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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

1 Békéscsaba - Trencsén 

Nagy ünnepségek színhe
lye volt szeptember 11-13. 
között a szlovákiai Trencsén 
- ekkor emlékeztek meg ar
ról, hogy 580 évvel ezelőtt a 
város szabad királyi városi 
rangot kapott. Az ünnepség
re ukrán, lengyel, szerb, 
olasz, francia, cseh, morva 
és magyar vendégeket hív
tak meg a városgazdák. Ma
gyarországot Békéscsaba 
önkormányzati küldöttsége 
képviselte, élén Pap János 
polgármesterrel. 

Az ünnepségek idején sor 
került egy deklaráció aláírá
sára Trencsén ós a külföldi 
városok együttműködéséről, 
melyben a következőket szö
gezik le az aláírók: „Mi, a vá
rosok képviselői ma azért ta
lálkoztunk az ősi trencsóni 
vár termeiben, hogy ünnepé
lyesen emlékezzünk arra a 
napra, amikor 580 ówel eze
lőtt Luxemburgi Zsigmond 

császár által szabad királyi 
várossá emelték Trencsént. 
Élve ezzel a lehetőséggel az 
együttműködés, baráti talál
kozók, baráti segítség, köl
csönös tapasztalatcserék 
szándékát akarjuk deklarálni. 
Ezzel a tettel egy mély embe
ri megértés hídjaival össze
kötött egységes, határok nél
küli, nemzeti ellenségeske
déstől mentes Európa gon
dolatához szeretnénk hozzá
járulni." 

Ami Trencsén és Békés
csaba további együttműkö
dését illeti, elképzelhető, 
hogy a két város hamarosan 
testvérvárosi kapcsolatot 
alakít ki. Viszonozva a mos
tani látogatást, október 15-ón 
érkezik városunkba önkor
mányzati delegáció Tren-
csónből, amikor is 20. évfor
dulóját ünnepli a békéscsa
bai szlovák klub. 

H.M. 

Az MDF békéscsabai Önkormányzati Kollégiu
m i ^ / mának meghívására Debreczeni József ország-

gyűlési képviselő 1992. szeptember 25-én, pénteken 
*J»/ 18.30 órától politikai vitaestre várja a város érdeklődő 

polgárait az MDF Nagy Imre téri székházába. 

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

íjj j i i iS , s l f J A R T 
a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel : 
26-474 

Tisztelt Olvasó! 
A közgyűlés határozata értelmében lapunk szep
tember 2-i és szeptember 9-i számában közzétettük 
és lakossági vitára bocsátottuk azokat a javaslato
kat, amelyek egyes utcanevek megváltoztatására 
és a külterületi nevek módosítására, valamint egyes 
bel- és külterületi utcák elnevezésére vonatkoznak. 
A Polgármesteri Hivatalhoz sok észrevétel érkezett 
- pró és kontra egyaránt -, emellett a levélírók más 
problémákkal kapcsolatban is kifejtik véleményüket. 
Azért, hogy október 8-i ülésén a közgyűlés a lehető 
legjobb döntéseket hozhassa, kérjük önöket, for
duljanak hozzánk továbbra is bizalommal! Minden 
észrevételüket, javaslatukat nagy örömmel veszi a 
Polgármesteri Hivatali 

1 Békéscsabáért kitüntetés 

Ónodi Henrietta az első 

A barcelonai olimpián 
részt vett városi sportolók -
Ónodi Henrietta ós Balogh Il
dikó tornásznők, Szabados 
Béla úszó, Illyés Ildikó és 
Rosza Mária atlétanők, vala
mint edzőik - Unyatyinszki-
né Karakás Júlia, Unya-
tyinszki Mihály, Kovács Ottó 
ós Tóth Sándor tiszteletére 
rendezett fogadást múlt pén
teken a Garzon Szállóban 
Békéscsaba önkormányza
ta. 

Maczák János városi kép
viselő, a sportbizottság elnö
kének bevezető szavai után 
Pap János polgármester kö
szöntötte a békéscsabai 
olimpikonokat ós átnyújtotta 
a város jutalmát. "Köszönöm 
mindannyiuknak a jó szerep
lést, s köszönöm azt, hogy 
örömet szereztek az egész 
városnak, az egész ország
nak! Mindannyian nagy izga
lommal figyeltük az Önök 

szereplését a televízió előtt 
vagy a sajtón, rádión keresz
tül... Önökért dobogott a vá
ros szíve!" - hangzott el a 
polgármesteri köszöntőben. 

Ónodi Henrietta olimpiai 
bajnoknőt Békéscsabáért ki
tüntetésben ós 250 000 fo
rint pénzjutalomban részesí
tette a városi önkormányzat, 
megbecsülése jeléül kitartó, 
hosszú munkájáért és kitűnő 
szerepléséért. A Békéscsa
báért kitüntetést ez év elején 
alapította az önkormányzat, 
ós Ónodi Henrietta az első, 
aki ezt megkapta a várostól. 
Szabados Béla és Balogh Il
dikó 30 000 forint, Illyés ildi-
kó és Rosza Mária 20 000 
forint, Unyatyinszkinó Kara
kás Júlia és Unyatyinszki Mi
hály 40 000 forint, Kovács 
Ottó 30 000 forint, Tóth Sán
dor 20 000 forint jutalomban 
részesült. 

(Sz. Sz.) 

ORSZÁGOS SZÁMÍTÓGÉPES 
INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT 

Helyben ós az ország bármely pontján 
a/ánlja szolgáltatásait, ismerteti tevékenységét, 
elmét a lakosság és az üzletemberek részére. 

CSAK EGY T E L E F O N - Y E L L O W PHONE 66/325-769 

Reumatológia a .szökökutas" térnél. 
Dr. Parjési Zsuzsanna, Békéscsaba. Lepény Pál u (Kun Béla u ) 1 ez 

Rendel: héttő és szerda 16-17 éráig 

pumiK Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

Sport-, gyermek- és utcai cipők 
Sport félcipő 36-41 2150 Ft 
(bőr) 41,5-47 2250 Ft 



1 Népszavazás Csabaszabadiban 

Még az augusztusi rendkívüli közgyűlésen Kesjár Mátyás kép
viselő Csabaszabadi önállóvá válásával kapcsolatban népszava
zást kezdeményező kórelmet nyújtott át 99 aláírással. Ezek közül 
95 volt hitelesíthető, s mivel ez a településrész választópolgárai
nak több mint 20 százalékát teszi ki, így a szeptemberi közgyűlé
sen megszületett a végső döntés: a Csabaszabadi belterület és 
a Gerendási legelő külterület részből új község alakítható ki 1993 
januárjától, amennyiben az 1992. október 18-ra kiírt helyi népsza
vazáson a helybeliek így kívánják. 

Az újtelepülés kialakításánakfeltételei adottak: az egészséges 
ivóvízellátás biztosított; a településnek már van alsó tagozatos 
iskolája és körzeti orvosi rendelője; a szociális alapellátásról, a 
közutak fenntartásáról, aközvilágítás működtetéséről az új önkor
mányzat gondoskodik majd. 

Mint ismeretes, a Rózsa Fe
renc Gimnázium jelenlegi épü
leteinek az egyház számára 
való átadásáról szóló korábbi 
közgyűlési határozat kijelölte 
az intézmény új helyét is, a 
Szabadság téri volt MSZMP-
székházat. A határozat meg
hozatala óta az önkormányzati 
gimnázium elhelyezésére le
hetőségként felmerült az And
rássy úti laktanya területe is -
a kórt szakvélemény e hely al
kalmasságát bizonyítja; itt létre 
lehetne hozni a szükséges 280 
fős kollégiumot is. Nos, szep
temberi ülésén a közgyűlés ha
tályon kívül helyezte korábbi 

Megint 
a Rózsa 

döntését, ós a Rózsa Ferenc 
Gimnázium elhelyezésére az 
Andrássy úti laktanyát jelölte ki 
- amennyiben az önkormány
zati tulajdonba kerül, és a kor
mány biztosítja a kártalanítási 
költségeket. Az önkormányzat 
a kollégium létesítésére pótló
lagos céltámogatási igényt 
nyújt majd be. 

S.O.S. • s.o.s. * S . O . S . * S O S - • S O S -
Az S.O.S. Telefonos Lelkisegélyszolgálat 1989. szeptember 

óta működik a 28-800-as telefonszámon Békéscsabán. A megyei 
telefonhálózat fejletlensége ellenére egyetlen telefonvonalunkon 
évi kb. 2000 hívás jónak mondható a magyarországi telefonos 
lelkisegélyszolgálatokhoz viszonyítva. A legtöbb hívó a 25-44 
éves korosztályból kerül ki, túlnyomórészt férfiak. A jelzett prob
lémák a következők: magány, partnerkonfliktusok, családi prob
lémák, szociális problémák és szexuális gondok fordulnak elö 
nagy számban. Az utóbbi időben nő a létbizonytalanság és a 
munkanélküliséggel kapcsolatos gondok miatti hívások száma. 
Tapasztaljuk, hogy a kockázati tényezők szaporodásával párhu
zamosan nem emelkedik a konfliktustürő képesség, alacsony a 
problémamegoldó képesség. 

1992 februárjától a Szolgálat "leányvállalataként" ún. TINI Te
lefonos Lelkisegélyszolgálat is működik tanítási napokon 16.30-
18.30-ig a 28-800-as telefonszámon. A hívók problémái többnyire 
a kapcsolatteremtési nehézségek, a serdülőkori identitászavarok, 
a családi problémák és az érzelmi válság körébe tehetők. 

A Szolgálat ügyeletesei "laikusok", akik megfelelő alkalmasság 
esetén és 30-50 órás kiképzés után szabad idejükben segítenek 
a hozzájuk segítségért forduló rászorultaknak. A következő kikép
zés 1992 októberében indul. Aki úgy érzi, hogy ideje és ereje en

gedi, hogy részt vegyen egy ilyen munkában, az je
lentkezzen a 21-820/4-es telefonszámon munkaidő
ben 9-12-ig, Szabónédr. Kállai Klára vezető pszicho-

~5£ 1 lógusnál. 

• FOGADÓNAPOK. Szeptem 
ber 25-én, pénteken dr. Simon Mi
hály jegyző, október 2-án Molnár 
György alpolgármester, október 9-
én Pap János polgármester tart 
fogadónapot a Városházán 8 és 12 
óra között. A polgármester fogadó
napjára előre kell bejelentkezni te
lefonon (26-366/170), vagy sze
mélyesen a titkárságon. 

• FIGYELEM!A városüzemelte
tési iroda értesíti a lakosságot, 
hogy október 30-ig a Szabadság 
téren a II. világháborús emlékmű 
építése folyik. A munkálatok útel
zárást és sávszűkltést tesznek 
szükségessé. A fenti munkálatok
kal egy időben a Városháza előtt 
díszburkolat építése folyik, amely a 
gyalogosközlekedést és a sze
mélygépjárművek parkolását aka
dályozza. A munkavégzés ideje 
alatt kérik a lakosság ós a közleke
désben részt vevők megértését ós 
türelmét! 

• HÁRMAS. Szeptember 25-én 
24 órától már hatszámjegyűek 
lesznek a békéscsabai telefon
os telefaxszámok (a telexszá
mok nem változnak). A fenti idő
ponttól kezdődően Békéscsaba 
66-os körzet területén az eddigi 
kapcsolási számok elé a 3-as 
számjegy kerül. Hatszámjegyű
ek lesznek a telefon- és telefax
számok továbbá Székesfehér
vár 22-es körzet, Eger 36-os kör
zet, Szolnok S6-os körzet, Sze
ged 62-es körzet és Kecskemét 
76-os körzet területén. Az átté
rés nem érinti a nullával kezdő
dő speciális hívószámokat. 

• KERÉKNYOM. A közgyűlés 
1992-ben egymillió forintot, 1993-
ban 3 millió forintot biztosít kerék
párút-építésre. A Békéscsaba -
Mezőmegyer közötti, a Berényi út 
melletti 2,3 km hosszú kerékpárút 
építésének költsége közel 8 millió 
forint lenne ugyan, ám a hiányzó 
50 százalékos fedezetet a Közle
kedési, Hírközlési és Vízügyi Mi
nisztérium adná. A beruházói, illet
ve lebonyolítói szerepet a Békés
csabai Közúti Igazgatóság végzi 
majd az önkormányzat közremű
ködésével. 

• CSŐD. Az Állami Vagyonügy
nökség (ÁVÜ) múlt heti döntése 
értelmében felszámolják a Békés
csabai Konzervgyárat. Az ÁVÜ 
eredetileg vagyonkezelésre akarta 
adni a gyárat, ám kiderült, hogy 
még a társasággá alakítás sem le
hetséges. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. Szept. 25., 
péntek: Ifi Casino - Dobókocka
klub. 

Szept. 26., szombat: "Teltház" 
- film, videó, táncház, biliárd, 
büfé. 

Szept. 28., hétfő: Művész mozi 
- Tarkovszkij: SOLARIS (szov
jet). 

Szept. 29., kedd: Művész mozi 
- Jarmusch: MYSTERY TRAIN 
(am.). 

Figyelem! A "Művészet és vi
lágkép" sorozatban Pap Gábor 
szeptember 23-i előadása elma
rad! 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• NARANCS KLUB. Szept 23., 
szerda, 21 óra: Rock roulette 

Szept. 24 26 , csütörtök-szom
bat: NARANCS FESZTIVÁL! 

MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Dr. Abdelhamid Nabil Zaki és 
Balog Katalin Krisztina leánya 
Sawsan, Kovács János ós Juhász 
Ágnes leánya Tímea, Gácsi István 
és Gyebrovszki Beatrix Éva fia 
Gergely, Tóth Ferenc és Kiszefy 
Irén leánya Tímea, Gajdács Attila 
és Gyeraj Éva leánya Andrea, 
Szántai István és Gábor Marianna 
leánya Mariann, Szakálas László 
és Nagy Katalin Piroska fia Balázs 
László 

HÁZASSÁG 

Gura László ós Farkas Erika, 
Gábor Miklós István és Sajben 
Szilvia, Kesjár Endre és Zahorin 
Krisztina Edit, Záhorszki Zoltán és 
Tóth Katalin, Frisnyicz István és 
Eperjessy Erzsébet Ildikó, Uhrin 
György és Vozár Ildikó, Zdolik Zol
tán és Vaszkó Ágnes, Kovács Sán
dor Attila és Báthori Andrea Katalin 

HALÁL 

Zsilák Györgyné Barna Erzsé
bet, Marhás Sándor, Kocziszky 
Lászlóné Nadobán Judit Etelka, 
Kalocsai Ilona 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlésé 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

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

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

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 
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• A P R Ó H I R D E T É S • 

3 5 
fölöttiek, 
F IGYELEM! 

KONDICIONÁLÓ 
TORNA 

minden kedden és csütörtökön 
17 30-tól az Kjútagi Házban 
Fáradékonysága megszűnhet izüle
tei újra hajlékonyak, a has-, csípő és 
cornbizornzala újra rugalmas lehet 

TERVTŐL - A KIVITELIG 
AZ 

A&M 
GYORSNYOMDA 
BÉKÉSCSABA • FŐPOSTA 

UJ 
SZOLGÁLTATÁSA 

NYOMTATVÁNY 

A szépen tervezett 
nyomtatvány 
ELSŐ LÉPÉS 

A SIKERHEZ! 

BÉKÉSCSABA 
Megyei Jogú Város 
önkormányzata 

ÁRVERÉSRE 
m e g h i r d e t i 

az alábbi 
i n g a t l a n a i t : 
Békéscsaba, 
Reviczky u. 24. szám alatti 
félkész állapotú lakóház, mely 
megtekinthető 1992. szeptember 
30-án 9-10 óra között. 
Kikiáltási ára: 600 000 Ft. 
A versenytárgyalást 1992. októ
ber 6-án tartjuk 9 órakor a Város
háza emeleti tárgyalójában. 

Békéscsaba, 
Kulich Itp. 14. A. I. 3. 
szám alatti 
47 m 2 -es másfél szobás komfor
tos lakás, amely megtekinthető 
1992. szeptember 30-án 10.30-
11.30 közön. 
Kikiáltási ára: 800 000 Ft. 
A versenytárgyalást 1992. októ
ber 6-án 10 órakor tartjuk a Vá
rosháza emeleti tárgyalójában. 
A versenytárgyalás előtt kérjük a 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz el
mén a pénztárba befizetni. 

Az ingatlanok vételárát kész
pénzben kell kifizetni a verseny
tárgyalást követő 30 napon belül. 

A LAKOSSÁG SZOLGALATÁBAN 

Tisztelt! 
Olvasó • 

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

Szöveg: 

Megjelenés időpontja: 

Név: 

Cím: 

Jeligés hirdetéseket 
nem veszünk tel! HIRDESSEN A HETI MÉRLEGBEN! 

1 Zártkert, termő gyümölcsfákkal, 
építménnyel eladó. Érd.: Lencsési 
33.. Megyeri József. 

i Másfél szobás lakás eladó. Békés
csaba. Haán Lajos tér 18. IV. 8. 

> Másfél éves, 51 cm átmérőjű 
Daewo típusú színes televízió el
adó. Békéscsaba. Wlassich sé
tány 15. 11/10. 

i Összkomfortos ház eladó, vagy 
elcserélhető. Békéscsaba, Szeg
fű u. 2. 

i Békéscsabától 15 km-re gazdál
kodásra alkalmas tanya egy hold 
földdel eladó. Érd.: Mezőmegyer, 
Hóvirág u. 1. (hétvégén). 

i Erkélyes, vtzórás 50 m J -es lakás 
eladó. Érd.: Milleneum 12. IV/14. 

i Gerendáson gázfűtéses kis ház 
nagy telken eladó. Lebontás nél
kül bővíthető. Érd.: Békéscsaba. 
Pajtás sor 11. 

i Sarki, utcai fél ház eladó. Érd.: 
Békéscsaba, Nagyváradi u. 29. 

• Sikonyban 709 m J bekerített ter
mő gyümölcsös eladó. Érd.: Bé
késcsaba, Könyves u 17. 2/A. 

• 240 literes Gorenje fagyasztó
szekrény eladó. Érd.: Békéscsa
ba, Kulich Itp. 12/A. II/5. 

• Milleneumon háromszobás lakás 
eladó, elcserélhető kertes vagy 
félkész házra. Tel.: 23-441. 

i Lencsési mögött zártken eladó. 
Érd.: Békéscsaba, Reviczky u. 53 

i Energetikus, elektroműszerész 
technikus munkahelyet keres. Bé
késcsaba. Fövenyes 6.111/11. 

i T S 150 MZ motorkerékpár eladó, 
vagy kismotorra cserélhető Tel.: 
39-877 

i Komfort gáztűzhely eladó. Érd.: 
este a 24-933 telefonon. 

• Lencsési zártkert eladó lakható 
épülettel Víz, villany van. Tel.: 
39-877. 

• Általános korrepetálást vállalok 
első, második osztályos gyerekek 
részére. T e l : 28-351. 

• Bőr holmik készítése, javítása, 
árusítása Szerdahelyi u. 5. Nyit
va: 9-18-ig. 

• Odaajándékoznánk kétgyönyörü. 
|0 egerésző kiscicát. Érd.: Kulich 
14/a. I/2. 

• Négyszobás társasház eladó (Ja
minában). vagy elcserélhető. Bár
milyen megoldás érdekel. Tel.: 
26 638. 

• Kulón be]áratü. kétszintes, kertes 
társasházrész eladó. Érd.: Bé-
késcsba. Oláh u. 2. 

• Belvárosi másfél szobás, vízórás, 
tehermentes lakás beköltözhető
en eladó. Tel.: 21-748. 

• Szobafenyő és kenicapálma el
adó. Érd : Békéscsaba.Dohányu. 
6. (13 óra után). 

• Vegyes tüzelésű bojlert vennék 
Érd.: Békéscsaba. Kerek 950 

• Vascsónak (6 m) a Félhalom IMII 
holtágon eladó 8000 Ft-ért. Tel : 
28-983 

i Zártkert a Lencsési mögött eladó. 
Érd.: Pásztor u. 37. fsz. 2. 

i Lencsési mögött zártkert eladó. 
Érd.: Derkovits sor 12.111/11. 

i Egy plusz két félszobás lakás el
adó. Érd.: Dózsa u. 14. Ml/24. 

i E T Z 150 eladó. Érd.: Békéscsa 
ba, Nagy Sándor u. 62. 

> Vennék másfél-, vagy kétszobás 
egyedigázos lakást első, második 
emeletig. Érd: 5601 Békéscsaba. 
Pf.: 142. 

i VW Golf motor és váltó 1100-as 
és alkatrészek eladók. Érd.: Bé
késcsaba, Székely u. 63. 

i VW Golf 1.1 1980-as jóállapotban 
eladó. Érd.: Békéscsaba.Székely 
u.63. 

• StarkerCB eladó. Érd.: Békéscsa
ba. Dózsa u. 16.111/19. 

• Spániel kölykök eladók. Érd.: Bé
késcsaba. Lajta u. 18. (17 órától). 

i Panorámás mély babakocsi el
adó. Érd.: Békéscsaba, Május 1. 
u.21. 

• Háromszobás lakás eladó. Érd.: 
Békéscsaba. Szabolcs u. 7. fsz. 1. 

• Orion színes televízió eladó. 
Érd.: Békéscsaba, Reviczky u. 
53/1. 

• Számítástechnikai szaktanácsa
dás az ön munkahelyén, az ön 
igénye szerint. Érd.: Békéscsaba. 
Pf.: 323. 

• Keresd a Kontaktot. Minden kö
zépiskolábanmegtalálod. Kontakt 
ifjúsági kiadvány. Érd.: Békéscsa
ba. Pf.: 323. 

i HO modellvasút-gyújtemény egy
ben, vagy darabonként eladó. Érd.: 
Békéscsaba. Nagyváradi u. 29. 

• Telefaxot vennék részletfizetés
sel, vagy cserével, lehet használt 
is. Tel.: 24-535 (17 óra után). 

• Építkezésre alkalmas szomszé
dos telkek eladók. Érd.: Békés
csaba. Harang u. 10. 

• Régi ház nagy kentei eladó. Érd.: 
Harang u. 10. 

• Simson 551 B motorkerékpár el
adó. Tel.: 39-271 (hétvégén). 

• A békéscsabai mentőállomás fő
állású orvost keres felvételre. Tel.: 
24-222 

• Szinteltolásos családi ház sok 
melléképülettél, 750 m 2 -es fúthető 
fóliaházzal eladó Belvárosi lakás
cserét beszámítok. Érd : Újkí
gyós. Kossuth u. 85/1. 

• Régi ház. libanevelésre alkalmas 
ólakkal, felszereléssel eladó. Bel
városi lakáscserét beszámítok. 
Érd.: Újkígyós, Hosszú u. 112. 

• Négyszobás, kertes családi ház 
eladó, vagy békéscsabairacser él
hető. Érd.: Ú|kígyós. Aponyiu.8/1. 

• Kitűnő vérvonalú dobbermann-
kolykok olcsón kaphatók. Érd.: 
Békéscsaba, Kerek: u. 11. 

• Kárpótlás és nemzeti 
gondozási a íj Tanács
adás, ügyintézés. Tel 
39-711. 



Képviselői fórum 

Szimpatizánsokat 
keres az MDF 

Dr. Vecsei László állatorvos 
Munkahelye megszűnt, három 
nagy fia már egyetemre jár. Az 
MDF tagja. Két éve Nagyrét és 
környéke őt választotta meg kép 
viselőjének. Ideje túlnyomó részét 
a város ós választói körzete éle
tének, körülményeinek jobbításá
ra fordítja. 

- Képviselő úr! Kérjük, mond
jon néhány szót körzetéről! 

- A város egyik legnagyobb 
tanyás területének vagyok a kép
viselője. A városrész igen hátrá
nyos helyzetű, az emberek szét
szórtan laknak, nehéz őket elérni 
Az elmúlt időszakban készült cse 
réptörmelékkel felszórt útjavítás 
három dűlőn, 2,5 km hosszan, 
részben önkormányzati pénzből, 
részben lakossági segítséggel 
Készült három buszmegálló és 
egy buszforduló az Oláh István 
utcában Pénz hiányában nem 
került sor a belterületi közvilágítás 
megoldására, a Sikonyi út kiköve-
zósére Fejlesztés előtt áll a Bó 
ke-kert, ahol új házak épülnek 
majd. Sajnos a kerületnek nagyon 
sok olyan része van, ahol nem 
megoldott az ivóvízellátás, több 
száz métert is kell gyalogolni egy 
kanna vízért, pedig itt főleg idős 
emberek élnek Folyik a Nagyrét 
előzetes rendezési tervének elké
szítése, melynek célja, hogy mi
nél előbb megindulhasson a far
mergazdálkodás 

- Milyennek látja ön az MDF 
székéből az önkormányzat mun
káját? 

- Az önkormányzab ülésekre 
időnként parázs hangulat jellem
ző Úgy gondolom, a lakosság 
nem ezt várja tőlünk, hanem hogy 
minél több járdát, csatornát stb 
tudjunk építeni A képviselőknek 
mindig a lakosság igényeit kell 
szolgálni. Ez nem a parlament, 
ahol pártpolitikai csatározások 
folynak, itt a városért kellene töb
bet, még többet tenni. Az ellenzé
ki képviselők itt is állandóan a 
kormány alkalmatlanságát emle
getik, pedig annyi pénz, amennyit 
az idén szociális és kulturális cé
lokra tudott fordítani a város, az 
előző időszakban soha nem állt 
sem az önkormányzatok, sem ré 
gébben a tanácsok rendelkezésé
re. Ezt a kormány gazdálkodta ki 
a költségvetésből. 

- Ön tagja a gazdasági-vállal
kozási bizottságnak, és részt 
vesz a Földrendező Bizottság 
munkájában is. 

- A gazdasági-vál
lalkozási bizottság
ban csak egyszerű 
tag vagyok az MDF 

képviseletében Bizottságunk lei-
adata, hogy a városon belül a 
nem lakással foglalkozó gazdál
kodást, vállalkozást összefogja, 
próbálja irányítani. Például egy 
meg nem hirdetett telekeladás la
kossági felháborodást is szülhet, 
evvel is foglalkozni kell A Föld
rendező Bizottságban minden 
kedden tartunk fogadónapot a 
Szent István tér 10 szám alatt, 
igyekszünk a kárpótlásra jogosul
taknak segíteni ügyes-bajos dol 
gaikban. Sokan és sokrétű 
igénnyel jönnek hozzánk, régi fájó 
sebek szakadnak fel. 1948-ban 
úgy 30 000 lakosa volt Békéscsa 
bának, most 70 000. Sok ember 
már nem akar visszamenni vidék
re földet művelni, de szívesen 
venné, ha egy-két hold földet tud
na keríteni magának. Az embe
rekben még ól a régi beidegző
dés, hogy ha földjük van, éhen 
már nem halhatnak. 

- Most alakul az MDF Önkor
mányzati Kollégiuma Mi a célja 
és mik a tervei ennek a testület
nek? 

- Már egy éve beszélünk ar
ról, hogy az onkrományzati kép
viselők MDF-es csoportján belül 
egységes munkastílust kellene ki
alakítani. Most ezt próbáljuk meg 
úgy, hogy szeretnénk nyitni a la
kosság felé. Nemcsak MDF-szim-
patizánsokat szeretnénk magunk 
köré gyűjteni, hanem "városszim
patizánsokat" is Szeretnénk kicsit 
felrázni az embereket, kimozdita 
ni fásultságukból Most lesz az el
ső ilyen rendezvényünk, ahova 
Debreczeni József országgyűlési 
képviselőt hívtuk meg Személyé
re és a körülötte kialakult csapat 
munkájára a politika iránt érdek
lődők, úgy gondolom, nagyon fo 
gékonyak. 

- Mik az ön tervei a következő 
két évre? 

- Csabai születésű vagyok A 
.körzet, amelynek képviselője va
gyok, állatorvosi körzetembe is 
tartozik. Nap nap után találkozom 
az emberekkel, személyesen is
merek szinte mindenkit Tudom, 
milyen nehéz körülmények között 
élnek. Remélem, hogy a követke
ző két év alatt még tudok olyat 
tenni, ami számukra hasznos. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
MIKÓCZY ERIKA 

1 Gondolkodó 

L'art pour l 'art 

... s egyszer csak ott találták magukat azon a gyönyörű idegen 
bolygón, több fényévnyi távolságra a Földtől. Hárman voltak - csak 
a tudós, a polit ikus és a művész élte túl a megmagyarázhatat lan 
katasztrófát. 

Hamar kiderült, hogy maguk vannak a bolygón - vagy más di
menzióban mozogtak a bolygó lakói - ez nem derült ki soha; ám 
nem sokáig bánkódtak - berendezkedtek a magányra, sőt egy idő 
múlva kerülgetni kezdek egymást. . . 

Önfeledten dolgoztak. A tudós vi lágraszóló fel fedezéseket tett, 
a művész felülmúlta korábbi önmagát , a polit ikus hatásosnál hatá
sosabb beszédeket mondogatot t esténként a tükör előtt... És bol
dogan éltek, míg meg nem haltak. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Berekméri Zoltán: Lábtörlők 

Berekméri-emlékkiállítás 

Szívfacsaró képek 

Békéscsaba városa - Váradi Zoltán fotóművész kezdeményezésér 
- 1992. szeptember 4-én a Munkácsy Mihály Múzeumban nyii 

tárlattal régi adósságából törlesztett a négy évvel ezelőtt, 1988 
elhunyt békéscsabai származású Berekméri Zoltánnal szemben. 

Berekméri nem tartozott a szocializmus talpnyalói közé, valószínű 
ennek köszönhető hosszú ideig tartó mellőzöttsége. Postatisztviselő 
ként dolgozott Békéscsabán A napi munka elvégzése után éjszakán 
ként nagyította, laborálta fotóművészeti, fotótörténeti szempontból is je 
lentős müveit 1953-ban elköltözött Békéscsabáról, s Budapesten a Pe 
tőfi Irodalmi Múzeum fotográfusa lett. Itt, a könyvek-között rendkívül jc 
érezte magát Végre hódolhatott irodalom- és versszeretetének. Pomá 
zon lakott, alkotott teljes visszavonultságban. 1985-ben fotós kollégí 
kiállítást rendeztek képeiből Budapesten az Ernst Múzeumban. Ez 
bemutató meghozta számára a sikerek sorozatát. Berekmóri műveive 
több hazai és nemzetközi díjat nyert. Alkotásai szerepelnek a magya 
fotográfia történetét feldolgozó "Leletek" című albumban. 

Berekméri Zoltán anyagát e kiállításra Váradi Zoltán válogatta 
szépszámú művészi fotográfiát bemutató nagytermi tárlaton láthati 
az ötvenes évek hangulatát idéző képek is Békéscsaba egykori város
részeit megörökítő munkáin szívfacsaró látni, hogy milyen szép hidak, 
kutak és egyéb építészeti értékek voltak egykoron a megyeszékhelyen. 
- "Havas városkép" - Kifejezetten izgalmas művészettörténeti problé
mát (eszegetnek téli tájrészletei, széna és szalmakazlakat átórtelme-
zetten, filozofikusan megörökítő fotográfiái. - "Elevátor" - Lenyűgöző 
komponálási készségről, érzékenységről tanúskodnak egyszerű hétköz
napi tárgyakat, épületrészeket témaként választó fotói. - "Lábtörlők' 
"Poros üvegek" -

A békéscsabai üget i temetőben nyugvó Berekméri Zoltán postatiszt 
viselő-fotóművész emlékkiállítása 1992. október 11-ig látogatható. 

BMZ 




