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T ett Ház várta múlt hét péntekén, este hatkor Szokolay Zoltán 

országgyűlési képviselő beszámolóját a Városháza Dísztermé
ben. Röviden az előzményekről: a múlt hónapban az MDF-es honatyát 
azzal vádolták meg, hogy december 12-én egy szavazás során meg
nyomta szomszédja szavazógombját is; aztán december 21-én a 
képviselő kijelentette, hogy lemond mandátumáról; elhatározása vég
leges, ám ezelőtt találkozni szeretne választóival. 

A közel három és fél órás fórumon Szokolay Zoltán részletesen 
ismertette a Parlamentben kifejtett törvénykezési munkáját, aztán 
kérdésekre válaszolt. Beszédében határozottan cáfolta, hogy szándé
kosan szavazott volna másik képviselő helyett, és heves bírálattal 
illette az SZDSZ magatartását, amely véleménye szerint szabályos 
kampányt, gyűlölethadjáratot indított az ő személye ellen. Keményen 
bírálta a Békés Megyei Hírlapot is, amelynek köszönhetően Békés
csaba lakossága nem értesülhetett kellóképpen parlamenti munkájá
ról, a városért tett erőfeszítéseiről. Indulatosak voltak a felszólalások 
is. az egyik tábor - a népesebb - Szokolay maradása mellett tört 
lándzsát, míg mások lemondását követelték... 

I d é z e t S z o k o l a y Z o l t á n 1 9 9 1 . m á r c i u s 19- i 

p a r l a m e n t i f e l s z ó l a l á s á b ó l : 

'Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Negyedház! Én Magyarország
nak igen szegény tájékáról kerültem ebbe a Házba, azon két 
megye egyikéből, Békésből, amely halmozottan hátrányos 
helyzetű, ós lemaradása az utóbbi hónapokban nem csök
kent, hanem növekedett. Fogalmazhatnék úgy is, hogy a 
sokszögletű magyar Isten tizenkilencedik háta mögül jöttem. 

Mifelénk alacsonyabbak az átlagjövedelmek.elszegénye-
dőfélben vannak az önkormányzatok, egyre nagyobb gondot 
jelent számukra a közszolgáltatások fenntartása. Az infrast
rukturális elmaradottság felszámolására reálisan már nem is 
gondolhatnak, hiszen ez csak nagy tőkebevonással volna 
megoldható. Jómagam például hazánk legnagyobb mórték
ben eladósodott megyeszékhelyének, Békéscsabának va
gyok az egyéni képviselője. Mifelénk az állampolgárok egyre 
nehezebben viselik a közterheket, aránytalanul nagy áldoza
tot jelent számukra, hogy becsületesen kifizessék a helyi 
közlekedés árát, a víz- és csatornadíjat, a villanyszámlát, a 
gázszámlát. Szorult helyzetükön sajnos az önkormányzat 
sem tud kellő mértékben enyhíteni bármily gondolkodó ós 
gondoskodó esetleg netán..." 

• Az indulatok hullámain 

Csalódott vagyok... 

Ápolónők védelme 

• CELLADAM-teszt 

Emberközelben: a doyen 

Mindennapi tányérunk 

Adózási tájékoztató 

Szokolay Zoltán: 

A politika nem mese... 

- Képviselő Ur! Egy korábbi 
nyilatkozatában általános csa
lódottságról beszélt... Miben 
csalódott? 

- Politikai természetű ez a 
csalódottság. Azt sokakkal el
lentótben beláttam, hogy szá
mottevő, a hétköznapi embe
rek bőrén érezhető gazdasági 
változások itt rövid időn belül 
nem lesznek. Azt sem gondol
tam, hogy a politikai rend
szerváltozás is ilyen ellent
mondásokkal teli lesz, és ilyen 
lassan megy majd végbe. 
1989-90-ben kicsit talán naiv 
elképzeléseim voltak minder
ről. Azt sem gondoltam volna, 
hogy ennyire elszabadulhat
nak az indulatok a közéletben. 
Azt hittem, az első szabad vá
lasztás után mindenki meg
nyugszik, s ha más is a véle
ménye, sokkal árnyaltabban, 
kulturáltabb körülmények kö
zöttfejezi ki... 

Az egészet kicsit máskép
pen, kicsit meseszerűbben 
gondoltam... Dehát korábban 
nem is volt más rálátásom 
vagy lehetőségem - gyermek
irodalmat tanítottam. A politika 
pedig nem a gyermekmesék 
ós meseregények birodalma... 
Ez biztos. 

- Nem gondolja, hogy egy 
író maradjon inkább író... ? 

- Nézze, az írók indították el 
a 80-as években a változást A 
politikára, egy bizonyos politi
kára ott voltak a politikusok, és 

a velük ellentétes véleményt 
csak nagyon árnyaltan, meta
forákon, hasonlatokon keresz
tül lehetett kimondani... Én po
litizáltam akkor is. Április 4-re 
olyan verset jelentettem meg, 
amelynek az utolsó sora (gy 
hangzik: "Lobogó fáklyáját 
minden házra kitűzte már Né
ró..." Ez a költészet nyelvén 
egyértelműen azt jelenti, hogy 
ezek a vörös zászlók vagy gaz
dáik nem igazán atelepülések, 
a közösség vagy az ország ja
vát szolgálják... Ezt csak (gy 
lehetett kifejezni! Ebből nőtt ki 
tulajdonképpen az egész vál
tozás. Most Magyarországon 
ilyen irányultságú értelmiségi
ek vezetik különösebb vezetői 
vagy politikusi gyakorlat nélkül 
az országot; nem csak írók... 

- Többen nehezményezik, 
hogy Ön feladta költői tehetsé
gét a politikáért... Ez elég szo
morú, ha igaz... 

- Nem önállóan döntöttem 
'87-ben, hogy verseket nem 
publikálok egy darabig, ez má
sokon is múlott akkor. Ha erre 
szeretnék visszaszokni, akkor 
biztos, hogy hosszú időbe tel
ne. Ám azt hiszem, van a véle
mény, a valóság kifejezésének 
egy közvetlenebb módja is, 
akar például az újságírás, ós 
ilyen a politika is... 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLAV 



1 Szerdától Szerdáig 

Ápolónők védelme 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Magyar 

Ápolási Egyesület Békés megyei szervezete "Békés megyei ápolónők 
egészségéért* névvel alapítványt hozott létre. Az alapítvány célja a 
munkahelyi tevékenység miatt egészségkárosodást szenvedett dol
gozók megsegítése, korszerű ápolási eszközök beszerzése. 

A betegellátásban dolgozók munkájukkal összefüggő egész
ségkárosodásának esélyét jelentós mertékben csökkenteni lehetne új 
technikai eszközök és modern eljárások bevezetésével. Például az 
AIDS-fertőzés veszélyének csökkentése érdekében célszerű lenne 
alkalmazni a zárt rendszerű vérvételi szisztémát. 

Ezen eszközök és módszerek bevezetésére nincs elegendő költ
ségvetési forrás. Az alapítvány segítségével kizárólag a Békés me
gyében dolgozó ápolónők, műtötermi szakdolgozók, diagnosztikai 
osztályok asszisztensei, járóbeteg-, alap- és szakellátás szakdol
gozóinak munkahelyi egészségvédelmi körülményeinek javítását 
szertenek elérni. 

Az alapítvány nyitott; számlája: 991-E1069 AGROBANK RT. Bé 
kóscsaba 269-98916. 

B. T. A 

CELLÁDAM-TESZT-
szúróvizsgálat 

Meg akarja vizsgáltatni 
szervezete ellenállókópessét? 
Jelentkezzen szűrővizsgálat
ra! 

Az emberi szervezet egyen
súlyát nagyon sok külső és bel
ső tényező zavarhatja meg: 
stresszhatások, kémiai anya
gok, mechanikai hatások, lég
szennyeződés ós más környe
zeti ártalmak. Ennek az egyen
súlynak a megbomlása, tartós 
felborulása eredményezheti a 
rosszindulatú daganatokat. A 
Celladam Cancer Research 
Group által kidolgozott nagyon 
érzékeny eljárás képes ezt a 
felborult egyensúlyi állapoton 
kimutatni. 

Az eljárás vénás vérvételen 
alapul. Az eredmények közlé
se orvosi konzultáción történik. 
A teszt eredményét a vérvételt 
követő napon közlik. A negatív 
eredmény felel meg a normális 
esetnek, tehát ekkor az emberi 
szervezet immunrendszere 
megfelelő állapotban van. A 
pozitív eredmény azt jelenti, 
hogy az emberi szervezet di
namikus egyensúlya pillanat
nyilag megbomlot. Bizonyos 

esetekben egyebb 
betegségek (pl. ví
rusfertőzés) is ered-
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tív eredményt. Az ismételten 
pozitív eredmények azonban 
azt jelentik, hogy a szervezet 
rákbetegségekkel szembeni 
ellenállóképessége meggyen
gült. Ez még nem jelent rákbe
tegséget, hiszen az esetek 
döntő többségében ez a folya
mat leállítható. 

Pozitív esetekben az orvos 
javaslata alapján lehetőség 
van a CELLÁDAM-cseppek 
igénybe vételére. A CELLA-
DAM-cseppeket az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet 
gyógyhatású készítménynek 
minősítette, amely a szervezet 
védőképességét fokozza, és 
képes helyreállítani a szerve
zet normális immun-egyensú
lyi állapotát. A CELLADAM-
cseppeket és azt követő újabb 
korttrollvizsgálatot a pozitív 
vizsgálati eredménnyel rendel
kező személyek INGYENE
SEN vehetik igénybe! 

Egy diagnózis ára 350 Ft 
Aki igényt tart a szűrővizsgálat 
elvégzésére, forduljon a CEL
LADAM Központi Laboratóriu
mához (1061 Budapest, Dal
színház u. 10., tel: (06-1) 112-
2053), vagy a CELLADAM Me
nedzserirodához (1066 Buda
pest, Ó u. 28., tel: (06-1) 111-
6279, 153-2371). 

Figyelem! Megfelelő szá
mú (legalább 50 fő) jelentke
ző esetén a laboratórium ki
szálló csoportjai az érintett vá
rosban vagy településen a 
helyszínen végzik el a szűrő
vizsgálatot! 

H M . 

• FOGADÓNAPOK Jan 
24-én Domokos László alpol
gármester, jan. 31-én dr. Si
mon Mihály jegyző, febr. 7-én 
Pap János polgármester tart 
fogadónapot a Városházán 
8 ós 12 között. A polgár
mester fogadónapjára előre 
kell bejelentkezni telefonon 
(26-366/170), vagy személye
sen a titkárságon. 

• Timár Imre, Mezőmegyer 
helyi képviselője január 23-án, 
csütörtökön 18 órától fogadó
órát tart a Mezőmegyeri Arany 
János Művelődési Ház kister
mében. 

• MEGHÍVÓ. Az SZDSZ bé
késcsabai szervezete meghív
ja Önt a FIUME HOTEL étter
mében január 25-én, 19.30 
órakor kezdődő jótékonysági 
célú megyei báljára. Ezzel a 
rendezvénnyel az SZDSZ a si
ket és a vak gyermekeket kí
vánja támogatni. Megnyitó be
szédet mond Pap János pol
gármester. Jegyek 900 Ft-os 
egységáron válthatók az 
SZDSZKiss Ernő u. 8. sz. alatti 
székházában és a FIUME HO
TEL portáján. 

• S.O.S. Lelkisegély Szol
gálat, tel.: 28-800. Hívható 
este 7 órától reggel 7 óráig, a 
hívás ingyenes. 

• FÓRUM. Jan. 22-én, szer
dán 15 órától a Városháza 
Dísztermében ülésezik az Ér
dekegyeztető Fórum. A téma: 
az önkormányzat 1992-es költ
ségvetésének fő arányai. Min
denkit szeretettel várunk! 

mlFJÚSÁGIHÁZ. 1.24., pén
tek, 21 óra: a folk-rock élvona
lában lévő Barbaró együttes 
koncertje. 

I. 25., szombat, 21 óra: a 
Hamses együttes ad koncertet 
(Aerosmith, AC/DC). 

• NARANCS KLUB. I. 22., 
szerda: Gitárklub, házigaz
da: Hevesi Imre. A részvétel 
Ingyenes. 

I. 24., péntek: a Tudósok 
együttes (Budapest) Játszik. 
Belépődíj: 80 Ft. 

I. 25., szombat: a Tank
csapda együttes (Debrecen) 
koncertje. Belépődíj: 70 Ft 
(tagságival: 50 Ft). 

• MEGYEI KÖNYVTÁR. I. 
24., péntek, 15 óra: "Anyám a 
föld, apám az ég..." Nagy Imre 
művészettörténész tart elő
adást a síksági indián világ
képről. 

I. 25., szombat, 15 óra: Be
nedek Elek Pihári című mesé
jét átdolgozta és előadja a 11. 
sz. Általános Iskola 4.b. osztá
lya. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Miklya Zoltán és Hankó I 
talin Judit leánya Kitti Katalin, 
Simon Mihály ós Téglás Vero
nika leánya Kitti, Gregor László 
es Kovács Anikó Judit fia Lász
ló, Dobos György és Székely-! 
hídi Márta leánya Tímea, Sza
bó Attila és László Anna 
Attila. 

HÁZASSÁG 

Pallagi László és Korcsog' 
Györgyné, Berg Zoltán László 
és Uhrin Mária, Aszódi Jánosi 
és Hornyik Rozália Júlia, Berki { 
Sándor és Romvári Katalin, 
Bondár János Gábor ós Vlcsko 
Zsuzsanna Katalin, Mészáros j 
Zoltán ós Lehoczki Rita. 

HALÁL 

Szeverényi János, Hricscvt-
nyl János, Petrus Tibor, Duna 
Andrásné Kovács Mária, Pikó 
János, Várhegyi Ádám József, 
Stefkovics István, Róta Pál, 
Kovács Sándor, Seben Mihály, 
Enyedi Ferenc, Rakonczás 
Mátyás, Lukács Zoltán, Orvot 
Pálné Rieger Márta, Bánki 
Györgyné Hacsovszki Erzsé
bet, Lukovi czki Andrásné Bocz 
Mária. 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Oécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, P l : 11 

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

Szedés: A & M B t 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Qarai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

23 000 példányban 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG M 

B É K É S C S A B A I MOZIK M Ű S O R A 

1992. január 24-30-ig. 

A gyártó országokat rövidítve lekülúk. Egyéb rövidítések magyarul 
beszélő (mb), színes (sz). 14 éven alullaknak nem ajánlott (•). 
18 éven felülieknek (••), 18 éven felülieknek (•••): 
PHAEDRA MOZI 
24-én 4. 25-26 én 4 és 6. 27-28-án 6. 29-30-án 4 és 6 6: 
DOC HOU.YWOOO (sz., am ) 
24-én 6 és 8, 25-26-án és 29-30-án 8, 27-28-án 4 és 8 ó: 
HAMIS A BABA (sz. m.) • 
PHAEDRA KAMARATEREM 
24-30-án 5 ó Vldeomozi: FOLYTASSA ÚJRA DOKTOR (mb .sz. an ,) 
24-26-án 7 6: HALALUTAK ÉS ANGYALOK (sz., m) • 
28-án 3 óVWeomoa: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG (sz, m) 
27 30-án 7 6: LENINGRÁD COWBOYS MENNI AMERIKA (sz., fl) 
ERZSÉBET MOZI 
24- én 6 6: DOC HOLLYWOOD (sz., am.) 
25- én 6 ó: HAMIS A BABA (sz . m ) • 
28-én 8 ó: NAGY DURRANÁS (mb, sz, am) 

PÁLYÁZATI § 
FELHÍVÁS I 

A PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE: 
1992. január 3 1 . 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK GONDNOKSÁGA 

• bérleti üzemeltetésre • 
FELKÍNÁLJA 

MUNKAHELYI BÜFÉJÉT 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Gondnokságához kell 
benyújtani. Békéscsaba, Szent István tér 7. 5601 Pf.:112 

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 Békéscsaba 
Megyei Jogú Varos Polgármesteri Hivatalénak munkarendjét 
és az ugyléHogadási időt 1992 január hó 1. napiétól kezdődő 
hatállyal a következők szerint állapította meg: 

Hivatali munkaidő: 
Hétfő 8.00-17.00 
Kedd 8.00-16.30 
Szerda 8.00-16.30 
Csütörtök 8.00-16.30 
Péntek 8.00-15.30 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő 8.30-12.00 ^ 3 0 - 1 7 . 0 0 
Kedd 8 30-12.00 
Szerda - 12.30-16.30 
Csütörtök 8 30 12 00 
Péntek 8.30-12.00 

A hivatali munkaidő és az ügyfélfogadási idó a Megyei Illeték
hivatalra is kiterjed. 
Lakcímbejelentés! és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást 
teljes hivatali munkaidőben biztosítani kell. 
Házasságkötéssel egyéb családi szolgéltatással előzetes 
egyeztetés alapján munkanapokon munkaidőn 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. 

TÉRÍTÉSES 

P E D A G Ó G I A I 

T A N Á C S A D Á S 

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK 

Minden szombaton 6-14 óráig 
Andrássy út 24-28. 
Filharmónia irodájában 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS, 
INFORMÁCIÓKÉRÉS 
a (66) 23-767 telefonszámon 

• fejlődésbeli elmaradások 
(mozgás, beszéd, értelmi) 

• magatartási, beilleszkedési 
problémák 
okainak-feltárását fejlesztési 
programok készítését 
fejleszló foglalkozások tartását 

VÁLLALJAK 
gyógypedagógusok, 
pszichopedagógusok. 
logopédusok 
(korhatár csecsemőkortól!) 

A Magyar-Finn Baráti Társaság 
f i n n n y e l v t a n f o l y a m o t 

indít. 
Jelentkezni a 28-064-es telefonon lehet, (Duray Miklósné). 

A P R Ó H I R D E T É S 

• Rheumatológiai-magánrendelés a Lepény P u. 1 szám alatt. Dr. Perjési 
Zsuzsanna. Rendel: hétfőn és szerdán 16-17 óráig. 

• Lencsési mögött zártkert eladó, télen B jól járható út és vilany van. Érdek
lődni: Békéscsaba, Fiumei út 12 , este. 

1/1 oldal 16 000 Ft + áfa 
1/2 oldal 8 000 Ft • áfa 
1/4 oldal 4 000 Ft + áfa 

1/8 oldal 2 000 Ft + áfa 
1/16 oldal 1 000 Ft + áfa 
1/32 oldat 500 Ft + áfa 

Apróhirdetési díjak: 8 Ft/szó + áfa 

ÁRENGEDMÉNY: 
Háromszori megjelenés esetén 10 % 

Ötszöri megjelenés esetén 20 % 
Első és utolsó oldal 20 % felár 

Ml SEGÍTÜNK ÖNNEK - ÖN SEGÍT NEKÜNK 

Hirdetésfelvétel: 
HETI MÉRLEG SZERKESZTŐSÉGE 
Békéscsaba, Szent István tér 9. 5601 P l : 112 
Telefon: (66) 25-589, 26-366 • Telex: 83-229 
Telefax: 23-954 
GYORSNYOMDA A & M . BT. 
Szabadság tér 1 -3. (nagyposta) 



Emberközelben 

A doyen 

Szabadkozva kezdem mon-
dókámat - Maczák Jánost, a 
67 éves kisgazdapárti képvise
lőt az önkormányzat legidő
sebb tagjaként szeretném be
mutatni. A tanár úr legyint, nem 
sértődik meg. A múltról beszél. 

- ósi tősgyökeres békés
csabai családból származom. 
Kutatatásaim szerint az utolsó 
szolgabíró Békéscsabán egy 
Maczák nevű ember volt. Pa
raszti származású vagyok, 
édesapám is parasztember 
volt, mlg tanyájáról ki nem za
varták; rokonságomban sok 
földműves volt. A Felső Keres
kedelmi Iskolában tanultam és 
olyan tanáraim voltak, mint dr. 
Latosinszki Imre, dr. Bánhegyi 
József, dr. Szatmári Gyula bá
csi. .. Ez utóbbi franciára és tör
ténelemre tanított, igazi törte
nelemre, arra, hogy az emberi 
értékeket becsülni kell! 1943-
ban végeztem, aztán beirat
koztam a Közgazdaságtudo
mány Egyetemre, ahol 1948-ig 
tanultam De már '47-ben 
kezdtem tanítani a Közgaz
dasági Szakközépiskolában, 
mert tanárhiány volt itt Csabán. 
1980-ig, rokkant nyugdíjazáso
mig itt tanítottam, 18 évig igaz
gató-helyettes voltam. S ma is 
tanítok még óraadóként. 

- Mikor kezdett politikával 
foglalkozni? 

- A politika mindig érdekelt 
'45 előtt is foglalkoztam politi
kával, de nem aktívan. Majd 
45 után a Kisgazdapártnak let

tem a tagja, és mint a Függet
len Ifjúságnak, a párt ifjúsági 
szervezetének egyik vezetője 
tevékenykedtem Pesten es 
Békéscsabán '49 után - az is
mert okok miatt - már nem fog
lalkozhattam politikával, csak 
tanítottam 

- Mikor kezdett újra politi
zálni? 

- Amikor 1989-ben megin
dult az átalakulási folyamat, 
Szegeden feküdtem a klinikán 
szívritmus zavarral. Szóltak, 
hogy János, nem kapcsolódsz 
be most a Kisgazdapártba? így 
aztán belemerültem a munká
ba, a szívem oda húzott; ott 
találtam meg a helyemet. A 
párt polgári tagozatának a ve

zetője lettem a vá
rosban és a megyé
ben. A párt egysége 
mellett vagyok, 
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ezért harcolok; a pártegység 
megbontását én helytelennek 
tartom! 

- Mint tanártól talán meg
kérdezem... Tanár úr, kérem!... 
Beszéljünk az oktatásról is. . 

- Nekem az a véleményem, 
hogy a 40 év miatt elég nagy 
káosz van az emberek fejében! 
Az oktatásban addig nem lehet 
teljes egészében rendet te
remteni, amig először az igaz
gató, a pedagógusok fejében 
nem lesz rend. A jövő a fiatalo
ké, ezért nagy feladat hárul a 
pedagógusokra, a nevelőkre. 

Egy amerikai újságírótól ol
vastam a következőket: "A de
mokrácia létrejöttéhez mindig 
és mindenütt magas életszín
vonal, anyagi jólét és kulturális 
fejlettség szükséges. Továbbá 
egy olyan középosztály, amely 
alkalmas az államvezetésre, 
tudja, hogy mit akar, és hajlan
dó is áldozni érte. Ha ez a tár
sadalmi csoport hiányzik, illet
ve ha létezik is, de nincsen 
meg benne a nép széles réte
gei által is elismeri öntudatos 
kötelességvállalás érzete, ak
kor a demokrácia felépítésé
hez éppen az alappillérek hiá
nyoznak...,, Ez nagyon lénye
ges dolog, melyet figyelembe 
kéne venni a nevelésben. 

- Ismert a Független Kis
gazdapárt álláspontja a volt 
egyházi tulajdonnal kapcsolat
ban... 

- A Kisgazdapárt amellett 
áll, hogy az egyházi tulajdont, 
a vol' egyházi iskolákat vissza 
kell szolgáltatni. Ne csak tá
maszkodjunk az egyházakra, 
amikor szükségünk van rájuk, 
de viszonozzuk is ezt. Nekünk, 
politikusoknak kötelességünk 
visszaadni az egyházaknak 
azt a keveset, amit kérnek... Ez 
nem csak a pártom vélemé
nye; mint magánember is ezt 
vallom. 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

(Sz, Sz.) 

1 
Gondolkodó 

Mindennapi tányérunk 
Hasznos dolog a tenyéranalízis. Változó világunkban, pénzkeser

ves napjainkban kell a remény, a jövő ígérete... Kell a szép szó, 
szívet melengető rózsaszín kép, a segítséget nyújtó kéz - az ember 
melegségre vágyik, tisztában akar lenni saját képességeivel, amikor 
kilátástalanul üresnek tűnik a jelen. Ráadásul nem is drága mulatság. 

Innen keletebbre ezt a régi mesterséget ráncos arcú, párás tekin
tetű cigányasszonyok űzik főfoglalkozásban. A világ civilizáltabb tájain 
- így idehaza is - modern számítógépekkel, tudományos módszerek
kel végzik ezt az áldásos tevékenységet. 

A piac már telített, ezért vállalkozó szellemű egyének próbálkc 
hatnak egy forradalmi újítással: ha tudományosan tenyeret le 
analizálni, akkor tán érdemes atányéranalízist is kipróbálni, hátha li 
vevő rá. Hisz egy tányér is tele van sokatmondó, amúltbaésajövőb 
nyúló vonalakkal, feltéve, ha előzetesen már használták. Csecsemé" 
hozzanak cumit! 
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1 Adóügyi tájékoztató 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi és Gazdasági Irodá
jának Adócsoportja tájékoz
tatja a lakosságot, hogy az ön
kormányzatnak fizetendő adók 
1992. január 1-jével megvál
toztak. Megszűnt 1991 de
cember 31 -én a magánszemé
lyek földadója, a nem lakás cél
jára szolgáló építményadó, a 
házadó, a telekadó és a régi 
gépjárműadó. 

Ezzel szemben 1992. janu
ár 1 -jével hatályba lépett 4 he
lyi adórendelet (idegenforgal
mi adó, iparűzési adó, vállalko
zók kommunális adója és a 
gazdasági tevékenység céljá
raszolgálóépítményadó) és az 
új gépjárműadó. Itt szeretnénk 
felhívni az állampolgárok fi
gyelmét, hogy a január 1-jén 
fennálló adóhátralékot és az 
1992. évi helyi adókat a koráb
bi 619-345004-0859 számú 
csekkszámlára, az 1992. évi 
gépjárműadót viszont az 
újonnan megnyitott 619-
345004-0897 számú gépjár
műadó-beszedési számlára 
kell befizetni. A csekkek az 
önkormányzat adóhatóságá
nál (Dózsa György út 2. sz.) 
szerezhetők be. 

Az új gépjárműadó-törvény 
alapján adóbevallást kell ten
ni 1992. február 29-ig az 
1992. január 1-jén fennállott 
állapotnak megfelelően min
den belföldi engedéllyel és 
rendszámmal ellátott gépjár
műről, kivéve a törvény által 
biztosított adómentes gépjár
művet. A fizetendő gépjármű
adóról határozat vagy adóív út
ján értesülnek 

Az új földadótörvény értei
mében a föld után fizetendő 
adót 1992-ben már nem az ön- i 
kormányzatnál kell befizetni. 
Tehát, aki föld után az elmúl 
évben földadóját a békéscsa
bai önkormányzati adóható- j 
ságnak fizette, annak 1Í 
ben nem ott kell fizetni, cs 
abban az esetben, ha adóhá 
raléka maradt. Jogszabá 
alapján ez a területileg illeté 
kes Adó- és Pénzügyi Ellenő 
zési Hivatal Megyei Igazgató 
ságának hatáskörébe tartozik. 

A helyi adókkal kapcsola 
ban a vállalkozók és az önad 
zást választó személyek he 
adójukat az adóévet követő 
február 28-ig szíveskedjen 
bevallani. A fentiekben 
említett magánszemélyek 
adókötelezettség keletkezés 
tői számított 15 napon belül te 
gyek ezt. 

A helyi adók tekintetében • 
a rendelkezésre álló adató 
alapján - minden fizetésre kö 
telezett adózónak postán fc 
juk kiküldeni a bejelentési la 
pot, a nyilatkozatot és a beva 
lást néhány napon belül, 
ilyen csomagot nem kap, 
adókötelezettsége fennáll, 
veskedjen felkeresni az ad 
hatóságot (Békéscsaba, Dó 
zsaGy út2 sz). 

A fizetési kötelezetts 
adópótlékmentesen márciü 
15-ig, illetve szeptember 1í 
két egyenlő részben teljesíti! 
tő. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi és Oazdaságl 
Irodájának Adócsoportja 




