének 
határide|e: 1992. április 24. 
A pályázatokat (max. 2 oldal) 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Polgármesteri Hivatalé
nak Titkárságához kérjük el
juttatni (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.). 

Az elbírálás határideje: 
1992. április 30. 

A pályázat eredmé
nyéről a pályázó 

írásban kap ér
tesítést. 

I 
Mokos József emlékére 

Egy ecsetvonásnyi örökkévalóság 

Cs. Uhrin Tibor: Mokos József emlékére 
olaj-vászon 90 x 121 

Mokos József mindig a bol
dog hazaérkezés hangulatával 
ajándékozta meg tanítványait. 
Honnan származik ez az ottho
nosság? Erről beszélgettünk 
születésének centenáriumán 
Vágréti János és Várkonyi János 
Békéscsabán élő festőművé
szekkel. 

Vágréti: Nemcsak onnan, 
hogy Mokos egyike volt azoknak 
a művészeknek, akik puszta lé
tükkel máig éltetik - igazolják - a 
képzőművészek embernevelő 
mivoltát, hanem ugyanilyen lé
nyeges, hogy szuverén egyéni
ség tudott maradni a legnehe
zebb időkben is. 1952-ben sza
badiskolát alapított a Kiss Ernő 
utcában. Heti rendszerességgel 
folyt a munka: hétfőn, kedden 
délután három órán át, szomba
ton pedig fél napig. A művé
szettörténetet és az anatómiát 
külön művésztanárok tanították. 
Mégis a legemlékezetesebb dol
gokat a tanyavilágban tett séták 
alkalmával mondta; a görög böl
csek tanítása lehetett hasonló. 
Szerette a természetet - pa
naszkodott, amikor egy fát kivág
tak, sőt a városvezetővel is vitá
ba szállt. Egy ilyen alkalommal 
azt vágta a fejéhez a tanácsi ko
rifeus: .Meg merte volna monda
ni a régi uraknak?!" A válasz így 
hangzott: "Akkor azért kellett har
colni, hogy hat sor fa legyen egy 
utcában, most egy is alig van." -
mindez az ötvenes évek elején. 

Várkonyi: Számomra az 
adott különös melegséget, hogy 
édesapámat is tanította.Nem 
csupán szakemberként tevé
kenykedett, hanem értelmiségi 
volt a szó valódi értelmében. 
Hangversenyre járt a nagyobb 
tanítványokkal, az ilyenkor elma
radhatatlan csokornyakkendőjé
ben. Ez az úriemberhez méltó, 

diszkrét magatartás is irritálta a 
hivatalnokokat. A irodalomban is 
jártas volt, de szórakozása a sak
kozás volt. Dühöngött a butaság 
láttán, a lélektelen és színvonal
talan munkát mindig szóvá tette. 
Erkölcsi tényező volt a városban, 
példamutatása máig ható etikai 
nyomot hagyott bennem. A leg
nehezebb helyzetekben is segí
tette tanítványait. Kérésére ka
pott az egyik tanítványa fizikából 
kegyelemkettest; "Ha ezt a dió
kot nem engeditek át, az ország 
egyik legnagyobbfestőjét buktat
játok el" - mondta és igaza lett. 

- A személyisége iránti res-
pektus adta az aranyfedezetét 
annak, hogy számosan váltak 
művésszé, vagy a képzőművé
szet határterületein tevékeny
kednek, kirakatrendezők, rajzta
nárok stb. tanítványai közül? 

Vágréti: Valóban a személyi
sége átütő erejű volt, de fölényes 
szakmai tudása tette élvezetes
sé az általa vezetett foglalkozá
sokat. A tanítványoktól nemcsak 
teljesítményt várt, hanem szere
tettel foglalkozott a lelkükkel is. 
Ez a szeretet és őszinteség 
azonban következetességgel 
párosult, így gyors eredménye
ket ért el a valódi tehetségekkel, 
de finoman teremtett olyan hely
zetet, hogyaz oda nem való tanít
ványok elmaradjanak a foglako
zásokról. 

Várkonyi: Felvételire elkísér
te tanítványait, de anélkül is kide
rült az első kocka megrajzolásá
nál, hogy Mokos-tanítvány az il
lető. Általában nem is kellett vé
gigszenvedni a felvételit - ma
gam is így jártam, amikor a sze
gedi főiskolára mentem. A kép
zőművészeti főiskolát végzett 
művészkollegák ma is mondják: 
abból élek, amit a Józsi bácsinál 
tanultam. 

- Néhány nevet soroljanak 
a jelentékeny alkotókká lett tanít
ványok közül! 

Vágréti: Szentendrén él Lu-
koviczki Endre, Debrecenben 
Cs. Uhrin Tibor, Salgótarjóban 
Szujó Zoltán, Túrkevén Bácskai 
Bertalan, Békéscsabán Lonovics 
László, Májerhoffer Miklós, Vir 
Éva ós többen a fővárosban, 
őket János módja tovább. 

Várkonyi: Fajó János, Me 
gyán András, Ezüst György, Or
vos András, Bohus Zoltán, de 
ugyancsak Csabán él Gubis Mi
hály, Romvári Etelka, Sallai 
jos, Békésen Petrovszki P 
Elhunyt diákjai: Gaburek Károly 
É. Kovács József ós Párzsa 
nos. 

-Mokos József festőm 
is volt, bár a megyei múzeum 
legutóbbi kiállításán vélhetőleg 
nem a fő műveit láthattuk. 

Vágréti: 1972-ben, amikor el
hunyt, a város vezetői akkor esz
méltek, amikor már szétszedték 
a hagyatékot. Én vettem két 
ecsetet emlékül, amelyekkel az
óta sem festettem. Könnyű lett 
volna katalogizálni, mert hihetet
len rend volt a műtermében. Az 
ő esetében is igaz, hogy a képei 
együtt jelentettek volna igazán 
értéket. A nagybányai légkört 
nemcsak képei hordozták ma
gukban, hanem történetei is ta
nulságosak voltak az ottani mű
vésztelepről. Pl. Tersánszky Jó
zsi Jenő Félbolond c. könyvét 
idézte és behelyettesítette az ál
néven szereplő művészeket 
Festményeiről annyit: mindig a 
teljességre törekedett, pl. "Nem 
lehet ott abbahagyni egy kép fes
tését, ahol mások elkezdik". 

Várkonyi: Az ország legjobb 
mesterei között tartották számon 
tanítványai által, detájképei okán 
is jegyezhették volna, ha több 
időt szán festésre. Csendéletei, 
nagybányai, olaszországi képei 
elmélyült alkotások voltak. Arc
képei is a mesterségbeli tudásá
ról tanúskodtak. Elvetette az 
avantgárd semmitmondást Egy
szerre volt korszerű és konzerva
tív. Széles skálán mozgott az a 
technika, amit elsajátítottunk, en
nek alapja a rajztudás volt, 
amelynek ő birtokában volt, erről 
vallanak bravúros vázlatai. 

- Abban a reményben fejez
zük be a beszélgetést két tanít
ványával, hogy lesz még mó
dunk Békéscsabán egy Mokos 
Józsefhez méltó emlékkiállítást 
látnunk. Az meg külön képzőmű
vészeti csemege volna, ha a 
mesteriskola művésszé érett nö
vendékei is helyet kapnának 
ezen a tárlaton. Kár, hogy eddig 
egyetlen kulturális intézmény 
sem tervez ilyet a centenárium 
évében. 

cs. TÓTH JÁNOS 



Színház 

Első felvonás 
Lapunknak nyilatkozik Tímár 
Zoltán, a Jókai Színház igazgatója 

- Direktor Ur! Nem furcsa 
ez a megszólítás egy szí
nésznek, aki esetleg nem is a 
pályán volt az utóbbi időben? 

- Tizenhat éves korom óta 
színháznál vagyok. Valóban 
színész szakon végeztem, de 
jelenleg Párizsban színház
rendezést, színházmene
dzselést tanulok: Mindig ren
dező akartam lenni, itthon 
nem sikerült. Párizsban igen. 
Tehát nem furcsa a megszó
lítás 

- Évekkel ezelőtt színész
ként itt játszott Békéscsabán. 
Milyen most az egykori kollé
gáknak a vezetője lenni? Mi
lyen a viszony a társulattal? 

- A vezetési stílusomról a 
társulatot kell megkérdezni, 
én a vezetői elképzeléseim
ről tudok beszélni... Szeret
nék mindenkit munkája minő
sége és nagysága alapján fi
zetni, jutalmazni, elismerni. 
Függetlenül attól, hogy valaki 
15-20 éve a barátom, vagy 
soha nem szeretett; mindez 
nem érdekel egészen addig, 
amíg azt nem látom, hogy a 
munkáját elvégzi. És havala
ki nem hajlandó, nem képes, 
vagy nem alkalmas követni 
az en munkatempómat, ah
hoz nem ragaszkodom. 

- Úgy tudom, hogy az elő
ző évekhez képest a színház 
jól áll anyagilag. Mik a tervei? 
Miben lesz más az új színház 
az elmúlt időszakhoz viszo
nyítva? 

- Maximálisan szeretném 
szem előtt tartani a közönség 
igényeit. Persze a lehetősé
gek korlátozottak. Operát, 
nagyoperettet nem játszha 
tunk, mert erre ez a társulat 
nincs felkészülve. Nincs 
tánckar, és nagy zenekar. A 
kisoperetthez alkalmas éne
kes-színészeink sincsenek 
kellő számban. No és az 
összes kisoperettet az elmúlt 
években már eljátszották -
ezeket nem fogjuk ismételni. 
Viszont szeretnénk irodalmi 
lag is értékes musicaleket, 
zenés vígjátékokat bemutat
ni, melyek hasonló módon 
szórakoztatnak, mint az ope

rettek. Az igények felmérése 
érdekében közvéleményku
tatási végeztünk és végzünk 
a közeljövőben. A diákokat 
közönségünk nagyon fontos 
részének tekintjük, hiszen 
őket még lehet formálni - a 
kialakult ízlésvilágú felnőtte
ket már inkább kiszolgálni le
het. Konkrét műsortervet 
még nem mondhatok - de a 
közönség kívánságára igé
nyes, zenés, vidám darabo
kat is szeretnénk műsorra 
tűzni... 

- Az ország egyik legtöb
bet tájoló társulata volt a Jó
kai Színházé. Mi lesz a jövő
ben? 

- Ma már nem kötelező a 
tájolás, de természetesen 
egyik pillanatról a másikra 
nem lehet megszüntetni, és 
nem is akarjuk. De szeret
nénk meggyőzni a vidéki kö
zönséget arról, hogy ebben 
az épületben másfajta, 
komplettebb élményt kap
nak. Ugyanis a művelődési 
házak színpadai nem tudják 
azt a színháztechnikai felté
tért biztosítani, amely a szín
ház épületében adott. És ar
ról még nem is beszélve, 
hogy a tájolás anyagilag 
veszteséges. A nagy előadá
sok helyett inkább szeret
nénk kis létszámú produkció
kat kínálni, melyek elférnek a 
kisebb színpadokon, és ame
lyekhez kevés embert, kevés 
díszletet és technikát kell 
szállítani. Ezek nem lesznek 
olyan drágák, mint a nagy el
őadások, és művészileg sem 
szenvednek csorbát a hiá
nyos körülmények miatt. 

- Kapcsolódik-e a színház 
a nyári gyulai színházi ese
ményekhez? 

- Igen. Hetek óta folynak a 
tárgyalások. Számomra az a 
legfontosabb, hogy a csabai 
színház érdekeit szem előtt 
tartsam. Konkrétumokkal 
azonban még erről sem szol
gálhatok. 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

KOMJÁTHY MÁRTA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi társadalom 
életében fontosnak tartja a civil társadalmi szervezetek (körök, 
egyletek, egyesületek, klubok stb.) létét, tevékenységét. Támogatá
sukra az 1991. évi költségvetésből 1,5 millió forintot szavazott meg. 

A közgyűlés a feladat végrehajtásával a Külkapcsolati, Kisebbségvé
delmi és Érdekegyeztető Bizottságot bízta meg. 

A bizottság 1991. december 31 -ig bejegyzett szervezetek számára 
a költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot hirdet. 

A pályázat célja: a közösségi tevékenységet szolgáló helyi felada
tokat ellátó helyi szervezetek munkájának segítése. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a bankszámlát, 

ahová a megítélt összeget kéri; 
- a támogatandó tevékenységet és költségigényét, a pályázó saját 

erőforrásait, valamint az igényelt összeg felhasználásáról részletes 
tervet; 

- kimutatást a szervezet létszámáról, annak alakulásáról és az aktív 
működőképességről; 

- ha az előző évben már részesült támogatásban, tájékoztatást 
annak felhasználásáról; 

- a pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás felhaszná
lásáról beszámol. 

Nem vehetnek részt a pályázaton: 
- politikai pártok, érdekképviseleti szervezetek, azok a társadalmi 

szervezetek, amelyek költségvetési forrásból rendszeres támoga
tást kapnak. 

A pályázat beküldésének határideje: 1992. április 24. (max 2 oldal) 

Cfm: 
Polgármesteri Hivatal Titkársága, Békéscsaba, Szent István tér 7. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 1992. április 30. 
A pályázat eredményéről minden pályázó írásos értesítést kap. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése fontosnak tartja, hogy 
a helyi társadalom életében jól működő Ifjúsági közősségek legye
nek. Támogatásukra az 1992. évi költségvetésben 1 millió forintot 
különítettél. 

Pályázati feltételek: 
- Minden önszerveződő ifjúsági közösség pályázhat, amely olyan 

tevékenységet végez, amelyet állami intézmény nem lát el, és 
rendszeres költségvetési támogatásban nem részesül. 

- Az ifjúság szélesebb rétegeit öleli fel, tevékenységeit a városban 
fejti ki. 

Pályázati témakörök: 
I. Ifjúsági szerveződések kialakulásának támogatósa, tevékenységi 

köreinek bővítése. 
II. Az egész városra, illetve nagyobb közösségekre kiterjedő progra

mok, rendezvények lebonyolítása. 
III. Kulturális-, sport-, természetvédelmi tevékenységek. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1. A pályázó nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a bankszámlát, 

ahová a megítélt összeget kéri. 
2. A támogatandó tevékenységet és költségigényét, a pályázó saját 

erőforrásait, valamint az igényelt összeg felhasználásáról részletes 
tervet. 

3. Kimutatást a szervezet létszámáról, annak alakulásáról és az aktív 
működőképességről. 

4. Ha az előző évben már részesült támogatásban, tájékoztatást 
annak felhasználásáról. 

5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás felhasz
nálásáról beszámol. 

A pályázatot (max 2 oldal) 1992. április 24-ig írásban, Békés
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Titkár
sága elmére kérjük eljuttatni (Békéscsaba, Szent István 
tér 7 ) . Az elbírálás határideje: 1992. április 30. 
A pályázat eredményéről minden pályázó 
írásos értesítést kap. 
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K Ö Z L E M É N Y 

A 170/1991. (XII. 27.) kormányrendelet 4. §. (8) bekezdése, a 
szociális otthonok és intézetek ellátási területén a kérelmezők lakó
helye szerint illetékes önkormányzat jegyzője feladatává teszi a 
szociális otthonban, intézetben fizetendő gondozási dijaknak a la
kossággal történő megismertetését. Az alábbiakban a Békés me
gyében található szociális otthonok és intézetek listáját ismertetjük. 

Békés Megys Képviselő-testület 
Időskorúak Szociális Otthona 
5931 Nagyszénás. Táncsics M. u. 2. 
Telefon: 49 
Férőhelyek száma: 200 fő 
Térítési díj: 5.500 Ft 
Igazgató: Dr. Baja Jánosné 

Békés Megye Képviselő-testület 
Időskorúak Szociális Otthona 
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 86. 
Telefon: 66/71-418 
Férőhelyek száma: 80 fő 
Térítési díj 5.500 Ft 
Igazgató: Schal Sándor 

Békés Megye Képviselő-testület 
Időskorúak Szociális Otthona 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. 
Férőhelyek száma: 30 fő 
Térítési díj: 5.500 Ft 
Igazgató: Kanász Lászlóné 

Békés Megye Képviselő-testület 
Súlyos Értelmi Fogyatékosok 
Szakosított Szociális Otthona 
5534 Okány. Kastély kert 4. 
Telefon: 21 
Férőhelyek száma: 86 fő 
Térítési díj: 5.000 Ft 
Igazgató Marton Jánosné 

Békés Megye Képviselő-testület 
Súlyos Értelmi Fogyatékosok 
Szakosított Szociális Otthona 
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25. 
Telefon: 108 
Férőhelyek száma: 76 fő 
Térítési díj: 5.000 Ft 
Igazgató Ugrai Sándor né 

Békés Megye Képviselő-testület 
Súlyos Értelmi Fogyatékosok 
Szakosított Szociális Otthona 
5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 71. 
Telefon:66/71-418 
Férőhelyek száma: 36 fő 
Térítési díj 4 000 Ft 
Igazgató: Schal Sándor 

Békás Megye Képviselő-testület 
Elmebetegeket Gondozó 
Szocális Otthona 
5800 Mezőkovácsháza. Tanya 36. 
Telefon: 69/81 -386 
Férőhelyek száma: 102 fő 
Térítési dij: 4.000 Ft 
Igazgató Kanász Lászlóné 

Békés Megye Képviselő-testület 
Szociális Foglalkoztató Intézete 
5667 Magyarbánhegyes. Tanya 36. 
Telefon: 12 
Férőhelyek száma: 120 fő 
Térítési díj: "A" épület 2.800 Ft 

"B' épület 3.200 Ft 
Igazgató: Budácsik Tibor 

Békés Város Önkormányzat 
Időskorúak Szociális Otthona 

5630 Békés. Farkas Gy u. 2 
Telefon: 66/41 -225, 41-044 
^Férőhelyek száma: 300 fő 

v Gondozási dlj: 6.000 Ft 
Igazgató: Dávidné 

B. Hídvégi 
Julianna 

Békéscsaba Vároe Önkormányzat 
Időskorúak Szociális Otthona 

"A" Otthon 
5600 Békéscsaba. Körgát sor 
Férőhelyek száma: 65 fő 
Térítési díj: 5.200 Ft 
Igazgató: Valastyán Pálné 

"B" Otthon 
5600 Békéscsaba. Csaba u. 3. 
Férőhelyek száma: 41 fő 
Térítési díj: 6.240 Ft 
Telefon: 27-103 
Igazgató: Valastyán Pálné 

5600 Békéscsaba, Május 1. u. 
Férőhelyek száma: 26 fő 
Térítési díj: 5.720 
Igazgató: Valastyán Pálné 

Orosháza Vároe Önkormányzat 
Időskorúak Szociális Otthona 

Telefon. 68/12-327 
Férőhelyek száma: 210 fő 
Térítési díj: 5.200 Ft 

Szarvas Vároe Önkormányzat 
Időskorúak Szociális Otthona 

5540 Szarvas, Rákóczi u. 25. 
Telefon: 67/11-500 
Férőhelyek száma: 142 fő 
Térítési dlj: 5.720 Ff 
Igazgató: Unk Sándor 

Mezőberány Vároe Önkormányzat 
Időskorúak Szociális Otthona 

5650 Mezőberény. Puskin u. 3. 
Telefon: 52-046 
Férőhelyek száma: 50 fő 
Térítési díj: 4.300 Ft 
Igazgató: Garzoné Ökrös Mária 

Vésztő Önkormányzat 
Súlyos Értelmi Fogyatékosok 
Szakosított Szociális Otthona 

5530 Vésztő, Áchim u. 1. 
Telefon: 70 
Férőhelyek száma. 53 fő 
Térítési díj: 6.000 Ft 
Igazgató: Kincses Lászlóné 

Elek Önkormányzat 
Elmebetegeket Gondozó 
Szocális Otthona 

5742 Elek. Béke u. 4. 
Telefon: 66/70-141 
Férőhelyek száma: 152 fő 
Térítési dlj: 4.300 Ft 
Igazgató: Völgyes! István 

Kor osladány Önkormányzat 
E Imebetegeket Gondozó 
Szocális Otthona 

5516 Körösladány. Nagy M u. 2. 
Férőhelyek száma: 119 fő 
Térítési díj: 4.000 Ft 
Igazgató: Földi János 

Fővárosi Önkormányzat 
Időskorúak Szociális Otthona 

5700 Gyula. Vértanúk u 
Telefon: 66/62-011 
Férőhelyek száma: 478 fő 
Térítési díj: 3.120 Ft 
Igazgató: Bagyinszki Zoltánne 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
határozata értelmében az alábbi ingatlanokra építési tila
lom nem vonatkozik: 

Cim Hrsz 
Szent László u. 3. 4390 
Szent László u. 5. 4391 
Szent László u. 7. 4394 
Szent László u 9. 4395 
Szent László u. 11. 4395 
Szent László u. 13. 4399 
Szent László u. 15. 4401 
Vigasz u. 2. 4400 
Bánom u. 2/a. 4389 
Bánom u. 4. 4393 
Bánom u. 6. 4396 
Bánom u. 8. 4397 
Bánom u. 5. 4376 
Bánom u. 7. 4375 
Bánom u. 9. 4374 
Bánom u. 11. 4373 
Bánom u. 13. 4372 
Bánom u. 15. 4371 
Bánom u 17. 4370 
Hatházy u. 4363 
Berényi u. 22. 4365 
Berényi u. 14. 4347 
Berényi u. 12. 4348 
Berényi u. 10. 4348 
Berényi u. 6. 4351 
Berényi u. 4. 4352 
Szarvasi u. 3. 4355 
Szarvasi u. 9. 4382 
Szarvasi u. 11. 4383 
Bánom u. 1. 4381 
Hatház u. 1. 4358 
Hatház u. 3. 4359 
Szent László u. 1. 

S z a b a d , d e m o k r a t a e s t é k VI/3 

Klubest mindenkinek! 
Békéscsabán, az Ifjúsági Házban 
(Derkovits sor 2.). 

A harmadik összejövetel 1992. 
április 8-én (szerdán), ESTE 
HÉT órakor kezdődik, várjuk Önt! 

Vendégeink: 
Juhász Pál 
országgyűlési képviselő, 
gazdasági szociológus, 
az Országgyűlés Gazda
sági Bizottságának tag ja. 
az SZDSZ agrárszóvrvóje 
és 
Gál Gyula 
országgyűlési képviselő, 
közgazdász, az Ország
gyűlés Költségvetési Bi
zottságának tagja 

Vendégeink a következő kérdések
ről, témákról fejtik ki véleményüket: 
1. Virágozhatna-e a magyar 

mezőgazdaság? 
2. Kik lesznek a jövendő 

parasztjai? 
3. Agrárválság és a város. 
4. Exportálni fogunk-e 

élelmiszert, vagy importálni? 
5. Hogyan kellene kereskedni? 
6. Költségvetés és adózás 

hatása a vállalkozásokra. 

Házigazda: 

Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva 

Ha eljön, megtudhatja, hogyan csinálnák 
A S Z A B A D D E M O K R A T Á K ! 
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HIRDETMÉNY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 
az első lakáshoz jutók támogatásában ré
szesülők névjegyzéktervezetének első üte
mét a hivatal hirdetőtábláján közszemlére 
tette. A tervezetre bárki észrevételt tehet. 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS • 

GŐZBOROTVA 
kölcsönzés 

Alkalmas: s ima és ornament üvegek, 
kádak, csempék fugái, gk. motorok, 
tűzhelyek tisztítására 

Amit eddig eltüntethetetlen, makacs szennyeződésnek 
hitt, azt a gőzborotva eltünteti! 

Kölcsönzési díj 70 Ft/óra 

Szőnyeg- és kárpittisztító is kölcsönözhető 

Előjegyezhető a -TAXI számán 

2 3 - 4 3 9 t s 
J 

BHC • BHC • BHC • BHC • BHC 

I T T A T A V A S Z ! 

Minden nó és férfi álma, 
hogy tavaszra eltűnjenek zsírpárnái és 

olyan karcsúvá és vonzóvá váljon, mint még sohasem. 

Ne csak álmodozzon, tegyen Is értei 

Ha gépeinken tornázik és betartja az általunk javasolt 
diétát és kozmetikai tanácsokat, 

a természet újjászületésével Ön is újjászületik! 

Ne mondja, hogy lehetetlen! 
Jöjjön hozzánk, mi segítünk! 

Ct) Í H SZALON 

Békéscsaba, Luther u. 12. 
Telefon: 27-766. 

Húsvétig kedvezményes, 10 alkalomra szóló bérletet ajánlunk 
mindössze 2.700 Ft-értl 

Ajándéknak sem rossz! 

THERMAL INVEST RT • THERMAL INVEST RT 

H á z i g a z d a v o l t a m . 

Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva 

.... a második 'Szabad, demokrata esten", 
múlt héten szerdán, Békéscsabán az Ifjú
sági Házban, ahol a zömében pedagógu
sokból álló vendégeink igazi szakmai vitát 
folytattak. 

Bretter Zoltán országgyűlési képviselő, az SZDSZ oktatási 
ügyvivője és Llskó Ilona, az Oktatáskutató Intézet munkatársé 
szerint a kormány oktatási törvénytervezete EL AKARJA VEN
NI A PEDAGÓGUS TÁRSADALOM HÉT ÉVE MEGLÉVŐ J O 
GAIT, köztűk a szabad igazgatóválasztást! A Területi Oktatási 
Felügyelet bürokratikus kormányhivatala pedig visszaállítaná az 
elavult tanfel ügyeleti rendszert, mely felesleges és egyben pa
zarló beavatkozás a szúló-gyerek-tanár-önkormányzat egysé
gébe. 

Egyházi iskolákra igenis szűkség van - ez volt az egybehangzó 
vélemény - , hiszen azok színesítik az oktatás palettaját. Ugyan
akkor az államnak egyszer s mindenkorra kötelessége megte
remtenie az egyházi iskolák működési feltételeit, hogy SOHASE 
FÜGGJENEK A MINDENKORI KORMÁNY JÓINDULATÁTÓU 
Gyakorlati példa alapján fogalmazódott meg az is, hogy a KOR
MÁNYCSERBEN HAGYJA A PEDAGÓGIAI, SZAKMAI MŰHE
LYEKET! 

Az est tanulságát egy mondatban úgy fogalmazhatnám meg: az 
ÁLLAM AZ OKTATÁSBAN SE URALKODJON, HANEM SZER
VEZZEN ÉS SZOLGÁLTASSON!" 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

• 150-es ETZ motorkerékpár eladó. Békéscsaba. Nagy Sándor u 62. 
• VOLKSWAGEN GOLF DIESEL (1979 évjáratú), és 150-es ETZ motor

kerékpáreladó. Békéscsaba, Kálvin u. 15. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Vállalkozási Irodája hasznosításra ajánlja fel 

a Pósteleki parkerdőnél lévó Autósmozit 

A bérieti jog megszerzésére versenytárgyalást írunk ki 
1992. április 17-én 9 órára. 
Helye: a Hivatal alpolgármesteri tárgyalója. 
A bérleti jog 1992. október 3,1-ig szól. 
Kikiáltási alapösszege: 160.000 Ft. + ÁFA 
A bérleti jogot az a pályázó nyeri el, aki a legnagyobb összegű 
bérleti díjra tesz ajánlatot. A versenytárgyalás előtt a Polgár
mesteri Hivatal pénztárába be kell fizetni készpézben 10 % 
előleget. Amennyiben a pályázó nem nyeri el a bérleti jogot, 
ezt az összeget a versenytárgyalás után visszafizetjük. 
A bérleti jog elnyerése esetén az előleget nem fizetjük vissza, 
az a fizetendő bérleti díjba beleszámít. 
A bérleti díjat április 20-tól július 31-ig tartó időszakra 
május 15-ig kell befizetni, az augusztus 1-jétől 
október 31 -ig tartó időszakra augusztus 15-ig. 
Érdeklődni és az árverésre jelentkezni 
személyesen a Vállalkozási Irodán lehet 
a 27056-os telefonon Szikszal Csabánál. 



Tisztelt Polgármester Ur! 

Nagy tisztelője vagyok Ön
nek és mindazoknak, akik le
hetővé tették, hogy FEKETE 
PÁL egykori tanárom méltó el
ismerésben részesüljön. 

Szerencsésnek mondhatja 
magát az, akinek életében leg
alább egy meghatározó, igazi 
nagy pedagógus egyéniség 
volt. Ilyen volt az én életem
ben FEKETE PÁL, az EMBER 
csupa nagybetűvel. Bár a tab
lón már nem lehetett a fényké

pe az 1956/57-es tanévben, de 
az idézettel együtt "...tied va
gyok, tied hazám" a szívünkbe 
zartuk szeretett tanárunkat. 

Hiszem azt, hogy tanítvá
nyai közül sokan vagyunk olya
nok, akik minden év október 
23-án tisztelettel emlékezünk 
rá, aggódunk érte és nagyon 
örültünk, amikor az Önök jóvol
tából olvashattunk arról, hogy 
ismét itt van köztünk. 

Nem tudom meghatottság 
nélkül leírni ezt a pár sort. 
KÖSZÖNÖM, hogy midannyi-
unk nevében méltatják az er
tünk tett szolgálatát, de nagyon 
megköszönném, ha e mólta
tásban az is elhangozna, hogy 
mint pedagógus, mit tett és mi 
mindent tehetett volna az ifjú
ság nevelésében. 

Tisztelettel: 

Mátrai Jenóné 
sz. Lonovlcs Teréz 

T á v o l i 

v e n d é g 

Egyedül jár az utcán, lesze
gett fejjel. Az aszfaltra, vagy a 
semmibe meredő tekintete so
sem találkozik meleg, mosoly
gószemekkel Hideg kilincsek, 
didergő magányos falak fogad
ják, ha hazatér - pedig a hőmé
rő szerint nyár van odabenn. 

Gyakran beteg. A váróte
remben sosem ül a jajuktól 
hangosan szabadulni igyekvők 
közé. Némán, szótlanul vár, s 
az orvos kérdéseire is csak 
kétszavas a válasz 

Önkiszolgáló boltokban vá
sárol, s azt keresi, ami előre
csomagolt. Vacsoráját egyedül 
költi el. 

Többnyire egyedül hajtja pár
nájára fejét, álmában kiabál. 
Szúrós, sírásra ingerlő tollú feke
te madárról álmodik, s mikor fel
ébred, könnyes a szeme. 

Néha elindul, barátokat ke
res. Már éppen szólna, de látja, 
hogy rohansz, a munka... a 
család... és különben is... gon
doktól hajlott válladra miért te
gyen egy újabb terhet. Pedig 
talán segítene cipelni hatalmas 
zsákodat. 

Ott ül mindnyájunknak hát
tal a távoli padon, lassan meg
fordul. Ilyen messziről nem lá
tom az arcát... 

MIKÓCZY ERIKA 

s.o.s. s.o.s. s.o.s. s.o.s. s.o.s. s.o.s. 
• Az S. O. S. Lelkisegély Szolgálat és a Tini Lelkisegély 

Szolgálat célja az, hogy biztosítsa minden szükséghelyzetben, 
kétségbeesett lelkiállapotban, öngyilkossági veszélyben lévő em
ber számára a lehetőséget - az önkéntesség elve alapján -, hogy 
azonrtal kapcsolatot teremthessen olyan emberrel, aki kész és 
felkészült őt meghalgatni, s segítséget nyújtó beszélgetést folytat
ni. Személyes kapcsolatteremtésre is sor kerülhet, vagy szakem
ber segítségét is kérheti a hívó. Az S. 0. S. Lelkisególy Szolgálat 
a 28-800-as telefonon ingyen hívható este 7-től reggel 7-ig, a 
Tini-telefon délután 16.30-tól 18 30-ig hívható ugyanezen a számon. 

• A Botyánszki Pálné u. 14. szám alatt működő Alkoholellenes 
Klub segítséget nyújt mindazoknak, akik fel akarnak hagyni 

e káros szenvedéllyel. Feladata a megelőzés és a gyó
gyultak utógondozása. A klub terveiben szerepel egy 

nyitott otthon létesítése az alkoholisták számára. 
Az alkoholfogyasztók aránya sajnos az utóbbi 

időben egyre nő... 
(H. M.) 

1 Gondolkodó 

Lila köd 

Z. úr amolyan életunt ember. 
Álmok sosem gyötrik, élete egy álom. 
Nyitott szemmel jár, de nem lát, alszik. Szenvtelen ar 

ömlik a homály. 
Magányosan él, szereti a csendet. A csend azzá teszi, ami. 
Nyugalmát nem kockáztatja, másokkal nagyritkán érintkezi 

Nem beszél, csak ha kutyaszorítóban érzi magát. Ilyenkor ne" 
zen jönnek ajkára a szavak, a tagadás és elutasítás nyilai. Ne 
nem, nem, nem én, nem te, nem semmi... Foga fehér, éle" 
fénylik, mérget áraszt. Lába a földbe gyökerezik, az ember sz 
borrá, múmiává válik, kezében - homokóra... 

Z. úr legalább ezer éves. Tán halhatatlan. Örök, mint a Föld. 
SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

• K A V E H A Z PROGRAM 

A Mikkeli (Finnország) Gimnázium énekkarának 
hangversenye 
"Reformkori költészet" - a Jókai Színház 
fiatal művészeinek műsora 
Előadók: Lenért László, Tihanyi Tóth Csaba, 
Korponai Elza (cselló) 
"Az út" - Bakay Péter előadása 
A rendezvény helye: 
Erzsébethelyi Evangélikus Templom, Orosházi út 85 87 
Ideje. 1992. április 11. du. 16 óra 

1992. ÁPRILIS 11-ÉN 

19 ÉS 21 Ó R Á T Ó L 

SPANYOL 
GASZTRONÓMIAI E S T 

a Hotel Trófeában, 
melyen A HOTEL F L A M E N C O szakácsai 

készítik el az eredeti ízeket 

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 
Tisztelt Olvasó! Apróhirdetését a szerkesztőségben (Békéscsaba. Szent 
István tér 9 ) . vagy a Gyorsnyomdában (Békéscsaba. Szabadság tér 1 3, 
nagyposta) adhatja le. Hirdetési díj: 10 Ft/szó Ám hirdethet úgy is. hogy 
ezt a szelvényt és a befizetést igazoló postautalványt postán feladja! 

Szöveg: 

Megjelenes(ek) időpontja: 
Név: 
Cím: j 

HIRDESSEN A HETI MÉRLEGBEN' 




