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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

FELHÍVÁS 

A Polgármesteri Hivatal fel
hívja az állampolgárok figyel
mét, hogy a II. félévi helyi adó
előleg befizetési határideje 
1992. szeptember 15. 

Mindazok a magánszemé
lyek és önadózók (vállalkozók 
ós ezen adózási rendszert vá
lasztó magánszemélyek), akik 
még nem tettek eleget II. félévi 
adóelőleg-befizetési kötele
zettségüknek, a fenti határidő
ig késedelmi pótlék megfizeté
se nélkül rendezhetik adójukat. 

Az önadózók helyiadó-elő
legüket saját maguk számítják 
ki és fizetik be az önkormány
zat egyenesadó beszedési 
számlája javára (619-345004-
0859). 

Ugyancsak a fenti határidő
ig lehet megfizetni késedelmi 
pótlék nélkül a II. félévi gépjár
műadót is. A gépjárműadó be
szedési számlaszáma: 619-
345004-0897. 

Felhívjuk továbbá figyelmü
ket, hogy a fizetési határidő le
telte után késedelmi pótlékot 
kell fizetni. A késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap 
után a felszámítás időpontjá
ban érvényes jegybanki alap
kamat kétszeresének 365-öd 
része. (Jelenleg napi 0,12%.) 

ADÓCSOPORT 

Emlókszik-e kedves focira
jongó, mikor volt utoljára rend
bontás a Kórház utcai pályán? 
Mindazonáltal az MLSZ előírá
sa értelmében Békéscsabán 
is sor kerül hamarosan a kerí
tések felállítására - a határidő 
1992. szeptember 30. 

Nos, itt kettős problémával 
kénytelen szembenézni a pá
lyafenntartó - egyrészt a nem 
tervezett kiadás forrásának 
mihamarabbi biztosítása, és 
másrészt az idő rövidsége. 
Szorongatott helyzetében a 
Kórház utcai létesítmény üze
meltetője, az Előre Kft. 2,6 mil
lió forintos kalkulációval fordult 
a pálya tulajdonosához, azaz 
a városi önkormányzathoz. 

A napokban a közgyűlés 
sportbizottsága a támogatási 
igényt meg is tárgyalta, ós arra 
az álláspontra helyezkedett, 
hogy a pálya körülkerítését 
minden körülmények között 
meg kell valósítani, ám a hatá
ridővel kapcsolatban bizonyos 
módosítást szeretnének kérni. 
Maczák János, a bizottság el
nöke szerint a szeptember 30-
i határidő betarthatatlannak 
látszik - a pénz előteremtése, 
a tervezés és a kivitelezés időt 
vesz igénybe. Domokos Lász
ló alpolgármestertől pedig 
megtudtuk, hogy a közgyűlés 
szeptember 10-i ülésén foglal-

Sport 

Előrelátó 

kőzik a problémával, és a 2,6 
milliós költség legfeljebb 40-
50 százalékát biztosíthatná a 
város. 

A tavalyi 25,4 millió forinttal 
szemben az idén Békéscsa
bán labdarúgásra 32,7 millió 
forint jut. A pálya üzemelteté
sére közel 10,8 millió forintot 
ad a város az Előre Kft.-nek. 
Felújításokra 12,8 millió forin
tot szavazott meg a közgyű
lés; ehhez kapcsolódik a Bes
senyei utcai létesítmény 3,5 
milliós támogatása. A labdarú
gást mint ólősportot is támo
gatja az önkormányzat mint
egy 5,8 millió forinttal. Augusz
tusig a pálya üzemeltetője 9,9 
millió forintos bevételhez jutott 
(jegyeladás, bérletadás, rek
lámbevétel, a büfé bérleti dija). 

Az egyesületek között 
eredményesség alapján, pon
tozásos rendszerben osztot
ták el a közgyűlés által meg
szavazott támogatást. 1990-ig 
a megye tartotta el az ólőspor
tot, a város csak az intézmé
nyeit. Most a városnak kell a 
létesítményeket is, az élőspor
tot is támogatnia, mert a me
gye szépen kivonult e költsé
ges területről, mintha Békés-
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csaba nem is tartozna Békés 
megyéhez! A város azonban 
nem a gazda szerepét vállalja 
a kluboknál, hanem mint az 
egyik legnagyobb szponzor 
lép fel - a klubok gazdálkodá
sába nem avatkozik bele. 

Visszatérve a focihoz: a le
látók statikai problémáit is 
meg kell hamarosan oldani -
ezzel kapcsolatban már el is 
készült egy tanulmányterv. A 
lelátóbővítését 1974-ben, há
rom hónap alatt, kommunista 
ütemben és hanyagsággal 
hajtották végre. Az átgondolat
lanság, a nem precíz kivitele
zés eredményeképpen a lelá
tó csak korlátozottan használ
ható. Nem beszélve arról, 
hogy mennyibe került ez a vá
rosnak a tanácsi időkben. (A 
rossz nyelvek szerint, akkori
ban a javításokra kapott városi 
pénz egy hányadát állítólag 
prémium fromájában osztották 
el, így a repedéseket sose si
került betömni.) Most sokak
ban felmerül: el kell gondol
kodni a befogadható létszám 
csökkentésén, hogy a szurko
lók kulturáltabb körülmények 
között áldozzanak szenvedé
lyüknek, s akkor esetleg a lelá
tóbővítés lebontására kerülne 
sor. A lelátó helyreállítását ille
tően ugyan vannak más el
gondolások is, de mind pénz
igényes, és központi forrásból 
erre nem kap pénzt a város az 
államtól. 

Sz. Sz. 



PÁRTOK • E G Y E S Ü L E T E K • KLUBOK... | 

F I G Y E L M É B E ! 

A hír szent, a vélemény szabad. 
Lapunk elsősorban közérdekű információk köz
lésére vállalkozik, ós fórumot biztosít minden -
szélsőségektől mentes - véleménynek. 

Keressen fel minket! 

Közlendőik nem szenvednek tartalmi csorbát -
egyetlen követelményünk a rövidség. 

A szükséges plusssz 

Advent a Hargitán 

Egy fölöttébb izgalmas hirdetést olvastam egyik laptársunk 
hasábjain. A szóban forgó kft. igazgatóját megkérdezik: "Mi a 
véleménye arról, hogy januártól 25% áfa fogja terhelni a lakáso
kat?" Mire a válasz: "Azonnali központi lakásaremelést jelent. Aki 
tervez lakáscserét vagy lakásépítést, minél hamarabb kezdje el!" 
Erre jön a magától értetődő kérdés, és az azt követő menyasz-
szonykérés, önfelajánlkozás: "Jelenleg Önöknél milyen lehetősé
gek vannak?" "Mi vagyunk talán az egyetlen Békés megyében, 
akik értékesítésre építenek lakást és komplett ingat
lanügynökséget működtetnek. Akik nálunk kezdenek építkezni..." 
S a többi. S a többi. Egyvalamit nem értek... Tudomásom szerint 
a 25% áfa bevezetésével egy időben jelentősen növelik a lakás
építés-támogatás mértékét is. Vagy mi vagyunk talán az egyetlen 
Békés megyében, akik komplett információra áhítoznak?! A töb
biről nem is beszélve... 

(Sz. Sz] 

Hát vége. Kisöpörted háti
zsákodból az utolsó morzsá
kat, a sátorba beköltözött ki
sebb hangyabolyt ós a mara
dék kalandvágyat. 

Tele a kamrád dunsztosok-
kal és sikerült feltöltődnöd él
ményekkel is, talán mindkettő 
kitart jövő nyárig. Barna a bő
röd, vagy legalábbis nem gé-
szen fehér, kicsit megszívta a 
hajadat a nap és valami fur
csa szomorkás fény van a 
szemedben. Forrót lehelt rád 
a nyár és gyorsan vége lett, 
mint az első szerelmednek, 
aki hazakísért. Te alig vártad, 
hogy mondjon valamit, de ő 
csak szógynlösen megérintet
te az arcod és elszaladt. Soha 

nem jött többet, de azért jó 
gondolni rá. 

A barátok megköszön
ték képeslapjaidat, 

és megosztottá
tok egymással 

^ ~ ' a sárkány-

Kisöpört 
nyarak 
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repülésről-kajaktúráról és sző-
kékről-barnákról szóló élmé
nyeiteket. Lassan elkészülnek 
a diák, fényképek és bekerül
nek a fiókba a régi nyarak kö
zé, és te visszaszállsz a föld
re, holnaptól dolgozol. Egyre 
sűrűbben nézel a naptáradra, 
írod be a teendőket, és újra 
azt hiszed, hogy ebben az év
ben megváltod a világot. 
Azért eltelik még pár nap, hét, 
amíg visszarázódsz, de már 
most úgy teszel, mintha elhin
néd, hogy a hétköznapok hét
köznapokból állnak, és két 
nyár közé elkerülhetetlenül 
befurakszik néhány más fur
csa évszak. 

MIKÓCZY ERIKA 

• FOGADÓNAP. Szeptember 
11-én, pénteken Molnár György 
alpolgármester tart fogadónapot a 
Városházán 8 és 12 óra között 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését szeptem
ber 10-én, csütörtökön 13 órai 
kezdettel tartja a Városháza dísz
termében. Várható napirend: 

- a közgyűlés 1992. szeptem
ber- 1993. márciusi munkatervé
nek elfogadása 

- Önkormányzati rendelet alko
tása a nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjáról 

- az Evangélikus Egyházzal 
kötött megállapodás-tervezet jó
váhagyása 

- javaslat a HM-laktanya gim
náziumi felhasználása tárgyában 

- tájékoztató az 1992. évi költ
ségvetés I. félévi teljesítéséről, 
pótelőirányzat biztosítása 

- az 1992. évi oktatásfejleszté
si többletkiadások jóváhagyása 

- az önkormányzati vagyont 
érintő ügyek 

- az innovációs pályázatok el
bírálása 

- a szennyvízcsatornához kap
csolódás lakossági feltótelei 

- bejelentések 
Az ülés nyilvános, mindenkit 

szeretettel várunk! 
• IFJÚSÁGI HÁZ. Szept. 11., 

péntek: Casino - Beatles-mu-
sor, játszik a Grund együttes. 

Szept. 12., szombat: Telthá
zak - a Kenguru cimű magyar 
film, Tengs Lengs-koncert, dis
co, koncert videók. 

Szept. 14., hétfő: Művész mo
zi - Melies: Utazás a Holdra, 
Wegener: Der Gólem. 

Szept. 15., kedd, 20 óra: Mű
vész mozi - Lynch: Kék bár
sony. 

Szept. 16., szerda: Zalán Vin
ce: A film mint társadalmi jelen
ség (filmelméleti előadás). 

• NARANCS KLUB. Szept. 10., 
csütörtök: Nosztalgia klub. 

Szept. 11., péntek: Team show 
koncert Belépődíj: 60 Ft. 

Szept. 12., szombat: Rock rou-
lette. 

Szept. 14., hétfő: fiatal művé
szek és értelmiségiek klubja (a 
Jókai Színház új színművésze
ivel). 

Szept. 15., kedd: Népi mester
ségek - virágkötészet. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Majoros Sándor és Gombos 
Anna fia Tamás Dávid, Boda Zol
tán ós Sorbán Edit leánya Zsa
nett, Takács Kálmán és Bognár 
Éva leánya Tekla és fia Donát, 
Kocsis László András és Börönte 
Leontin leánya Roxána, Priskin 
Lajos és Fekete Adrién Éva fia 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

Lajos, Sztahovics György és I 
góczi Zsuzsanna fia Ge 
György, Gedó József és Békészki 
Gabriella Irén leánya Nikoletta Bi
anka, Juhász József és Priszi 
vok Zsuzsanna fia Márton, Sz 
István és Furák Edit Éva fia Zs 
István, Fóri Sándor ós Zs 
Gabriella Margit leánya Cinti 
Baráth József és Turai Krisz 
Anita fia Martin Rudolf, Fe 
József és Rábai Ilona Tünde I 
ánya Rita 

HÁZASSÁG 

Orczifalvi Kornél és Baukó I 
nika, Valyuch András és 
Irén Piroska, Medovarszki AD 
János és Kovács Anita Irén, 
vács Ferenc és Kiss Anikó . 
rea, Winter Mihály és Szlávik Ik 
na, Sütő István és Kovács Évi 
Pásztor János Mihály és Tó1 

Andrea Etelka 

HALÁL 

Kovács Jánosné Gyebro: 
Mária, Szűcs Gábornó Van 
Dorottya, Mucsi Gáborné 
Mária, Knyihár Kitti Gabriella, 
vári Jánosné Vincze Etel, 
bojszki Pál, Szabó Mihályné 
ran Mária, Pusztai János, Prisz 
vok Jánosné Kocziha Ilona, Ki 
János, Sipicki Pálné Vandlik Z: 
fia, Blahut János, Zsilinszki . 
nos, Lipták Pál 
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Molnár György alpolgármester 

- Alpolgármester Úri A bükk-
szentkereszti tanácskozáson Ön 
értékelte az előző tanév eredmé
nyeit is. Mielőtt a most kezdődött 
tanév feladatairól beszélgetnénk, 
kérem tekintsünk vissza az elmúlt 
iskolai évre. 

- A bükkszentkereszti tanács
kozás valamennyi résztvevője 
egyetértett abban, hogy mind az 
oktatási intézmények objektív fel
tételrendszerének javítása, mind 
a szakmai innováció, megújulás 
terén jelentős eredményeket 
könyvelhet el a város, mind a 
közgyűlés, mind az intézmények 
munkájának köszönhetően. Ered
ményeink között említhetem, 
hogy sikerült megoldanunk a Len
csési lakótelep óvodai ellátását, 
hogy 250 szakmunkás gyakorlati 
képzésének feltételeit biztosí
tottuk az ÁÉV tanműhelyének 
megvásárlásával, s hogy Csaba
szabadiban egy 4 osztályos álta
lános iskola kezdte meg ez év 
szeptemberétől működését. Itt 
mondom el még, hogy 4 tanterem 
és 2 tornaterem építésével kíván
juk bővíteni az idén intézmény
rendszerünket. 

- Említette a szakmai megúju
lás jelentőségét... 

- Az elmúlt tanévben fogadtuk 
el a város oktatási koncepcióját, 
amely a közoktatás legfőbb stra
tégiai kérdéseit és rövid távú 
programját vázolja. E program 
egyik lényeges pontja az átlagtól 
eltérő fejlődésmenetű tanulók 
gondozásáról szól, s első kézzel
fogható eredménye a szeptem
bertől a Szabó Pál Téri Általános 
Iskolában működő nevelési ta
nácsadó létrejötte. 

- Milyen iskolaszerkezeti vál
tozásokat tudhat maga mögött az 
elmúlt tanév? 

- Élénk érdeklődés kíséri a 6, 
illetve a 8 osztályos gimnázium 
működését, valamint a Madách 
utcában jövőre induló 12 osztá
lyos általános és szakképző isko
lai modellt. De nem szabad elfe
lejtkeznünk azokról a kísérleti 
programokról sem, amelyek a vá
ros szakközépiskoláiban folynak, 
s azon döntésünkről, melynek ér
telmében az 1993-94. tanévtől a 
katolikus egyház általános iskolai, 
az evangélikus egyház pedig gim
náziumi osztályokat indít Békés
csabán. 

Oktatás 

Szakma i és pénzügyi innováció 

Háromnapos tanácskozást tartottak augusztus 
végén Bükkszentkereszten Békéscsaba oktatási 
intézményeinek vezetői és a városi önkormány
zat néhány képviselője. A résztvevők többek kö
zött eszmecserét folytattak a város időszerű ok
tatáspolitikai kérdéseiről ós az 1992/93. tanév 
kezdetével kapcsolatos teendőkről, s beszámolót 
hallgattak meg az intézmények pénzügyi gazdál
kodásának aktuális kérdéseiről. Az összejövete
len elhangzottakról Molnár György ós Domokos 
László alpolgármestereket kérdeztük. 

- Melyek az 1992/93. tanév 
legfontosabb várospolitikai célki
tűzései? 

- Az új oktatási törvény meg
születéséig az oktatási koncepci
ónkban megfogalmazott gondola
tok az irányadók: mindenekelőtt a 
stabilitás és a folyamatos megúju
lás egységének biztosítása. Az in
nováció területén a legfontosabb 
célkitűzésünk oktatási intézmé
nyeink nevelési funkciójának tá
mogatása. Ezen belül is az erköl
csi nevelés, valamint a nemzeti
nemzetiségi tudat és érzésvilág 
megalapozása, az ezzel kapcso
latos élménynyújtás lehetőségei
nek kihasználása az, amelyet, 
úgy gondolom, erősítenünk kell a 
következő tanévben Emellett a 
személyiségfejlődés, a személyi
ség megalapozása terén szüksé
gesek olyan új programok, ame
lyek megkönnyítik az iskolából ki
kerülő diákok elhelyezkedési le
hetőségeit. Ez azt jelenti, hogy az 
iskolának nem elegendő a puszta 
ismeretanyag átadására koncent
rálnia, hanem a személyiség fej
lesztésével egyfajta versenyhely
zetre, a munkaerőpiacra kell fel
készítenie a tanulókat. Az önkor
mányzat az oktatási-innovációs 
alap létrehozásával kívánja támo
gatni iskoláink megújulását. Vár
hatóan serkentő hatással lesz in
tézményeink életére a szeptem
bertől Szegeden működését meg
kezdő Regionális Oktatásügyi 
Központ, amelynek feladatai a 
szakmai felügyelet, ellenőrzés és 
segítségnyújtás, s nem utolsó 
sorban az a regionális munkaerő
fejlesztő és -átképző központ, 
amelynek szervezésére ez óv 
őszétől kerül sor Békéscsabán. 
Ez az intézmény olyan megújulási 
folyamatot indít majd el, amely 
metodikájában feltétlenül éreztet
ni fogja hatását az ifjúsági szak
képzésben is. 

Örvendetes, hogy a pedagó
gusok nagyon fogékonyak ezekre 
a gondolatokra, s ennek köszön
hetően hiszem, hogy oktatási in
tézményeink az 1992/93. tanévet 
is olyan sikeresen zárják majd, 
mint amilyen az 1991/92. volt. 

- Alpolgármester Úr! Mint min
den más terület, az oktatás is ne
hézségekkel küzd. Hogyan gazdál
kodtak az elmúlt tanévben az okta
tási intézmények? 

- A tapasztalatok több szem
pontból pozitívak. Az önkormányzat 
teljes körű autonómiát biztosított az 
intézményeknek. Nem vonjuk el tő
lük a pénzmaradványt, azt átvisszük 
a következő évre, Igy nem kény
szerülnek arra, hogy nem szükjsé-
ges dolgokat is vásároljanak csak 
azért, hogy a megmaradó pénzt el
költsék. Erre az évre komoly pénz
maradványokat hoztak át, és remél
jük, hogy a jövőben is ez történik 
majd. Ez lehetőséget ad arra, hogy 
olyan felújításokra, karbantartási 
munkákra stb. különítsenek el pénzt, 
amelyekre korábban nem volt mód. 
Az az általános tapasztalat, hogy az 
intézmények mindig elegendő sza
bad pénzeszközökkel rendelkeznek, 
amelyeknek egy részét betétekbe 
helyezik el, és Igy kamatbevételek
hez jutnak. 

- Milyen tapasztalatokkal szol
gált az intézmények "átvilágítása"? 

- Egy rugalmas gazdálkodás a 
létszámmal, a bérekkel, a költségek
kel egészen jó eredményeket hoz
hat. Véleményünk szerint az 1992 
évi költségvetés minden idők leg
jobb költségvetése volt az intézmé
nyek szempontjából, hiszen költség
vetési keretszamuk 37 százalékos 
növekedést mutat a tavalyi évhez 
képest, és az infláció mértéke vi
szont várhatóan nem fogja megha
ladni a 25 százalékot. A kedvezőbb 
pénzügyi lehetőségeket és nagyobb 
mozgásterüket akár bérre, akar az 
infrastrukturális háttér javítására 
használhatják lel az intézmények. 

Tény, hogy az egy tőre esőén 
magasabb költséggel dolgozó isko
lák alacsonyabb növekményhez ju
tottak. Az önkormányzat egy egysé
gesen jó anyagi feltételű intézmény
hálózatot szeretne biztosítani, leg
alábbis a támogatások szempontjá
ból. Fokozatos nivellációra törek
szünk: ez azt jelenti, hogy a jobban 
ellátott iskolák kisebb növekményt, 
a rosszabb helyzetben lévők pedig 
többet kapnak - ezt a folyamatot 
1993-ban is szeretnénk követni. 

- Ejtsünk néhány szót a pedagó
gusok 2000 forintos béremeléséről 
is... 

Domokos László alpolgármester 

- Bizonyos télreértések vannak 
ezen a téren, ugyanis a 2000 forin
tot egységesen értelmezték sok he
lyen. Azt tudni kell, hogy az alapbér
től arányosan függ a túlórák dija; ha 
az iskola nem tudja kigazdálkodni a 
túlórák fedezetéi, akkor nem tud 
2000 forintos alapbéremelést adni -
tehát ez az összeg lehet 1800 vagy 
1700 forint vagy még kevesebb. 
Mindez nem zárja ki azt, hogy az is
kolavezetések - önálló gazdálkodá
sukkal élve - akár egységes bér
emelést hajtsanak végre. Az önkor
mányzat tanulólétszám alapján kap
ja a normatívát és nem tanárlétszám 
szerint. Tehát az önkormányzat tör
vényadta költségvetési autonomitá-
sát is sérti az a kötelező 2000 lórin 
tos egységes béremelés. Igy 1993-
ra az önkormányzat számára ké
szült költségvetési tervezet normar-
tfvái nem teremtik meg a béremelés 
forrásait, sőt nominál szinten ugyan 
annyi pénzt szándékoznak adni az 
oktatási szférában, mint az idén. Az 
inflációt is számításba véve ez csök
kentést eredményez. Felhívtuk az 
intézmények figyelmét olyan gazdál
kodási lehetőségekre, amelyek se
gíthetik talpon maradásukat a követ
kező évben is. 

- Még miről esett szó a bükk-
szentkereszti tanácskozáson? 

- Felújításokra várhatóan az ez 
évi kiemelt összeghez hasonló 
nagyságrendet fordltunk 1993-ban. 
Ugyanakkor vannak intézmények, 
amelyeket nem érdemes felújítani, 
műszaki szakembereink szerint ol
csóbb lenne újakat építeni. Felme
rült az energetikai racionalizálás 
kérdése is. Szóba került még a 
szakképzési alap is, itt a vállalkozók 
lehetnek segítségünkre... Ezúton is 
felhívnám a vállalkozók figyelmét, 
hogy keressék meg a saját szakmá
jukban képző intézményeket, vagy 
az oktatási iroda szakképzési előa
dóját. 

A környezetvédelmi tevékenysé
get is szeretnénk kiemelten segíteni 
- többek kőzött a Környezetünkért, 
Jövőnkért Alapítvány révén, amely
nek egyik fontos célkitűzése az isko
lai és óvodai szinten történő környe
zetvédelmi nevelés elősegítése. 

Végezetül szeretném leszögez
ni, hogy az oktatási szféra Bé
késcsabán a nehéz gazda
sági helyzet ellenére is 
stabilizálódott, és sok 
területen anyagi-mű 
szaki javulás is 
tapasztalható. 

H. M. 
rjléilefj" 



1 Közlemény 

Tisztelt Olvasó! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lésének határozata értelmében a bel- ós külterületi utcák el
nevezésére tett javaslatokat ezúttal közzétesszük és lakos
sági vitára bocsátjuk. 

Az írásbeli javaslatokat 1992. október 10-ig lehet benyúj
tani a Polgármesteri Hivatalhoz. Clm: dr. Bartha László, a 
Közigazgatási Iroda vezetője, 5600 Békéscsaba, Szent Ist
ván tér 7. 

A térképvázlatok megtekinthetők a Közigazgatási Irodában. 

B E L T E R Ü L E T 

I. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

1. Gólya utca 
2. Daru utca 
3. Lucernás utca 
4. Fürj utca 

II. Térképvázlat: 

Elnevezendő utca: 

5. Tó utca 

III. Térképvázlat: 

Elnevezendő utca: 

6. Méhész utca 

IV. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

7. Magyar utca 
8. Borjú-rét utca 

V. Térképvázlat: 

Elnevezendő utca: 

9. Zsilip utca 

József Attila Itp. 
házszámozási vázlat 

VI. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

11. Pitypang utca 
12. Őzike utca 
13. Katica utca 
14. Rétköz utca 

Béke kert 

VII. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

10. Bodza utca 
15. Mogyoró utca 
16. -
17. Nagydiófa utca 
18. -

19. Mandula utca 
20. -
21 . -
22. Görbe utca 
24. -
25. Omaszta utca 
26. -
27. Festő utca 
28. -
29. Szépkert utca 
30. Trófea utca 
31 . Fészek utca 

K Ü L T E R Ü L E T 

1. Oncsa kertek vagy 
Ligeti kertek 

Jelenlegi neve: 
Nagyrét III. zártkertek 

Javasolt név: 
Oncsa kertek. 

1. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

1. Vandháti út 
2. Zsák utca 
3. Gyülmölcsös utca 
4. Réti utca 
5. Zug utca 
6. Köröspart utca 

2. Nincs neve 

Jelenlegi neve: nincs 
Javasolt név: 

Körösparti kertek 

2. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

6. Köröspart utca 
7. Bütyök utca 
8. Katolikus dűlő 

3. Sikonyl kertek 

Jelenlegi neve: 
Nagyrét II. (Sikony) 

Javasolt név: Sikony 

3. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

6. Köröspart utca 
9. Sikony utca 

10. Ágas utca 
11. Lombos utca 
12. Ágacska utca 
13. Vessző utca 
14. Holtág-köz 
15. Holtág utca 
16. Meder utca 

4. Vandháti kertek 

Jelenlegi neve: Kis-rét 
Javasolt név: 

Vandháti kertek 

4. Téképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

17. Vadkacsa utca 
18. Csatorna utca 
19. Varjas utca 
20. Cincér utca 
21 . Dobozi út 
22. Cinke utca 
23. Ökörszem utca 
24. Gém utca 
25. Viasz utca 
26. Szeszfőzde utca 
27. Sikló utca 

5. Pósteleki kertek 

Jelenlegi neve: 
Pósteleki kertek 

5. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

28. Hajlási dűlő 
29. Hajlási-köz 

6. Veszel kertek 

Jelenlegi neve: 
Vészei kertek 

Javasolt név: 
Vesze-i kertek 

6. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

30. Tüske sor 
31 . Pósteleki utca 
32. Hosszú utca 
33. Gyík utca 
34. Középső utca 
35. Töltés utca 
36. Csárda sor 

7. Nagyréti kertek 

Jelenlegi neve: 
Nagyréti kertek 

Javasolt név: 
Dobozi úti kertek 

7. A. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

21. Dobozi út 
37. Lenes utca 
38. Borsó utca 
39. Meteor utca 
40. Kapor utca 
4 1 . Szója utca 

7. B. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

4 1 . Szója utca 
42. Derék utca 
43. Kereszt utca 
44. Központ utca 
21 . Dobozi utca 

8. Béke kertek 
Omaszta kertek 

Jelenlegi név: Béke kertek 

8. Térképvázlat 

Elnevezendő utca: 

45. Fészek utca 

9. Keleti kertek vagy 
Kanális kertek 

Jelenlegi név: Keleti kertek 
Javasolt név: Keleti kertek 

9. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

46. Városerdő út 
47. Tücsök utca 
48. Szöcske utca 
49. Bogár utca 
50. Bogáncs utca 
51 . Hínár utca 
51/A. Buzogány utca 
52. Kisfónyesi utca 

10. Borjú rét kertek 

Jelenlegi név: 
Borjúréti-rét 

Javasolt név: 
Borjúréti kertek 

10. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

53. Lapos utca 
54. Feketefenyő utca 
55. Toboz utca 
56. Bagoly utca 
57. Borjú utca 
58. Csalános utca 
59. Csigás utca 



11. Kastély szőlők 

Jelenlegi név: 
Kastély-szőlők 

Javasolt név: 
Kastély szőlők 

11. A. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 
60. Szekér utca 
61. Gereblyés utca 
62. Mozdony utca 
63. Kukorica utca 
64. Napraforgó utca 
65. Zegzug utca 
66. Árnyas utca 
67. Ormay sor 
68. Csikós utca 
69. Ostoros utca 
70. Bojtár utca 
71. Fulyás utca 
72. Juhász utca 
73. Boglyás utca 
74. Bárány utca 
75. Legelő utca 
76. Zsombók utca 
77. Káka utca 
78. Kankalin utca 
79. Szikfű utca 

12. Kenderföldek (Kerek) 

Jelenlegi név: 
Kerek zártkert 

Javasolt név: 
Kenderföldek Kerek 

12. A. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 
80. Kígyósi utca 
81. Szamóca utca 
82. Köszméte utca 
83. Vackor utca 
84. Kökény utca 
85. Kerekegyházi út 
86. Vető utca 
87. Kender vágó 
88. Kender utca 
89. Tiloló utca 
90. Fonó utca 
91. Rokka utca 
92. Lajta sor 
93. Fiumei sor 
94. Csónak utca 
95. Horgony utca 
96. Zsinór utca 
97. Süllő utca 
98. Csuka utca 
99. Harcsa utca 
100. Part utca 

12.B. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

101. Kóró utca 
102. Torma utca 
103. Kömény utca 
80. Kígyósi utca 

13. Neve nincs (Kerek) 

Használt név: 
Kenderföldek 

13. Térképvázlat: 

Elnevezendő utca: 

104. Wagner utca 

14. Fürjesl kertek 

Jelenlegi név: 
Fürjesi kertek 

14. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

105. Határ utca 
106. -
107. Szántó utca 
108. Mag utca 
109. Arató utca 
110. Cséplő utca 
111. -
112. Nyugati utca 

15. Almáskertek 

Jelenlegi név: Almáskertek 

15. Térképvázlat: 

Elnevezendő utcák: 

113. Almás sor 
114. Éva utca 
115. Jonatán utca 
116. Starking utca 
117. Delicsesz utca 
118. Batul utca 
119. Rétes utca 
120. Golden utca 
121. Zöldalma utca 
122. Birs utca 
123. Sárga alma utca 
124. Cirmos alma utca 
125. Kásás utca 
126. Leveses utca 
127. Arany parmen utca 
128. Pepin utca 

16. Ölyved-i kertek 

Jelenlegi név: 
Ölyvedi kertek 

Javasolt név: 
Ölyved-i kertek. 

A Polgármesteri Hivatal 
HIVATALI MUNKAIDEJE 

ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE 

Hivatali munkaidő: 
Hétfő: 
Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8.00-17.00 
8.00-16.30 
8.00-16.30 
8.00-16.30 
8.00-15.30 

Ügyfélfogadási idő: 
8.30-12.00 
8.30-12.00 

Hétfő 
Kedd 
Szerda -
Csütörtök 8.30-12.00 
Péntek 8.30-12.00 

12.30-17.00 

12.30-16.30 

A hivatali munkaidő és az ügyfélfogadási idő a Megyei Ille
tékhivatalra is kiterjed. 
Lakcím-bejelentési és halá lozási ügyekben az ügyfélfoga
dás a teljes hivatali munkaidőben biztosítható. 
Házasságkötésse l , egyéb családi szolgáltatással előzetes 
egyeztetés alapján munkanapokon munkaidőn kívül, illetőleg 
szombaton is rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal. 

Fogadónap: 
A polgármester, az alpolgármesterek ós a jegyző hetenkénti 
váltással, pénteki napokon 8-12 óráig fogadónapot tartanak 
A polgármester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefo
non (26-366), vagy személyesen a titkárságon. 

CSALÁDSEGÍTŐ 
S Z O L G Á L A T 

A Családsegítő Szolgálat nyitvatartási ideje: 
Hétfő - csütörtök 
Péntek 

8.30-16.30 
8.30-12.30 

Jogi tanácsadás: 

Hétfő - péntek 9.00 - 12.00 
Kihelyezett jogi tanácsadás a Lencsési Közösségi Házban 
minden páratlan hét hétfőjén 1 6 - 1 8 óráig. 

Pszichológiai tanácsadás: 

Felnőtteknek: szerdán 11.00-16.30 
csütörtökön 9.30 - 16.30 

Gyermekek számára: 
minden nap a nyitvatartási időben. 

Gyermekpszich iáter: 

Szerda - csütörtök 9.30-13.30 

A SZOLGÁLTATÁSOK INGYENESEK! 

Családsegítő Szolgálat 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 



Tallózó 

A 26. nő, aki legyőzött hét férfit 

Sarkadinó dr. Lukovics Éva, 
országgyűlési képviselő, 32 
éves, férjezett, hatéves kis
fia Máté, a 26. nó a parla
mentben. 

Lehet képviselő, 
ha kikészíti 

a gyerek ruháját 
Az időközi választáson nyolc 

jelölt közül győzött Békéscsabán 
Kőrös parti otthonában arról be
szélgettünk: hogyan készül az 
őszi parlamenti csatákra, és 
egyáltalán mit szól ahhoz, hogy 
legyőzött hét férfit? 

Dr. Lukovics Éva jót nevet, és 
finomít: valójában csak négy férfin 
győzedelmeskedett, miután a vá
lasztás második fordulójára hár
man (a javára) visszaléptek. S mi
lyen a véletlen, már a városi ön
kormányzati választásokon is fér
fijelöltek előtt került a helyi köz
gyűlésbe. 

- A kampány elején nemigen 
bizakodtam, hisz felmérések sze
rint a nők esélye kicsi, talán egy a 
húszhoz. Munkámban, a városi 
családsegítő szolgálat jogtaná
csosaként azonban sosem érez
tem hátrányt. Plakátjaimon meg
jelentek ocsmány, ízléstelen irka
firkák. Az persze elő se fordult, 
hogy a fórfijelölteket „szoknyape-
cór". .falu bikája", vagy más ha
sonló feliratokkal illessék. Férfiak
nál ez nem is sértés. A nekem 
címzett legenyhébb megjegyzés 
az volt: .mit akarok én a parla
mentben, ahelyett, hogy a hat
éves gyerekemet nevelném". 

Még át sem lépte a 
küszöböt, máris 

kikiáltották legszebbnek 
- Évát nem féltem - int szóles 

mosollyal a férj, aki állítólag .első 
perctől biztos volt" a győzelem
ben. - Higgadt, racionális ember, 
szerencsés alkat. A személyeske
dés bosszantja, de megrázza ma
gát és lepereg róla. 

- És mi a helyzet a bókokkal? 
- Jólesik, ha szépnek tartanak 

- mondja Éva, és vállat von. -
Nem zavar, nem feszélyez, de 
nem is örülök neki. 

- Megismerkedésünk idején a 
városházán dolgoztam a szociál
politikai csoportnál - meséli a kép
viselőnő - , ő pedig pszichiáterként 

a városi alkoholgondozót vezet
te. Munkánk sok ponton ösz-

szekapcsolódott. Tréfásan 
úgy mondjuk: bennünket 

az alkohol hozott ösz 
sze Nem hiszem, 

hogy a képviselő
séggel családi 

faértegi 

életünk bármiben is változna, 
dig is hajszoltuk magunkat 

- De ki vezeti a háztartást? 
- Az új családi munka

megosztást már többször újra
gondoltuk - szól a férj. - Évára 
marad a mosás, nekem a terege-
tés, a takarításból viszont többet 
vállalok. A konyhában mindketten 
otthon vagyunk. Az egyetlen hely, 
ahol veszekszünk. O a franciás 
konyha mestere, én a hagyomá
nyos ételeken belül is a gombák 
elkészítésében vagyok verhetet
len. Egyvalamit azért el kell is
mernem: Éva lecsója tényleg 
jobb. Mátéval nem szenvedünk 
hiányt, míg anyja a hét első felé
ben Budapestre ingázik. 

- Semmiben? 
- Egyvalamit már az elején 

megmondtam: elmehet képviselő
nek, ha előre kikészíti a gyerek 
ruháját. A családot ő öltözteti. 
Reggel eddig is én vittem és dél
után fuvaroztam haza a családot. 
Anyósomék szerencsére biztos 
bázist jelentenek, rájuk eddig is 
mindenben számíthattunk. 

- Máté most megy elsőbe, 
önálló és különc a maga módján. 

Lépcsőn le-föl már nemcsak a 
kétszintes sorházi téglalakás kel
lemes hűvösét, hanem a bútorok 
harmóniáját is észrevesszük. A 
lakberendezés is a ház asszonyá
nak Ízlését dicséri. Ruhás
szekrényéről csak annyit mond: 
szereti a szépet. A ruhákat elkép
zeli, lerajzolja, és egy kedves idős 
néni megvarrja neki. A nagyes
télyitől a szabadidőruháig bármi
ben jól érzi magát. Minden alka
lommal, mindig az alkalomhoz il
lően. 

A padlásra csak azért nem 
megyünk fel, mert ott ez idő tájt 6 
postagalamb szomorkodik. A férj 
nagy madarász, ő találta ki leen
dő hitvesének esküvői fejdíszét is. 
Úgy gondolta, Éva kedvenc virá
gához, a sárga rózsához fátyol 
helyett jobban illik a sárga toll-
dfsz. Körbejárta hát kanárit tartó 
barátait és megtépdesték a szár
nyasokat. Békéscsabán még 
rossz nyelvek szerint is gyönyörű 
volt a menyasszony. 

(KISKEGYED) 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Pályázatot 
hirdet 

A pályázat 
benyúj tásának 
határ ideje: 
1992. szeptember 15. 

Békéscsaba városában 
aszfaltburkolatú lakóutak 
és járdák építésére 
és útkorszerűsítési 
munkák végzésére. 

A pályázat részletes kiírása 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Irodáján 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) 

TÉRÍTÉSES 
PEDAGÓGIAI 
TANÁCSADÁS 

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK 

Minden szombaton S-l 4 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, 
fejlesztő foglalkozások tartását 

VÁLLALJÁK 
gyógypedagógusok, 
pszichopedagógusok, 
logopédusok 
(korhatár csecsemőkortól!) 

HIRDESSEN 
A HETI MÉRLEGBEN! 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Heti Mérleg Szerkesztősége, Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601 Pf. 112. 
Teleion: (66) 25-589, 26-366 
Telex: 83-229, Fax: 23-954 

Gyorsnyomda A&M BT. Békéscsaba, 
Szabadság tér 1-3. (nagyposta) 

Ml SEGÍTÜNK 
Ö N N E K -

ÖN SEGÍT 
NEKÜNK! 

Hirdetési 
díjak: 

1/1 oldal 20.000 Fttáfa 

1/2 oldal 10.000 Fuáfa 

1/4 oldal 5.000 Ft+áfa 

1/8 oldal 2.500 R.áfa 

1/16 oldal 1.250 Ft+áfa 

Árengedmény: 

Háromszori megjelenés 
esetén 10% 

Ötszöri megjelenés 
esetén 20% 

Első és utolsó oldal 
20% felár 



M HETI MÉRLEG H IRDETÉS H IRDETÉS H IRDETÉS HETI MÉRLEG M 

VENDÉGLÁTÓSOK, 
KERESKEDŐK! 

MEGNYÍLT 
A MINIPACK-LERAKAT! 
. műanyag poharak 0.92 FI 161 
• műanyag tasakok 0.55 Ft-tól 
• süliburgonyás tasak 
• f 0O-as papírzsebkendő 56 Ft 
. WC-paplr 13.50/lekercs 
• szemeteszsákok tekercsben 
• egyéb csomagolóanyagok 

nagy választékban, kedvező 
áron 

Telefon: 66/26-524 
Békéscsaba, Alkotmány u. 27. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet az 1992. évi 

KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLTÁMOGATÁS 
ELNYERÉSÉRE (II. félév) 

A pályázat célja: 
állampolgárok művelődő közösségi tevékenységének támo
gatása; hozzájárulás a város közművelődési koncepciójában 
megfogalmazott célkitűzésekhez. 
Pályázhat: 
korosztályi megkötés nélkül minden helyi közösség, csoport, 
egyesület, alapítvány, művelődési intézmény, vagy az ezeket 
képviselő magánszemély. 
Pályázni lehet: a pályázati alapra 
A PÁLYÁZATI ALAP keretében támogatás kérhető 
az alábbi témakörökben: 
1. Az ifjúság körében végzett kulturális tevékenység. 
2. A település hagyományainak, közösségeinek érték

megőrzése. 
3. A város szellemi alkotóműhelyének megteremtése. 
4. Peremkerületek kulturális tevékenységének javítása. 
5. Művészeti csoportok, közösségek tevékenysége. 
6. Városi információs rendszer létrehozása. 
A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei: 
Támogatást kaphatnak a kulturális bizottsághoz tartozó szak
területek, kizárólagosan kulturális célokra. A pályázat elnye
résénél prioritást élveznek a városi közösségek tevékenysé
gei. 
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, ír
ja le, miként vonja be azokat, akik érdekében pályázik. A tá
mogatás időszaka után mik a terveik a tevékenység folytatá
sával kapcsolatban. 
A pályázathoz pályázati űrlapot kitölteni szükséges. 
A pályázat beadásának határideje: 1992. szeptember 15. 
Elbírálás: 1992. október 31-ig. 
A pályázatokat a kulturális bizottság véleményezi, a döntés
ről a pályázókat írásban értesiti. 
A bíráló bizottság a pályázatról a hibátlanul és hiánytalanul 
kitöltött adatlap és kiegészítő információk alapján tud dönteni. 
Az 1992. évi támogatás felhasználásáról az odaítélést köve
tően 1 éven belül kell elszámolni. 
A pályazatokat az alábbi címre kell beküldeni: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
Közművelődési Iroda 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Pályázati űrlapok is itt igényelhetők. 

I Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata ( 

E L A D J A 
a Békéscsaba, Orosházi út 17. sz. alatti, 57 m^es 

ÜZLETHELYISÉGET 
Vételár: 720.000 Ft + ÁFA Bánatpénz: 36.000 Ft 

Árverés: 
1992. szeptember 14-én 9.00 órakor 

a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. 
írásos jelentkezését várjuk az alábbi elmen: 

Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Iroda 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Telefon: 27-056. 

Témafelelős: Gulacsy László Kárpótlási jegy 
lel használható' 

Gyermekmegőrzés, | I a Nyitott Bölcsődében 
-felügyelet, 
-étkezés | 

y. reggel 6 órától este 6 óráig. 

biztosítása Szigligeti u. 1. 
' Teleion: 28-414 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
i Reumatológia a "szokokutas térnél". Dr. Perjést Zsuzsanna, 
Békéscsaba, Lepény Pál u. (Kun Béla u ) 1. sz. Rendel: Hétfő és 
Szerda 16-17 óráig. 

i Öt aranyos kiscica gazdit keresi Érdeklődni: Landler Jenő u. 
24. (Jamina) egész nap. 

Az A+M STÚDIÓ 
Gyorsnyomda 
(főposta) 

TIPO - GRAFIKAI 
TERVEZŐ 
SZOLGÁLTATÁSA 

NYOMTATVÁNY-

Szöveg- ós kiadványszerkesztés, 
meghívó, 
levélpapír - névjegy, 
cégkártya - embléma, 
szórólap - plakát, 
sajtóhirdetés-tervezés, 
prospektus és minden nyomtatvány 
tervezése és nyomtatása. 

A SZÉPEN TERVEZETT NYOMTATVÁNY I 
ELSŐ LÉPÉS A SIKERHEZ! 

f / 3 1 
•Vlértefll 



Képviselői fórum 

K i c s a v a r t fák 

A 24 éves Fodor József a bé
késcsabai önkormányzat legfiata
labb képviselője, a kulturális bi
zottság tagja. 

- A FIDESZ többször hangoz
tatta, hogy az önkormányzatnak 
nincs oktatási koncepciója. Mire 
alapozzátok ezt az állítást, hiszen 
már többször is szarepeitek a 
nyilvánosság előtt az önkormány
zat elgondolásai? 

- Itt az a kérdés, hogy ki mit 
nevez koncepciónak. Egy kon
cepció szerintünk álltalános alap
elvekből és cselekvési program
ból áll. A .Békéscsaba város köz
oktatásának alapelvei* c imű 
anyag, melyet még tavaly dolgo
zott ki egyik képviselőtársunk, 
csak alapelveket tartalmazott. A 
közgyűlés később elfogadott egy 
másik anyagot - oktatási koncep
ció elmen - , melyet a területén: fe
lelős MDF-es alpolgármester dol
goztatott ki, és amely jóval terje
delmesebb volt, de nem tartalma 
zott sokkal többet. 

A FIDESZ-frakció azért nem 
fogadta el ezt a .koncepciót", 
mert az sem adott választ az ál
talunk fontosnak itólt kérdésekre 
Ugyanis vannak a város oktatási 
szerkezetében olyan súlyú prob
lémák, mejyeket ntég.-ebljen. a-yá- , 
lasztási ciklusb"an kell megoldani 
Nem szólt a .koncepció" a Rózsa 
Ferenc Gimnázium tulajdonátadá
sáról, annak önkormányzati pótlá
sáról. Nem tartalmaz konkrét el-

ípzeléseket egyes iskolák szer 
zeti átalakításáról Nagyon he

ly sen beszél arról, hogy növelni 
nei a gimnáziumi képzés arányát 
a szakképzés rovására, de ennek 
módjáról nem tesz említést... Igy 
jelenleg esetleges döntések szü
letnek - lásd például a Madách 
Utcai Általános Iskola 12 osztá
lyossá való átalakítását - minden 
koncepció nélkül. 

- Nagy vihart kavart a közel
múltban az ifjúsági célokra szánt 
pénz, valamint az oktatási-inno
vációs alap pénzének ki nem osz
tása. Miért nem született döntés ? 

- Hogy válaszolni tudjak a kér
désre, távolabbról kell kezdenem 

Úgy gondolom, ez az önkor
mányzat rapszodikusan mű

ködik. A város lakosai 
előtt talán nem is vi-

HĴ TTC] lágos, hogy mely 
pártok vannak 

"kormányon", 

és ki van ellenzékben. Névlege
sen működik egy helyi koalíció, 
de mindenki mást ért rajta... 
Ugye, ha Csabaszabadiban a vi
har kicsavar egy fát, akkor Csa
baszabadi MDF-es képviselője 
rögtön rohan a sajtóhoz és el
mondja, hogy mindez a liberális 
önkormányzat hibája! Ő tehát úgy 
érti, hogy az SZDSZ és a FIDESZ 
vezeti a várost. Viszont nem árt 
egynéhány tényt világosan látni. 

A városnak három választott 
tisztségviselője van - az SZDSZ-
es polgármester, a FIDESZ-es al
polgármester és az MDF-es alpol
gármester, ez SZDSZ-FIDESZ-
MDF-koalíciót feltételez. Ráadá 
sul az MDF egymaga annyi bi
zottsági elnököt ad, mint az 
SZDSZ és a FIDESZ együtt. 

Az is igaz. hogy a három párt 
nem feltétlenül szavaz együtt lé
nyegi kérdésekben, s az, hogy 
vannak egyértelmű ötpárti azo
nosságok. Éppen ezért nehéz ki
számítani, hogy milyen lesz egy 
előterjesztés sorsa. Előfordul, 
hogy egészen kiváló szakbizott 
sági előterjesztéseket leszavaz
nak. 

Az önkrományzat 1992-es 
„JtíjJl^égvetésóben nagy konszen

zussal létrehozott különböző ala 
pokat, ami véleményem szerint 
országos szinten is példaértékű 
A kérdésben szereplő két alap el
osztása, illetve el nem osztása vi
szont gyalázatos! Az oktatási-in
novációs alap esetében egyénei 
műen a kulturális bizottság véle 
menyének a semmibevételéről 
volt szó - gyakorlatilag indok nél
kül utalták vissza a bizottsághoz 
az előterjesztést Az ifjúsági cél
feladatokra szánt pénzzel kap
csolatban az történt, hogy a köz
gyűlés többsége nem akart támo 
gatást nyújtani baloldali szerveze
teknek. Egy dologról megfeled 
kéznek: ezek a szervezetek tevé 
kenységre pályáztak, pályázataik 
megfeleltek a pályázati kiírásnak. 
Az, hogy bizonyos szervezetek 
végezhetik ugyanazt a tevékeny
séget a mi támogatásunkkal, má 
sok pedig nem, szerintem diszkri
mináció! Mint liberális képviselő 
ezt semmiképp nem tudom elfő 
gadni! 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Sz. Sz. 

1 Gondolkodó 

Akkortájt 

Alussza álmát a sarki ház. Mióta is? Senki sem emléks: 
már, senki sem tudja még. Néma, mozdulatlan, porlepett alak 
bent - kik ők? Nincs, aki fölébressze őket. Úgy tarják, veszély 
egy hely - mihelyst belépsz, hatalmas pókhálót vetnek rád, 
nyomban elkábulsz, s csak alszol, és alszol, és alszol... 
mesélik, gumivilág ez; itt már több százan, ezren, millióan? 
fék álmukat... örök álmukat? Azt is modják, járt itt egyszer 
lány, aki valami csoda, szeszély folytán visszatért a kinti vili 
Nem néma, ám nem mond semmit; éjjel-nappal járja a vá 
- nem alszik soha, tágra nyílt szeme üresen, unottan bámul 
semmibe... Vajon mit tudhat ő? 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A Tevan Kiadó újdonsága 

Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatí 
Magyarországon 1945-1956 

Nemcsak a begyűjtésről, a padlások lesöpréséről szól ez i 
kötet, hanem minduntalan életre keltett paraszttörténelem 
Megborzongva érzékelhetjük a magyar ember földszereteté 
mindennél erösebb vágyát a saját gazdálkodásra. Feltáruln 
a gazdasági és történelmi összefüggések, amelyek mö 
megtaláljuk az ötvenes évek atrocitásait, a földművesek fof) 
nos ütközéseit a hatalommal. 

A szerző - a Békés Megyei Levéltár vezetője - SZÍVÓS mu 
kával gyűjtötte az adatokat. Hihetetlenül gazdag a statisztid 
táblázatok anyaga és drámai töltésű a függelékben szere 
dokumentumok sora. A széles és alapos forrásfeltáró mun 
eredményeként hiteles információs bázis kerül az olvasó kez 
be, ami által szembesülhet a korszak sokáig elhallgatott 
ságával. 

A LAKOSSÁG SZOLGALATÁBAN 

Tisztelt t 
Olvasó • 

E szelvény kitöltésével ingyen hirdethet a HETI MÉRLEG-
ben, a város ingyenes lapjában. A hirdetés 10 szó terje
delemig ingyenes, ezen felül a hirdetési díj 20 Ft/szó. A. 
kitöltött szelvényeket a következő postacímre küldeheti: 
5601 Békéscsaba, Pf. 112, Heti Mérleg. 

Szöveg: 

Megjelenés időpontja: 

Név: 

Cím: 

Jeligés hirdetéseket 
nem veszünk fel! HIRDESSEN A HETI MÉRLEGBEN 




