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Tartsanak velünk! 

Ülésezett a közgyűlés 

• Az egészségügyi reform 

Városüzemeltetés 

27. Alföldi Tárlat 

Mi lesz a sporttal? 

• Havas esztendők 

A Heti Mérleg, a békéscsa 
önkormányzat ingyenes vá

rosi hetilapja 1991 októberétől 
jelenik meg, eddig tizenhárom 
szám látott napvilágot. A kez
deti húszezres példányszám 
jelelenleg már 23 000, az oldal
szám változó. A visszajelzések 
azt mutatják, hogy lapunk meg
szokottá vált, s sokak számára 
az egyetlen olvasmány lett. 

A lap azt a célt tűzte ki maga 
elé, hogy hiteles információval 
szolgáljon a városi önkormány
zat mindennapi döntéseiről, a 
közéletünket érintő kérdések
ről, és érdekes, változatos, em
berközpontú olvasmányokat 
kínáljon hasábjain. Arra is töre
kedtünk, hogy grafikailag szép 
és esztétikus lapot adjunk az 
olvasó kezébe. 

A Heti Mérleg 1992-ben is 
szerdánként jelenik meg, négy, 
illetve nyolc oldalon. Az Ifjúsági 
Házzal közös havi mellékle
tünk a legfontosabb városi mű
sorokat tartalmazó Csabai Mű
sor. Más tematikus mellékletek 
kiadását is tervezzük. 

Céljaink, törekvéseink válto
zatlanok - szolgálni akarunk. A 
demokráciát és a szabad szel
lemet, a várost és embereit. 
Reméljük, heti találkozásaink-
egymásratalálásaink - az új 
esztendőben is folytatódnak. 
Tartsanak velünk! 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

- Polgármester Úri A központi 
költségvetésből a város 12 száza
lékkal több pénzt kap 1992-ben, 
mint tavaly. Az infláció viszont leg
alább kétszerese, ha nem három
szorosa ennek. Nem kerül-e ve
szélybe a város működése, nem 
kell-e a megszokott - nem túl ma
gas - ellátási szinvonalat csökken
teni az idén? 

-Az ország gazdasági helyzete 
adott. Lehetne jobb is, ha erre he
lyezné a kormány és a parlament 
munkájának súlypontját. Be kell 
látnunk azonban, hogy egy ilyen 
hatalmas csődtömegből, amit de
mokratikus rendszerünk örökölt, 
nem lehet 1 -2 év alatt jóléti államot 
teremteni. Mindezek mellett sajnos 
a kormány nem önkormányzatba
rát. Az országban minden területen 
jobban kellene támaszkodni az ön
tevékeny polgárok kezdeménye
zéseire, hagyni kellene a közössé
gek jobbító szándékait érvényesül-
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Pap János rx>lgcvmester: 

Mindennapi életünk - a város 

ni. Hogy ez nem csak politikai szö
veg, arra példa Békéscsabán, a 
Gerlén és Csabaszabadiban mű
ködő részönkormányzat, a nemze
tiségi kezdeményezések támoga
tása, az intézményi önállóság biz
tosítása 

A központi támogatás csökke
nése autonómiánkat erősítené, ha 
nem párosulna a jövedelmek köz
pontosításának tendenciájával. 
Ám a pénzügyi centralizáció egyre 
nő, a hatalom pedig ott van, ahol a 
pénzt osztják. Az adott helyzetben 
olyan városi költségvetést dolgo
zunk ki, mely biztosltja a város in
tézményeinek, szolgáltatásainak 
szinten tartását, megelőzi a meg
lévő értékek lepusztulását és meg-

Az új évben is minden csabai polgárhoz szól a 

teremti az előrelépés lehetőségét 
2-3 stratégiai területen. 

- Melyek ezek? 
- Az infrastruktúra fejlesztése, 

a köztisztaság és a környezetvé
delem javítása, az oktatás színvo
nalának emelése és a szociális 
gondoskodás. Ezek azok a terüle
tek, ahol nagy lemaradása van vá
rosunknak a hasonló települések
hez képest. Kollégáim alig hiszik el 
például, hogy Békéscsaba utcái
nak majdnem fele burkolatlan; 
hogy csak egy tiszta profilú gimná
ziumunk van; hogy a Tanítóképző 
Főiskolán kívül nincs más felsőok
tatási intézményünk. E mellett saj
nos a munkanélküliség 10 száza
lék körüli aránya is kimagasló, fő
leg ha figyelembe vesszük a ten
denciákat is, hiszen nyárra ez meg 
is duplázódhat. 

- Ilyenkor, év elején szokás a 
kívánságokat megfogalmazni... 

- Nagyon nehéz év áll előttünk. 
Erre felkészültünk, újabb ésszerű
sítő intézkedéseket kell hozni a vá
rosi pénzek felhasználásában. 
Szeretnénk Békéscsaba vagyonát 
hasznosítva megőrizni, nem felél
ni. Rendkívül fontos, hogy a város 
polgárai részt vegyenek a dönté
sekben. Információt szeretnénk 
adni és kapni, megismertetni a vá
ros lakóival gondjainkat, és megis
merni az ő gondjaikat! A demokra
tikusan választott városi képvise
lőknek, a városi vezetőknek és 
tisztségviselőknek érdekérvénye
sítő szerepük van. Mindannyian 
nyitottak vagyunk minden ötlet, jó-
tanács, vélemény, érv, kezdemé
nyezés előtt - számítunk a városi 
önszerveződésekre, az érdekkép
viseletekre és a város összes pol
gárára! Városunk olyan lesz, ami
lyenné mi magunk formáljuk. Ke
ressük együtt a kiutat!... Boldog új 
évet kívánok mindannyiuknak! 

( S z Sz.) 



Közgyűlés 

Fekete Pál - Békéscsaba díszpolgára? 

Napirend előtti felszólalás
sal kezdődött a január 9-én 

megtartott közgyűlés, melyben 
dr. Futaki Géza (SZDSZ) or
szággyűlési képviselő fejtette 
ki aggályait a nemrég elfoga
dott szövetkezeti törvényekkel 
kapcsolatban. A Parlament vé
gül is nem fogadta el azt a mó
dosító javaslatot, melyet a töb
bi békéscsabai országgyűlési 
képviselő - Szokolay Zoltán 
(MDF) és Zsiros Géza (FKGP) 
is támogatott. Az indítványban 
az szerepelt, hogy minden te
lepülés kapja vissza - az 1944. 
december 31 -i állapotoknak 
megfelelően - a közigazgatási 
területén lévő földbirtokokat, 
ami Békéscsaba esetében 
mintegy 2000 ha földterületet 
jelentene. A három csabai kép
viselő továbbra is azon lesz, 
hogy az önkormányzatokat ne 
fosszák meg jogos tulajdonjo
gaiktól. 

A közgyűlés ezek után meg
tárgyalta és elfogadta a va
gyongazdálkodási koncepciót 
és a szociálpolitikai koncep
ciót. Ez utóobi megállapítja, 
hogy a megváltozott gazdasá
gi és társadalmi viszonyok, a 
szegénység létének elismeré
se és a munkanélküliek szá
mának rohamos emelkedése 
sürgősen szükségessé teszi a 
szociálpolitika gyökeres átala
kítását. Az érvényben lévó jog
szabályok elavultak, s nem 
mindig a ténylegesen rászorul
tak részesülnek szociális tá
mogatásban. Bár a közeljövő
ben még ezekkel a jogszabá
lyokkal kell dolgozni, az önkor
mányzat továbbra is támogatja 
a szegényeket és a munkanél
külieket. A város hathatós se
gítséget akar nyújtani a megél
hetési gondok enyhítéséhez, s 

elsősorban a gyermekes csa
ládok anyagi helyzetén kivan 
javítani. 

1992. január 10-i hatállyal a 
közgyűlés m egszüntette - a to
vábbi, több millió forintra rúgó 
veszteség elkerülése végett -
a Költségvetési Építőipari Üze
met. Az üzem tavalyi vesztesé
ge az előzetes számítások 
szerint várhatóan 25 millió fo
rint. Az elbocsájtott 176 dolgo
zó végkielégítésben részesül. 

Déli Vállalkozói Centrum lé
tesül a Városgazdálkodási Vál
lalat volt Két egyházi úti telepén 
(1,7 ha), amelyhez a későbbi
ekben esetleg csatolnák a te
lep mögötti önkormányzati te
rületet is (7 ha). A Centrum 
alapvető célja, hogy segítse 
megállítani Békéscsabán és 
térségében a gazdasági visz-
szaesést, a munkanélküliség 
terjedését, az általános elsze
gényedést, és lehetőséget te
remtsen a vállalkozások kibon
takozására, a külföldi tőke be
áramlására, a termékszerke
zet-váltásra. 

Aközgyűlés megalkotta a 
"Békéscsabáért., kitünte

tés alapításáról és "Békéscsa
ba díszpolgára,, cím adomá
nyozásáról szóló önkormány
zati rendeletet. A kitüntetések 
átadására évenként március 
15-én, ünnepélyes keretek kö
zött kerül sor. Pap János pol
gármester javaslatát, hogy Fe
kete Pál, városunk 56-os mun
kástanácsának vezetője Bé
késcsaba díszpolgára legyen, 
a közgyűlés magáévá tette, s 
felhívással fordul az érintette
kéhez, hogy véleményt nyilvá
nítson február 15-ig mindkét ki
tüntetés adományozásáról, 
személyek javaslatáról. 

( S i S r ) 

• FOGADÓNAPOK. Jan. 
17-ón Molnár György alpolgár
mester, jan. 24-én Domokos 
László alpolgármester, jan. 31 -
ón dr. Simon Mihály jegyző, 
febr. 7-én Pap János polgár
mester tart fogadónapot a Vá
rosházán 8 és 12 óra között. A 
polgármester fogadónapjára 
előre kell bejelentkezni telefo
non (26-366/170), vagy sze
mélyesen a titkárságon! 

• Szokolay Zoltán (MDF) or
szággyűlési képviselő jan. 17-
én, pénteken 18 órakor várja a 
választópolgárokat a Városhá
za Dísztermében. 

• KÖLTSÉGVETÉS '92 Jan. 
22-én, szerdán 15 órától a Vá
rosháza Dísztermében ülése
zik az Érdekegyeztető Fórum. 
A téma: az önkormányzat 
1992-es költségvetésének fő 
arányai. Mindenkit szeretettei 
várunk! 

• HELYREIGAZÍTÁS. A Heti 
Mérleg 1991. dec. 18-i számá
ban tévesen közöltük azt az 
információt, hogy a Belvárosi 
Óvodában egyhavi étkezés 
minden gyermek számára térí
tésmentesen biztosított. Való
jában a szociálisan leginkább 
rászoruló családok gyermeke
inek jár ez a juttatás. 

A Heti Mérleg 1992. jan. 1-
jei számában megjelent, a he
lyi adókról alkotott rendeletek 
közlésében az alábbi pontosí
tás szükséges: 

1. A 20/1991. (XII. 19.) sz. 
önkormányzati rendelet a gaz
dasági tevékenységre szolgá
ló építmények adójáról helye
sen a következő: "6.§. (2) a. 
Bank, biztosítási és egyéb 
pénzügyi szolgáltatás, Italkl-
mérés és szerencsejáték cél
jára szolgáló építmény esetén 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros egész illetékességi terüle
tén 300 Ft/m2 ". 

2. A helyi iparűzési adóról 
alkotott önkormányzati rende
let száma helyesen: 24/1991. 
(XII.19). 

• NARANCS KLUB: I. 15., 
szerda: Gitárklub, házigaz
da: Hevesi Imre. A részvétel 
ingyenes. 

1.17., péntek: a RÉS együt
tes (Budapest) játszik. 

I. 18., szombat: az Irgal
matlan Nővérek együttes 
(Eger) koncertje. 

• IFJÚSÁGI HÁZ: 1.17,pén
tek, 21 óra: Szuper buli! Fellép-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, h 
ahol élünk 

nek: Török Ádám, R.A.B.B. és 
a Besenyő Blues Bánd. 

I. 18., szombat, 21 óra: a 
Coda együttes műsora (Led 
Zeppelin, Deep Purple, Uriah 
Heep). 

• A Családsegítő Szolgálat 
(Szent István tér 9 , Tel: 22-
783) nyitvatartási ideje az aláb
biak szerint változott: hétfő-
csütörtök 8.30-16.30-ig, pén
tek: 8.30-12 30 ig Az önök ál
tal adott információkat bizal
masan kezeljük! 

Jogi tanácsadás: hétfőtől 
péntekig minden nap 9-12 órá
ig, kihelyezett jogi tanácsadás 
a Lencsési Közösségi Házban 
minden páratlan hét hétfőjén 
16-18 óráig. 

Pszichológiai tanácsadás: 
felnőtteknek szerdán 11 
16.30-ig, csütörtökön 9 30-
16 30 ig, gyermekek számára 
minden nap a nyitvatartási idő
ben. 

Gyermekpszichiáter: szer
da-csütörtök 9.30-13.30-kj. A 
szolgáltatások ingyenesek! 

• S.O.S Lelkisegély Szol
gálat, tel: 28-800. Hívható es
te 7 órától reggel 7 óráig. A 
hivás Ingyenes 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
S / to jcse v Szveloszlá v 
Tipográfia: Qécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: P a p János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: 5000 Békéscsaba, 
Szent István tér 9. Pf.: 112. 

Teleion: (06) 26 366. 
telefax: 23 954. telex: 63-229 

Szedés: A & M B t 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelós vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

23 000 példányban 

I. Országos NŐI- és Férfi Flipperbajnokság Területi Elődöntője 
Békéscsabán a NARANCS KLUBBAN 1992. január 14-19 között. 
Az érdeklődőknek január 14-én 10 órától gyakorlási lehetőségük 
van. A verseny január 18-án, szombaton 10 órakor kezdődik. 
Az 1-3. helyezettek értékes díjazásban részesülnek. A 10 leg
jobb férfi és az 5 legjobb női versenyző részt vesz az országos 
döntőn, ahol az 1 -3. női és férfi helyezettek a következő díjakat 
nyerhetik el: 
1. helyezettek: Ingyenes utazás Amerikába, részvételall. Flipper 
Világbajnokságon. 
2. helyezettek: Egy hétvége Monté Carloban. 

3. helyezettek: Egy hét Svédországban. 
Keressük Békéscsaba legjobb flipperjátékosát!!! 
Minden résztvevőt szeretettel vár a NARANCS KLUB! 



- Mindenekelőtt azt kell tud
nunk, hogy nem egy egyik pil
lanatról a másikra történő gyö
keres változás lesz az egész
ségügyben, hanem egy né
hány év alatt elvégzendő cse
lekvési programról van szó. E 
program megvalósulása több 
lépcsőben megy majd végbe. 
Ez a magyarázata annak, hogy 
az Idei év nagyobb részében 
történő reformok nem érintik a 
fogorvosi ós az üzemorvosi el
látást. Egy, jelenleg kidolgozás 
alatt álló tervezet szerint a kór
házi osztályok megreformálá
sára 1993-ban kerül sor. Mind
az tehát, amiről most szó lesz, 
a felnőtt- és gyermekgyógyá
szati körzeti ellátásra vonatko
zik. 

- Arról valamennyien tu
dunk, hogy az Ön által említett 
két területen a háziorvosi ellá
tás kerül bevezetésre. De va
jon mit jelent ez a gyakorlat
ban? Miként választhatjuk meg 
szabadon orvosunkat? 

- Január közepétől kezdve 
a Társadalombiztosítás min
den biztosított magyar állam
polgárhoz névre szóló kártyát 
juttat el, mellyel azt a körzeti 
orvost, illetve gyermekgyó
gyászt kell felkeresniük, aki
ben a leginkább megbíznak, 
akit legszívesebben választa
nának orvosukul. 1992-ben a 
polgárok döntésüket még töb
bször is módosíthatják, tehát 
átmehetnek másik orvoshoz, 
'93 januárjától azonban erre 
évente csak egyszer, egy köz
pontilag meghatározott idő
pontban lesz lehetőség. 

- Mi a véleménye, megala
pozottak-e azok a félelmek, 
hogy a szabad orvosválasztás 
'eredményeképpen" az embe
rek elveszíthetik jól megszo
kott körzeti orvosaikat? 

- Reményeink szerint ép
pen ellenkezőleg. Gyakorlati
lag a háziorvos megtart területi 
ellátási funkciókat is. Remél
jük, zömében olyan esetekkel 
találkozunk majd, hogy a lako
sok a régi körzeti orvosukat vá
lasztják, hisz ez azt jelentené, 
hogy elégedettek azok munká
jával. De természetesen sem-

1 
Az orvosi ellátás megújhodása 

A lapok ki lesznek osztva 

Az új évvel újfajta egészségügyi ellátás Is vár 
bennünket. Mindezidáig igen gyéren folydogál
nak a témát érintő Információk, s ml, az egész
ségünket óvó, vagy éppen gyógyulni vágyó pol
gárok nem látjuk át, miben változik majd az 
egészségügy rendszere. A HETI MÉRLEG dr. 
Kovács Zoltán, az Egészségügyi Iroda vezető
jének, a városi főorvos segítségével próbálja 
összefoglalni ezt a valamennyiünket érintő kér
déskört. 

mi akadálya annak, hogy más 
orvost válasszanak. 

- Elképzelhető ezek szerint, 
hogy lesznek körzetek, me
lyekben - a betegek szabad 
akaratából - semmi változás 
nem történik? 

-Elvileg igen, bár a tervezet 
beépített egy limitet, mely a je
lenlegi elképzelések szerint or
vosonként 1800 (+ 10-20 szá
zalék) főt jelent. Ezen felül a 
Társadalombiztosítás pénz
ügyi szabályzókat alkalmaz 
annak érdekében, hogy meg
határozott keretben mozogjon 
minden "körzet" létszáma, és 
az orvosok minőségi munkát 
tudjanak végezni (a jelenlegi 
felnőttkörzetek létszáma átla
gosan 2400 fő; a gyermekkör
zeteknél az ideális létszám 800 
f ő t 10-20 százalék). 

Ha a tervezetben szereplő 
limit alapján gondolkodunk, ak
kor Békéscsabán mintegy 10-
12 új rendelőre van szükség. 
Erre a központi költségvetés 
sehol nem biztosít pénzt, s az 
önkormányzat sem tudja meg
oldani a problémát, bármeny
nyire is szeretné. A Társada
lombiztosítás adja a háziorvosi 
rendszer működtetési költsé
geit, erre a célra a tervezet sze
rint kétszeresére emelkedik az 
alapellátás bérkerete. Az orvo
sok maguk dönthetnek arról, 
miképpen kívánják munkájukat 
továbbfolytatni. Az egyik lehe
tőség, hogy az önkormányzat 
alkalmazza őket egy bizonyos 
terület ellátására. Ez tulajdon
képpen a mostani körzeti orvo
si ellátás lehetőségének fenn

tartása. A másik, hogy az orvos 
magánjogi szerződóst köt a 
Társadalombiztosítással az 
őhozzá bejelentett betegek el
látására. Ezen belül azután is
mét két megoldás lehetséges. 
Az egyik szerint az orvos az 
önkormányzattal is szerződést 
köt, s attól kapja majd ingyen 
vagy bérbe a rendelőt a hozzá 
tartozó felszereléssel együtt. 
Azonban a helyisóggondokon 
a második variációs lehetőség 
is segíthet: az orvos saját helyi
séggel, saját felszereléssel is 
vállalhatja a területi ellátást, 
természetesen ugyanúgy lét
számarányosan fizetve a Tár
sadalombiztosítás által. 

- Jelent-e a szabad orvos
választás szabad kórházvá
lasztást is, illetve a kórházi or
vosok szabad kiválasztását is ? 

- Az államilag; az önkor
mányzat által dotált háziorvosi 
rendszerben a szabad orvos
választás az alapellátásig ter
jed. Azon túl a háziorvos dönt
het arról, hogy betegét melyik 
intézménybe, melyik, őáltala 
nagyra becsült kollégájához 
küldi gyógykezeltetni 

- Már-már közhelyszámba 
megy annak emlegetése, hogy 
Békés megye a hátrányos 
helyzetű régiók egyike. Áll ez 
az egészségügyre is, főként az 
intézmények felszereltségét il
letően. Nem fog-e a békéscsa
bai beteg ebből kifolyólag ala
csonyabb szintű ellátást kapni, 
mint a gazdagabb régiókban 
élő betegtársai? 

- Valóban, sajnos a békés
csabai körzeti ós gyermekor

vosi rendelők egy részének 
műszerezettsége nem felel 
meg az alapvető kívánalmak
nak. Szükség van tehát a szint
rehozásra. Az önkormányzat 
többmillió forinttal járul hozzá 
a rendelők jobb felszereltsé
géhez. Szükségesnek látszik 
egyes meglévő rendelők külső 
és belső felújítása, bútorzat- és 
műszercseróje. Szeretnénk el
érni például, hogy minden or
vosnak legyen működőképes 
EKG-ja; hogy nagy területet 
felölelő perifériás részeken lé
tesüljön központi laboratóri
um. A műszerezettség biztosí
tása mellett nem szabad meg
feledkeznünk orvosaink to
vábbképzéséről sem. Ennek 
érdekében egy továbbképzési 
rendszer kiépítésén dolgo
zunk. A modern adatszolgálta
tási rendszer kiépítése érdeké
ben pedig megpályáztuk a 
Népjóléti Minisztérium egyik ki
írását, melytől azt reméljük, 
hogy valamennyi felnőtt- ós 
gyermekkörzeti rendelőbe mo
dern számítógéprendszert te
lepíthetünk. 

- Mit vár Ön az űj egész
ségügyi rendszer bevezetésé
től? 

- Jelentőségót részben ab
ban látom, hogy az elmúlt 40 
év során devalválódott szak
mai tekintély visszanyeri a neki 
járó tiszteletet. A lakosság egy 
sokkal humánusabb környe
zetben, magasabb szintű or
vosi ellátáshoz jut, személy 
szerint a számára leginkább 
megfelelő egészségügyi dol
gozó segítségét veheti igénybe 
egészsége megőrzése, illetve 
visszaállítása céljából. Ennek 
érdekében - a lakosság érde
kében - munkálkodik a békés
csabai önkormányzat ós ezen 
belül az Egészségügyi Iroda. 

Befejezésül még csak any-
nyit, hogy továbbra is köteles
ségünknek érezzük a lakos
ság időbeli tájékoztatását az 
egészségügyben bekövetkező 
változásokról. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

A napokban nyílik meg a „ V ' A S K L E P I O S BT 
Segítséget nyújtunk a legkisebb települése 

ken dolgozó orvosoknak is. hogy a szüksé

ges berendezés és műszer mielőbb rendelkezésre aljon. Rendelkezésére álunk! 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA 
BÉKÉSCSABÁN, PETÓFI U. 2. sz. alatt 

ORVOSOK 
F I G Y E L E M 
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Békéscsaba közgyűlése a városüzemeietetési feladatokat a 
minimálisan szükséges keretösszeghez képest csak 70szá-

zalékbanXuóXa előirányzattal fedezni. A biztonságos üzemeltetés 
viszont alapvető követelmény, ezért a Városgazdálkodási és Vá
rosfejlesztési Bizottság és a Városüzemeltetési Iroda a megvál
tozott gazdasági keretek között is megpróbálták megteremteni 
ennek a biztonságnak a feltételeit. 

A feladat megoldására a piacosítható tevékenységek pályáz
tatása látszott a legcélszerűbbnek, amit a bizottság elő is írt. A 
város üzemeltetésére viszont kidolgozott műszaki előírások és 
normatívák nem álltak rendelkezésre sehol az országban. 

A Városüzemeltetési Iroda feladata elsősorban a meglévő 
vagyon számbavétele, majd az elvégzendő feladatok részletes 
leírásának elkészítése volt. Ez mintegy két hónapot vett igénybe, 
így az első negyedévi munkák ellátására a Városgazdálkodási 
Vállalattal (VGV) kötött szerződést a város az előző évek gyakor
lata szerint. 

A város üzemeltetését 21 témakőn-e bontottuk, és ezekre 
pályázatokat írtunk ki. A pályázati kiírás dij ellenében került ki
adásra, mely részben ellensúlyozta a benne megtestesült munka 
értékét A pályázatokat 21 vállalkozó vette ki, melyből 16 jelent
kezett a munka elvégzésére Az ajánlatok között nagy elterések 
m utatkoztak a részletesnek mondható kiírás ellenére. Kirívó példa 
a nyílt árkok üzemeltetése, ahol a legdrágább ajánlat 13.9 millió 
forint, míg a legolcsóbb 820 ezer forint volt 

A pályázatra kiadott munkák vállalási ára a reális érték alatt 
maradt, melynek oka a piacon maradás, a hosszabb távú szerző
déskötés reménye. 

Összességében kimutatható, hogy a 70 százalékos fedezet
biztosítás ellenére, és annak ellenére, hogy az első negyedévben 
a VGV-t az előző évi szinten finanszíroztuk, a harmadik negyedév 
üzemeltetési költségeiből megtakarítás volt. A megtakarított 
összeg egy részét a területi képviselők környezetük javítására 
használták fel, mint például a csapadékvíz-tározók iszapkotrása 
és az őszi avar akciójellegű eltakarítása. 

A pályázatot elnyerők munkastílusa a vállalási ár függvényé
ben igazolódott vissza A vállalkozók egy része kimondottan jó 
minőségű, míg mások igen rossz munkát végezlek. A minőség 
biztosítása érdekében a vállalkozók egy havi teljesítménnyel ará
nyos kauciót voltak kötelezve letenni, melyet hibátlan teljesítés 
esetén kamattal növelve kapnak vissza. 

A műszaki ellenőri tevékenységet az objektív mérés miatt külső 
vállalkozónak adtuk ki. Az elvárt színvonal alatti teljesítmény a 
csapadékcsatorna-tisztítás terén, és sajnos a VGV szinte minden 
tevékenységénél jelentkezett. Nemcsak a naturáliákban történt 
elmaradás, de az elvégzett munka színvonala terén is. Az év első 
időszakában e tevékenység még értékelhető volt. A vállalatnál az 
egyéb bevételkiesés folytán adódó gazdálkodási bizonytalanság 
következményeként a feladatok szinvonaiesése mutatkozott. 

Kénytelenek voltunk a kátyúzási - útfenntartási - munkák 
vonatkozásában szerződóst bontani, és a köztisztaság terén is 
plusz megrendelést adni a színvonal minimális szinten tartása 
érdekében. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján álláspontunk az,hogy a 
biztonságos üzemeltetéstegy nonprofit érdekeltségű, közvet

len irányítású szervezet keretén belül kell megoldani. A fenntar
tás-felújítás jellegű munkákat piaci alapokra kell helyezni, mert 
csak így garantálható a pénzügyi pazarlás megakadályozása. A 
Városüzemeltetési Iroda feladata kell hogy legyen a kidolgozott 
normatívák és műszaki előírások további pontosítása. A pályáza

tok odaítélésének lehetőségét 3-5 évre szeretnénk 
biztosítani úgy, hogy monopolisztikus helyzet ne ala
kuljon ki! 

Városüzemeltetési Iroda 
r j t c r t e g l 
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" B É K É S C S A B Á É R T * k i tün te tés alapí tásóról és 
"Békéscsaba d íszpo lgára" c ím adományozásáró l 

Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalma
zás alapján a következő rendeletet alkotja 

1.1. 
(1) Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése "BÉKÉSCSABÁÉRT 

kitüntetést alapít. 
(2) A kitüntetés egy 10 cm átmérőjű, kétoldalas, bronzból készült plakett 

díszdobozban. A plakett egyik oldalán a városra jellemző művészeti | 
ábrázolás, a másik oktalan a város címere Békéscsabáért felirattal és 
a kitűntetett nevével. 

(3) A kitüntetett - a város címerét ábrázoló és Békéscsabáért feliratú -
jelvényt viselhet. A jelvény ovális alakú pajzson a város címere Beké 
csabáért felirattal. 
Anyaga: ezüst. 
Mérete: 2x1,5 cm. 

(4) A kitüntetéssel pénzjutalom vagy tárgyjutalom is jár. Ennek 
maximum a mindenkori polgármester egy havi bruttó fizetése. 

(5) Évente legfeljebb 2 db kitüntetés adható. 

^ § . 
"BÉKÉSCSABÁÉRT" KITÜNTETÉS ELNYERÉSÉNEK 

FELTÉTELEI 
(1) A kitüntetés azon magénszemélynek vagy közösségnek adomány 

ható, akik Békéscsabáért maradandót alkottak, illetve kiemelke 
tevékenységet végeztek. 

(2) A "BÉKÉSCSABÁÉRT kitüntetést egy személy vagy közösség ( 
ben csak egyszer kaphatja meg. 

3 . S . 
A KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

(1) A "BÉKÉSCSABÁÉRT kitüntetés adományozására javaslatot te 
nek: 
- Békéscsaba város önkormányzati képviselői, 
- a közgyűlés bizottságai 
a városban működő: 
- egyházak, 
- pártok, 
- a társadalmi szervezetek, önszerveződések, egyesületek, kc 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
- az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, 
- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás r 

letes ismertetését és méltatását. 
(3) A javaslattétel lehetőségére felhívást kell közzétenni a helybon szo 

sos módon. A javaslatot minden év december 1 -jóig a polgármestems|| 
kell megküldeni. 

(4) A javaslatokat értékelni kell. Az értékelést külön e célra létrehoz 
bizottság végzi. 
A bizottság tagjai: 
- polgármester 
- az alpolgármesterek 
- a közgyűlés bizottságainak elnökei bizottságuk véleményével. 

4.S-

(1) A "BÉKÉSCSABÁÉRT kitüntetés adományozására a közgyűlés j. 
sult. Az adományozásról határozattal dönt. 

(2) - A kitüntetést évenként március 15-én ünnepélyes keretek kózö 
polgármester adja át. 

- Az adományozásról okiratot kell készíteni, amit a kitüntetett 
díszdobozos plakettel, jelvénnyel, a pénzjutalommal, vagy tárg 
tatommal együtt kell átadni. 

- Az adományozásról szóló okiratot a polgármester írja alá. 
- A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbumb 

nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell i 
kitüntetettek nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szdg 
tevékenységet és az adományozás időpontját. 



5. §. 
a K i tüntetés 
visszavonása 

Meg kell vonni a díjat attól, aki 
a kitüntetésre érdemtelenné 
vált. 

(2) A kitüntetést az adományozó 
vonja vissza. A kitüntetés 
visszavonását a közgyűlés a ja
vaslatok értékelését végzó el
őterjesztésére határozattal ren
deli el. A visszavonást és annak 
okát a nyilvántartásban fel kell 
tüntetni. 

6. §. 
(1) A "BÉKÉSCSABA DÍSZPOL

GÁRA" cím magyar Vagy kül
földi állampolgárnak adható. A z 
évente kiadható ci m 1 db. 

(2) A 'BÉKÉSCSABA DÍSZPOL
GÁRA" cím elnyerésének felté
teleire, adományozására, sza
bályaira, visszavonására e ren
delet 3-4-5. §-ainak rendelke
zései értelemszerűen irány
adóak. 

(3) A "BÉKÉSCSABA DÍSZPOL
GÁRA címmel kitüntetett sze
mélynek a polgármester okle
velet és a város címerével ellá
tott aranygyűrűt ad át. A gyűrű 
mérete: ovális pecsét 1,5 x 1 cm 
díszdobozban. 

(4) A "BÉKÉSCSABA DÍSZPOL
GÁRA" címmel kitüntetett sze
mélynek pénzjutalomként a 
mindenkori polgármester két 
havi bruttó fizetésének megfe
lelő összeg jár. 

(5) Békéscsaba díszpolgára a vá
ros lakosságának tiszteletét és 
megbecsülését élvezi, ezért: 
- az önkormányzat által rende

zett hivatalos ünnepségekre 
meghívót kap, 

- a várost képviselő delegáció 
résztvevőjéül felkérhető, a 
testületek üléseire tanácsko
zási joggal meghívható, 

-díjtalanul látogathatja az ón-
kormányzat intézményeit és 
annak rendezvényeit, 

-elhalálozásakor - családja kí
vánságára ingyenes dísz
sírhely illeti meg. 

7. §. 
VEGYES- ÉS 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
(1) A kitüntetéssel járó pénzjuta

lom, vagy ajándéktárgy, vala
mint a plakett, jelvény, gyűrű és 
tartozékai előállításával kap
csolatos költségek fedezetét a 
közgyűlés a Polgármesteri Hi
vatal éves költségvetésében 
biztosítja 

(3 A javaslatok összegyűjtésével, 
I értékelésével, az adományo

zással és a visszavonással, to
vábbá a kitüntetettek nyilván
tartásával kapcsolatos ügyviteli 
munka ellátásáról a Polgár
mesteri Hivatal gondoskodik. 

(3) A kitüntetések 1992. évben a 
4.§. (2) bekezdésében megha
tározottól eltéró időpontban is 
kiadhatók. 

(4) A rendelet kihirdetése napján 
lép hatályba. 

Békéscsaba, 1992 január 9. 

Pip János Dr. Simon Mihály 
polgármester jegyző 

Az utóbbi időben egyre 
több olyan lakossági bejelen
tés érkezik irodánkhoz, amely 
arra hívja fel a figyelmünket, 
hogy közületek vagy magán
személyek a közterületet fel
bontottak és a szakszerűtlen 
helyreállítás következtében 
a burkolatok megsüllyedtek, 
vagy helyreállításuk elma
radt. A közműépítés befeje
zése után a kivitelezők bontá
si-építési törmeléket, szeme
tet, anyagdepóniát hagynak a 
közterületen. 

Hisszük, hogy a város lakó
inak közreműködésével ezek a 
hiányosságok csökkenthetők, 
sőt idővel megszüntethetek 
lesznek. 

Közérdekű 

E g y r e n d e z e t t e b b 

v á r o s é r t . . . 

Miben kérjük a lakosság se
gítségét? 

Kérjük azokat, akik valami
lyen közművezetéket (ivóvíz, 
gáz, elektromos földkábel, 
szennyvíz, telefonkábel) sze
retnének az ingatlanukra az ut
cai közműhálózatról bevezet
ni, hogy a Városüzemeltetési 
Irodához forduljanak kérelem
mel engedélyért a kezelésük
ben lévő közterületek felbontá

sához. A kérelem benyújtása 
illetékmentes, a formanyom
tatvány a fent nevezett irodá
ban vehető át. 

Ugyanezt kérjük azoktól a 
közületektől és magánszemé
lyektől, akik olyan beruházási 
munkákat végeznek, amelyek
hez a közterületei (út- és járda
burkolat) ideiglenesen a kivite
lezés idejére le kell zárni. 

Továbbá kérjük a város la
kóit, ha környezetükben a fent 
jelzett hiányosságokat tapasz
talják, forduljanak bizalommal 
irodánkhoz. 

Reméljük, hogy együttmű
ködésünkkel rendezettebbé 
tehetjük városunkat! 

Városüzemeltetési Iroda 

Hírlik, hogy a gyulai városi 
képviselőtestület tanulmányt 
állit össze a megyei közgyűlés 
számára a város történelmi jo
gairól, arról, hogy 1950 előtt -
mielőtt a rangját elvesztette 
volna - két ízben is hosszú ide
ig vármegyeszékhely volt. Más 
városok - (gy Balassagyarmat, 
Nagykanizsa, Sopron - polgá
rai körében is felötlött hasonló 
elképzelés szűkebb pátriájukat 
illetően. A Belügyminisztéri
umban dr. Kara Páltól, az ön
kormányzati helyettes államtit
kártól tudakoltuk: van-e lehető
ség ilyen elképzelések megtár
gyalására. 

- érkezett már önökhöz hi
vatalos kórelem ez ügyben? 

- Még nem, de a sajtóból és 
magánbeszélgetésekből tudo
mást szereztem magam is ar
ról, hogy néhány város hona
tyái ilyen szándékot forgatnak 
a fejükben. Információm sze
rint az a legnyomósabb érvük, 
hogy városuknak a történelem 
során kiérdemelt jogait az el
múlt rendszerben a hatalom 
politikai döntéssel vette el tő
lük, s ennek a politikai döntés
nek ma már nincs talaja. Talán 
egyedül Sopron helyzete más. 
Ez a városunk egyes elképze
lések szerint akár egy új me
gye székhelye is lehetne. 

- Lát-e törvényes akadályt 
az előtt, hogy ilyen kérdéseket 
komolyan megvitassanak? 

- Egyet sem. De egy ilyen 
szintű közigazgatási változás 
igen gondos előkészítést kí
ván, nagy körültekintést igé
nyel, hiszen egy egész megye 
lakosságát érinti Feltehetően 
az ilyen döntést megyei nép
szavazásnak kell megelőznie, 
hiszen az önkormányzati tör-

Tallózó 

Új megyeszékhelyt 
népszavazással? 

vényben is van ilyen rendelke
zés. Ám a megyei népszava
zás pontos és részletes szabá
lyai meghatározásahoz, bele
értve azt is, hogy kiírásához a 
helyi lakosság milyen arányú 
támogatása szükséges, külön 
rendeletet kell alkotni. 

- Elvi akadálya tehát nincs 
a megyeszékhelyek megválto
zásának. Milyennek ítéli meg a 
gyakorlati megvalósítás lehe
tőségeit? 

- Cseppet sem találom egy
szerűnek egy ilyen elgondolás 
végrehajtását. És nemcsak a 
vonatkozó rendeletek pillanat
nyi hiánya miatt, hanem azért 
sem, mert az egész megye
rendszer kérdése évtizedek 
óta kényes, majdhogynem ta
bukérdés. A rendezés igénye, 
teljesen reális indokokkal alá
támasztva is sokszor fölvető
dött, de valami miatt mindig el
odázták a megtárgyalását. Pe
dig a honi megyerendszerről 
azt keil ismerni, hogy tényleg 
óriási aránytalanságok hordo
zója, nemcsak ma, hanem álla
munk bármelyik korszakában. 
Csakhogy eldönteni, hogyan 
lehetne célszerű és jó megol
dást találni, ez eddig nem sike
rült. 

- Sok vagy kevés a tizenki
lencmegye? 

- A kérdés szakértői sincse
nek azonos állásponton, a 

Kiadja a TVIepuk^i Önkormányzatok 
Országos Szovrtstgr 

megoldás során érintett terüle
tek képviselői nyitván még ke
vésbé. A csökkentésre, a nö
velésre, de még a mai megye
rendszer fenntartására is bő
ven sorakoztathatok fel ész
szerűnek látszó érvek Egy bi
zonyos: idáig elmaradt a kér
dés teljesen tudományos ala
pokon nyugvó vizsgálata, s 
nyugodtan hozzátehetem azt 
is, hogy ezzel nem lehet már 
sokáig várni. Ami pedig a szó
ba került új megyeszékhelyek 
(ön)jelöltjeinek igényeit illeti: 
azokban tényleg sok a meg
fontolásra érdemes érv és gon
dolat, mert esetükben nem vi
tatható, hogy a múltban mél
tánytalanul kerültek hátrány
ba a mai székhelyvárosokkal 
szemben. Ám ahhoz nem tu
dok hozzászólni, hogy egy 
végrehajtott változás milyen 
helyi problémák halmazával 
járna. Annyi biztos, hogy egy 
ilyen döntés konzekvenciáit 
előzetesen kell felmérni. És jó, 
ha a kérelmezők arra is gon
dolnak, hogy megyeszékhely
nek lenni nemcsak (főleg rang
béli) előnyökkel jár, hanem sú
lyos kötelezettségekkel is. 
Hogy ezek teljesíthetők legye
nek, méghozzá önerőből, hi
szen az ország nincs olyan 
helyzetben, hogy ilyen törek
véseket a költség
vetésből támogatni 
tudna. 
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27. Alföldi Tárlat 

Egy folyamat kikötője 

Huszonhetedszer nyitották meg 
a közelmúltban városunkban 

az Alföldi Tárlatot. Az a puszta 
tény, hogy Békéscsaba és a me
gye makacsul ragaszkodott a kép
zőművészet eme országos kitekin
tésű eseményéhez, önmagában 
is tiszteletet érdemel. Ha semmi 
mást nem tettek volna a kulturális 
élet irányító, csupán összegyűjtik 
és bemutatják kétévenként, ami a 
képzőművészetnek ezen a földjén 
termett, akkor is nagy szolgálatot 
tettek a magyar művelődésnek, 
hiszen lehetővé várt, hogy rend
szeresen figyelemmel kísérhetjük 
ennek a művészeti műfajnak a fej
lődését, összevethessük a korábbi 
évek eredményeível, megfigyeljük 
milyen mozgások,irányzatok hat
nak a képzőművészetre. 

A rendszerváltás után siettek 
leszögezni a városatyák: az Alföldi 
Tárlatra pedig továbbra is szükség 
van! Itt adatik meg a lehetőség a 
művészek számára, hogy meg
moccanjon a gondolat, visszhang
ra találjanak a kimondott szavak. A 
következő lépés már az alkotókon 
múlik: az egymással folytatott be
szélgetések, viták során tisztábbá 
válhat az, ami korábban homályos 
volt Ez már szellemi műhelynek 
nevezhető csoportosulás is lehet, 
ami rangot adhat művésznek, vá
rosnak egyaránt. 

A művészek között vannak 
kísérletező kedvű egyéniségek, 
vagy a mesterségbeli tudást elő
térbe helyező alkotók. A képzőmű
vészet olyasfajta szakma, amely 
meglehetősen időigényes. Na
gyon sok évig tart megtanulni a 
manuális részét, s kialakítani vala
miféle erős személyes látásmódot. 
A buktatók számosak. Van közöt
tük kézműves jellegű, van üzleti is, 
s akad morális is (de mennyi!). A 
látogató csak a Munkácsy Mihály 
Múzeumban kiállított műveket lát
ja, de nem tudhatja, milyen nehéz 
a művészeket arra csábítani, hogy 
alkotásaikat elküldjék (gondoljunk 
csak egy kőszobor szállítási költsé
gére) . Mégis többszázan vállalkoz
nak kétévente arra hogy műveiket 
Békéscsabán tárják a publikum 

Szólni kell a kiállítások egyik 
legdöntőbb hátteréről, a bírálóbi
zottságról, amelyik a művek bemu
tatását engedélyezi. Ez a zsűri 
többnyire féltucat emberből áll: 
művészek, múl teszek, és a kultu
rális bürokrácia képviselőiből. Az 
elmúlt rendszerben éppen ez a fó
rum volt hivatva arra hogy a szak
mai feladatokon túl bizonyos politi
kai szempontokat is mérlegeljen, 
így volt lehetséges az, hogy 1956 
után egyes művészek 8zirendűm
mel bűnhődtek. Az Alföldi Tárlat 

egy kicsit mindig a na
gyobb hírű hódmező
vásárhelyi tárlat árnyé
kában volt (méftatla-rjlcrlcrjt 

Kiss Nagy András Mátyás király 
bronz, 35 cm 

nul, de ez egy külön dolgozat tár
gya). Az amnesztia után 'engedé
lyezték', hogy itt kapjanak először 
bemutatkozási lehetőséget a forra
dalomban szerepet vállaló művé
szek, mintegy bebocsájtasként az 
országos tárlatok előtt. 

A hatvanas években a csabai 
kiállítások felvállaltak egy ilyen 
szerepet is. A nyolcvanas évek
ben volt néhány próbálkozás arra, 
hogy nagyobb figyelem jusson a 
mindenkori Alföldi Tárlatra, de át
törés nem következett be. Mégis 
fejlődött a képzőművészet ezidó-
tájt, mert a műtermekben egyre ní
vósabb alkotások jöttek létre. A 
legrangosabb országos tárlatokon 
tíz-tizenkét megyei alkotó mindig 
helyet kapott. 

Az idei seregszemle nem jelen
tett katartikus élményt a képzőmű
vészet iránt érdeklődőknek. Sok
kal inkább azzal a megnyugtató 
érzéssel lehetett végigjárni a ter
meket, hogy a színvonal általában 
véve jó, kevés a gyenge, vagy ér
dektelen munka. A jó átlagból azért 
markánsan emelkedett ki az a tu
catnyi mű, amely gondolatiságá
val, vagy technikájával magára 
vonta a figyelmet. Figurák, portrék 
és általában emberábrázolások 
uralják a kiállítók témáit. Kevesebb 
a tájképfestő, de a sokféle stílus
tendencia éppen színessége vei 
segít abban, hogy a tárlatlátogatók 
a jelenlegi képzőművészetbe be
pillanthassanak. 

Befejezésül meg kell említeni a 
Békéscsabán élő kiállítókat, 

mert jelenlétük tiszteletet érdemel: 
Gubis Mihály, Mladonyiczky Béla 
Molnár Antal, Penyaska László, 
Slezák Lajos, Süle István, Szere-
day Ilona, Tóth Ernő, Udvardy Ani
kó, Várkonyi János mellett a díja
zottak; Lipták Pál, Lonovics László 
és Varga Géza 

C S . TÓTH JÁNOS 

1 
A Tevan Kiadó újdonsága 

V i g h K á r o l y : T i l d y Z o l t á n é l e t ú t ) 

1979-ben jelent meg e mű első kiadása Tildy Zoltán születél 
helyén, Szeghalmon. Az életrajz második, bővített kiadása azé] 
időszerű, mert a rendszerváltás következtében a Független KI 
gazdapárt - amely sokat köszönhet Tildy munkásságának - ism 
kormányzati tényezővé vált, ezért szükséges bővebben szólni 
párt kiemelkedő személyiségeinek 1945 utáni szerepléséről is. 

"Csendes megfontoltság, tartózkodás, szűkszavúság, szol 
ítéletalkotás jellemezték Tildy Zoltánt. Higgadt, mérsékelt magi 
tartásával, ellentéteket kiegyenlítő szerepet játszott pártjában, aj 
a koalíción belül is. Az 1945 utáni kormánypolitika és a koalíciói 
viszonyok kialakításában főszerepe volt. Reálpolitikai órzékóvá 
belátta, hogy szovjetbarát politikát kell folytatnia, de ezt ő Bethlen 
Gábor-i értelemben szerette volna..." - írja róla Bognár József. I 

K Zajjá 

K Ö Z É R D E K Ű 

K Ö Z L E M É N Y 

A 23/1991. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata
lának munkarendjét és az ügyfélfogadási időt 1992. 
január hó 1. napjától kezdődő hatállyal a következők 
szerint állapította meg: 

Hivatali munkaidő: 
Hétfő 8 . 0 0 - 17.00 
Kedd 8 . 0 0 - 16.30 
Szerda 8 . 0 0 - 16.30 
Csütörtök 8 . 0 0 - 16.30 
Péntek 8 . 0 0 - 15.30 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 8.30 
Péntek 8.30 

8 .30 -12 .00 
8 .30 -12 .00 

12.00 
12.00 

12.30-17.00 

12.30-16.30 

A hivatali munkaidő és az ügyfélfogadási idő a Me
gyei Illetékhivatalra is kiterjed. 

Lakcímbejelentési és halálozási ügyekben az ügy
félfogadást teljes hivatali munkaidőben biztosítani 
kell. 

Házasségkötéssel. egyéb családi szolgáltatással 
előzetes egyeztetés alapján munkanapokon munka
időn kívül, illetőleg szombaton is rendelkezésre kell 
állni. 

Fogadónap: 
A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző 
hetenkénti váltással, pénteki napokon 8.00 - 12.00 
óráig fogadónapot tartanak. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG • 

BÉKÉSCSABAI MOZIK M Ű S O R A 

1992. január 17 - 23-ig. 

A gyártó országokat rövidítve jelöljük Egyéb rövidítések: magyarul 
beszélő (mb). színse (sz), 14 éven alullaknak nem ajánlott (•). 
16 éven felülieknek (••). 18 éven felülleknek (•••): 
PHAEDRA MOZI 
17-én és 18-23-án 4. 18-án 4 és 6 ó: SZERELMES SZÍVEK (sz., m ) 
17-én és 18-23-án 6 és 8, 18-án 8 ó: LESZÁMOLÁS KIS-TOKIÓBAN 
(mb, sz., am.) 
PHAEDRA KAMARATEREM 
17 23-án56 VWeomozJ: FOLYTASSA KÜLFÖLDÖN (mb.sz.. an.,) 
17-19-én 7 6: Úvegsziv (sz., n.) 
19- én 3 6 Vkteomozl: A KISKAKAS GYÉMÁNT 
FÉU<RAJCÁFUA(sz, m) 
20- 23-án 7 6: A SZOLGÁLÓLÁNY MESÉJE (sz., am.-n) •• 

ERZSÉBET MOZI 
17- én 6 ó: MAGAS SZÓKÉ • 2 SZÓKÉ (mb , sz. fr.) 
18- án 8 ó: LESZÁMOLÁS KIS-TOKIÓBAN (mb., sz., am.) *~ 
21- én 8 ó: SZERELMES SZÍVEK (sz. m.) 

•f VAN KIADÓ 

M E G J E L E N T 

EMILY BRONTE 

Ü v ö l t ő s z e l e k 

A könyv nagyobb mennyiségben is megrendel
hető az alábbi címen: 

Új Herkules Kft. 
1117 Budapest 
Karinthy u. 17. 

Értesítjük Békéscsaba lakosságát, hogy 

a Városgazdálkodási 
VÁLLALAT 

végzi a város közterületeinek téli burkolat-tisztántartását. 

Észrevételeiket J$tím2££&, 
Békéscsaba, 
Kállai Éva u. 18. sz. 
alatt, valamint 
a 22-022 telefonszámon 
tehetik meg. * < f*Í8C8P-*V 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT 

A P R Ó H I R D E T É S • 

•Rhtumstologlal-magánrendeléea Lepény P. u. 1 szám alatt. Dr Perjési 
Zsuzsanna Rendel: hétfon és szerdán 16-17 óráig. 

• lencsési mögött zártkert eladó, télen is jól látható út és vHany van. Érdek
lődni: Békéscsaba. Fiumei út 12., este. 

H c m U n á m Penza Ki telefonos egyszobás állami lakásomat nagyobbra 
• környéken Lehet OTP-s is. Ajánlatokat a 23 840 es telefonra kerek 

B H C • B H C • B H C • B H C • B H C 

BÉKÉSCSABÁN ELŐSZÖR 
A HÍRES AMERIKAI FOGYASZTÓ MÓDSZER 

(D JJevprly 

Cr l i l l s 

o n c e p t s 

Szalonunkban önkínzó éhezés, 
fárasztó, időigényes torna nélkül, 
gépeinken kényelmesen fekve 

FOGYHAT KARCSUSODHAT 
L E H E T E T L E N ? - N E M 

B 
! H 

PRÓBÁLJA KI ÖN IS 

SZALON 

Cím: Békéscsaba, Luther u. 12. 
Tel: 27-766. 

THERMAL INVEST RT • THERMAL INVEST RT 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Vállalkozási Irodája 

P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T 

a B é k é s c s a b a , 

I r á n y i u . 1 . s z á m a l a t t i 

i n g a t l a n 

H A S Z N O S Í T Á S Á R A 

Telek: 451 m 2. Beépített hasznos alapterület: 256 m 2. 
Azok jelentkezését várjuk, akik vállalják az épület 
felújítását, és színvonalas tevékenységgel kívánnak 
megjelenni Békéscsaba belvárosában. 

Az írásos ajánlatokat 1992. január 22-ig várjuk 
az alábbi c imen: 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Témafelelős: Gulácsy László 

Telefon: (66) 27-056. Fax.: (66) 23-954. 
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Sport 

Túlélésre ítélve? 
Ml lesz a sporttal ezekben az 

átmeneti, pénztelen időkben? 
Mit kíván tenni az önkormányzat 
annak érdekében, hogy 1992-
ben a városban a testkultúra kü
lönböző területei életben marad
janak? A közgyűlés által elfoga
dott sportkoncepció céljairól, 
alapelveiről, a közeljövő kilátá
sairól kérdeztük Molnár György 
alpolgármestert 

- Alpolgármester Úri A köz
gyűlés ebben a hónapban, a költ
ségvetés részletes tárgyalása
kor arról is dönt, hogy milyen té
teles, pénzösszegszerű formát 
ölt majd az elvi szinten már jóvá
hagyott sportkoncepció, amely
nek az a célja, hogy - úgymond 
- tiszta vizet öntsön a pohárba. 

- A sportkoncepció szüksé
gessége az egész év folyamán 
már végigkísérte a közgyűlés 
munkáját, hiszen hovatovább 
m ár a kezelhetetlenség közelébe 
került a sport támogatásának 
rendszere. A testkultúra teljes 
körét átfogó program kidolgozá
sára törekedtünk, arra, hogy át
tekinthető, kiszámítható támoga
tási rendszer jöjjön létre a város
ban. 

- Mi volt a kiindulópont, mit 
akartak elérni a koncepció készí
tői? 

- Mindenekelőtt szeretnénk 
az alapelv szintjén elérni azt, 
hogy az 1992-es évben, még a 
sporttörvény megszületése előtti 
időszakban is biztosítottak legye
nek azok a minimális feltételek, 
amelyek lehetővé teszik a test
kultúra különböző területeinek 
működőképességét. Itt a túlélés 
a tét! Tisztában vagyunk azzal, 
hogy amennyiben ezt nem tesz-
szük meg, értékvesztésre kerül 
sor: az elm últ időszakban a város 
sportéletében létrejött értékeket 
meg kell őrizni! Azzal is tisztában 
vagyunk, hogy amennyiben a 
sport visszafejlődésére kerül sor, 
ez visszahatna más ágazatok 
fejlődésére is. Gondolok itt pél
dául az egészségügy, a közokta
tás, vagy akár a vállalkozások 
állapotára. 

A koncepció egyik sarkalatos 
elve az, hogy a városi testkultúra 
térségi összefüggéseiben kezel
hető. Véleményem szerint a vá
ros önmaga, saját forrásaira tá
maszkodva nem tud megbirkóz
ni ezzel a problémával. Ezért 
mind a szakmai együttműködés, 
mind pedig a finanszírozás terü
letén egy utt kívánunk dolgozni az 
országos és a megyei sportigaz
gatási szervekkel. Szeretnénk az 

ott rendelkezésre álló 
forrásokat is a regio
nális, térségi, orszá
gos, nemzeti értéke

ket képviselő csabai sportágakra 
is igénybe venni. 

- Milyennek képzeli ez a kon
cepció az önkormányzat szerep
vállalását a sport különböző terü
letein? 

- A fontossági sorrendet 
akartuk első megközelítésben 
meghatározni. így a közgyűlés 
kimondta, hogy prioritást tulajdo
nít a sportlétesítmények fenntar
tásának. Másodsorban, a pénz
ügyi lehetőségek függvényé
ben, támogatjuk a város sport
egyesületeit. Ezt követően a sor
ban a diák- és a szabadidősport 
támogatása szerepel. 

A költségvetési vitában elfo
gadandó keret 80% -át a ver
seny- és az élsportra fordítjuk, 
9% a diáksportra, 3% pedig a 
szabadidősportra jut. A fennma
radó 8% egy tartalékalap formá
jában, pályázati úton kerül majd 
szétosztásra. Hangsúlyozni sze
retném, hogy amennyiben a ta
valyi költségkeret biztosítható 
1992-re is, a verseny- és az él
sport támogatása szinten m arad, 
a diák- és a szabadidősport el
lenben kétszer nagyobb támoga
tást kap! 

A támogatási rendszer követ
kező eleme a verseny- és az él
sport támogatásán belül az ará
nyok megállapítása volt. A ren
delkezésre álló összeg 66,6%-át 
a csapatsportágakra, 33,4%-át 
pedig az egyéni sport-ágakra kí
vánja fordítani a város. 

- Mely sportegyesületeket ré
szesít majd támogatásban az ön
kormányzat? 

- Két csapatsportágat - a férfi 
és női kézilabdát és a labdarú
gást - , valamint öt egyéni sport
ágat támogatunk. Tehát a támo
gatásban részesülő egyesüle
tek: Békéscsabai Előre SE, Bé
késcsabai Előre Futball Klub, Bé
késcsabai Előre Torna Klub, Bé
késcsabai Előre Úszó Klub, Bé
késcsabai Előre Atlétikai SE, Bé
késcsabai Előre Vívó SE, Békés
csabai Előre Súlyemelő SE. Az 
egyesületek pontrendszer alap
ján kapják a támogatást. Az el
osztható összegeket a követke
ző szempontok határozzák meg: 
az egyes sportágak tradicionális 
jellege, a nemzetközi és a hazai 
eredményesség, az utánpótlás
bázis kiépítettsége, és termé
szetesen a közönségigény. 

Remélem, hogy 1992-ben is 
biztosítani tudjuk a városi sport 
továbbélését, és azt, hogy az ön
kormányzat a maga eszközeivel 
hozzá tud járulni a további sport
sikerekhez, és ezáltal a város hír
nevének öregbítéséhez! 

- Köszönöm a beszélgetést. 
(Sz. Sz.) 

1 
Gondolkodó 

Havas esztendők 
Elmúlt még egy év. Egy évvel öregebbek lettünk Odakint a tél 

világban millió hópehely hull a fehér égből. Millió ember hirtelen 
öregebb lett. Millió lélek közelebb került a halálhoz. Mi lesz majd? 
És mi volt akkor? 

Emlékszel-e, kishúgom, mi vott akkor? Születésünk előtt Álom
országban találkoztunk, ós anyáról beszélgettünk. Ott éltünk, él 
anyával és Jézussal is találkoztunk. Az Istennel és anyával n 
beszélgettünk... ott, ahol éltünk, és ott éltünk, ahol az álmok valóra 
válnak... És ha meghalunk, oda kerülünk majd, és megint beszél
getni fogunk veled... Ottfogunk élni megint, anyával és Jézussal.. 

Odakint csendesen hull a hó, millió hópehely simogatva tapaJ 
az ablakra, majd olvadozik. Nyomtalanul változik a világ? Millk 
szem tátong odafent?... Egy olvadozó szem az ég. 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLÁV I 

Újévi 

meditáció 

É l e t ü n k a n n y i , 

m i n t . . . 

Eletünk annyi, mint túhe-
gyű szénsavé frissen bontott 
üvegben. 

Életünk olyan, mint halálra 
ítélt madárdal, zakatoló, túl
nyomásos fülekben. 

Életünk olyan, mint bur
jánzó erő, koporsó alakú rü
gyekben. 

Eletünk olyan, mint felsejk! 
arcél, párás, vakuló tükörben 

Életünk olyan, mint fog* 
dott Mikulás fehér bojtos, pi
ros krepp-papír süvegben. 1 

Életünk olyan, mint fuvo
lán előcsalt fekete hangfejeK 
szomorú, szűk kaloda-ütea] 
ben. 

Életünk annyi, mint sikoM 
nyulaké, vicsorgó kutyákká 
körülvett üregben. 

Úgy szerette Isten a vilá
got, hogy egyszülött Fiát a i 
ta, hogy aki hisz őbenne, f 
ne vesszen, hanem örök á l l 
te legyen. 

BAKAY PÉTER I 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgmesteri Hivatala 

eladásra meghirdeti 
a tulajdonában álló 

8 db beton konténergarázst. 

Kikiáltási ár garázsonként 72.000 Ft. A garázsok tulaj 
jogát azok nyerik meg, akik a kikiáltás során a legmagasabb 
vételárra tesznek ajánlatot. Az a pályázó, aki a 8 garázst 
egyben kívánja megvenni, elővásárlási jogot élvez. 

Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal, emelet 17. 
Az árverés időpontja: 1992. január 30., 9 órakor. 

Érdeklődni a 27-056 telefonon Szikszai Csabánál lehet. 

V I D E O M E M O R I A 
R E K L Á M I R O D A 

Olcsó, gyors hirdetés, videofilm-készítós, autó-, 
ingatlanközvetítés, postafiók-biztosítás stb. 

C í m : Békéscsaba . S z a b a d s á g tér 1-3. (nagyposta ) , Pf.: 319 




