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1 Kétéves mérleg 

Félúton az önkormányzat 

Beszélgetés Pap János pol
gármesterrel. 

- Polgármester Úr! Félidőben 
az önkormányzat. Kérem, be
széljen az első két év tapasz
talatairól! 

- Az első két év egy nagy ta
nulási folyamat volt, annak is az 
eleje. Létrejött egy helyi érdekér
vényesítési mechanizmus, ami 
nagyon rossz körülmények kö
zött keletkezeti, meri a csökke
nő teljesítményt mutató gazda
ság, növekvő szociális problé
mák halmaza, ós talán ennek 
következményeként egy politikai 
fásultság, közöny közepette kel
lett kialakítani az előzőnél aktí
vabb, új. demokratikus rend
szert. Az élethelyzet nem volt túl 
szerencsés ehhez, az emberek 
nagy része nem örömként élte 
meg a demokráciát, nem volt bi
zakodó. Az önkormányzat gaz
dálkodásával, a költségvetéssel 
új magatartásformát, új politikai 
stílust sikerült viszont meghono
sítani, ami eredményre vezetett. 
Az intézmények autonómiát 
kaptak, tehát anyagi lehetősége
ik keretein belül függetlenséget, 
és ennek megfelelően felelős
séget is. A városban hosszú táv
ra tekintő fejlesztési programot 
indítottunk el, aminek egyik ele
me az infrastruktúra fejlesztése. 

másik az oktatási intézmények 
műszaki szinten tartása, felújítá
sa, fejlesztése. Gazdasági és 
politikai okok miatt talán nem a 
legoptimálisabb a mozgáste
rünk, de a tanulási folyamatban 
ez mindenképpen fontos két év 
volt. 

- Mi várható az önkormány
zat következő két évében ? 

- Az önkormányzatokkal 
kapcsolatos központi politika bi
zonytalanná tesz bennünket, 
nem kiszámítható, hogy mi lesz 
jövőre, vagy 1994-ben. Tervünk 
- kicsit elfeledkezve az állami 
költségvetésről -, hogy az intéz
mények most megkezdett felújí
tási, korszerűsítési programját 
folytassuk, az óvodáknál, isko
láknál és az egészségügyben is, 
legalább az idei szinten. Munka
helyteremtő fejlesztéseket, ma
gyar és külföldi vállalkozókkal 
megvalósítandó programokon 
dolgozunk. A következő év köz
ponti költségvetési irányelvei 
elég riasztóak. így azt kell meg
találnunk, hogy a jelenlegi, már 
megkezdett programok hogyan 
folytathatók ütemesen úgy. hogy 
az intézmények működésében 
se legyen visszaesés. 

- A személyi jövedelemadó 
50 százalékát kapták eddig az 
önkormányzatok. A jövőben ezt 

Félidőben 

Taxis(top) 

• Névtelen alkoholisták 

1. Sz. Altalános Iskola 

Képviselői fórum 

• Család, munka. 

Művészet és politika 

az arányt csak 30 százalékra 
tervezik. Miből lehet pótolni a ki
eső forrást? 

- Összeállítottuk a központi 
költségvetési törvény tervezete 
alapján a város koncepcióját, 
amelyet november 19-én tárgyal 
majd a közgyűlés. Az infláció és 
a közszolgálati törvény előírásai 
miatt az 1992. évi ellátási szín
vonal megtartásához 350-400 
millió forint hiányzik, ráadásul 
az szja önkormányzati részének 
csökkenése 150 milliós bevétel
kiesést jelent. Most azon dolgo
zunk, hogy honnan teremtsük 
elő ezt a félmilliárdnál is na
gyobb összeget. Valószínűleg 
vissza kell fogni a fejlesztéseket, 
bár tudjuk, hogy nagy szükség 
van járdák/a, kerékpárutakra, 
burkolt, csatornázott utcákra... 

Tervezünk egy megbeszé
lést, amelyen az önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal két
éves működéséről próbálunk 
egy adatokkal alátámasztott, át
fogó képet adni. Kérem a város 
polgárait, hogy tapasztalataikat, 
észrevételeiket juttassák el hoz
zánk, vagy választott képviselő
ikhez! December 8-án szeret
nénk a költségvetési tervekről 
tájékoztatni a város lakóit, hogy 
legyen lehetőségünk az együtt
gondolkodásra. Végleges városi 
költségvetésünk várhatóan janu
árban lesz. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
MIKÓCZY ERIKA 

Reumatológia 
a „szökökutas" térnél. 
Dr. Perjesi Zsuzsanna, 

Békéscsaba. Lepény Pál u 1 s z 

Rendel: 
héttő és s z e r d a 1 6 - 1 7 éráig 

A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
November 16.. 16 óra 

Tel.: 
326 474 

Beiratás előtt 

Az általános 
iskolák 

Szinte valamennyi békés
csabai polgárt foglalkoztató 
kérdés, hogy milyen iskolát 
válasszon gyermekének. 

Városunkban 14 iskolában 
kezdhetik a tanköteles korú 
gyermekek általános iskolai 
tanulmányaikat. A beiskolázá
si folyamat elősegítése, a szü
lök szabad iskolaválasztásá
nak megkönnyítése érdeké
ben lehetőséget teremtünk a 
város általános iskoláinak a 
bemutatkozásra. A pedagógiai 
szolgáltatást végző intézmé
nyek szintén szerepelnek so
rozatunkban, melyek terveink 
szerint, egymást követően je
lennek meg a Heti Mérlegben. 
Igy az általános iskolai beirat
kozás idejére (áprilisra) min
den szülő megismerkedhet 
azokkal az információkkal, 
amelyeket az iskolák maguk
ról fontosnak tartottak a köz
vélemény elé tárni. Felhívjuk 
azonban a figyelmet, hogy Bé
késcsaba iskoláinak lakókör
zet szerinti ellátási kötelezett
ségük van. Körzeten kívüli fel
vételről minden igazgató saját 
hatáskörében, a férőhelyek 
függvényében dönt. A körzet
határok időben ki lesznek füg
gesztve valamennyi óvodá
ban, általános iskolában, a be
iskolázásról szóló összes in
formációval együtt 1993 már
ciusában. 

TÚRINÉ KOVÁCS MÁRTA 
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G 
GARANCIA 
BIZTOSÍTÓ 

RT. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

1993 január 1 jétől az OTP lakás célú hitelekhez kapcsolódó 
lakásbiztosítások díjfizetésének eddigi formája megváltozik Ezen 
időponttól Önök nem a hiteltörlesztö részletekkel fizetik a lakásbiz
tosítási díjakat, hanem közvetlenül a Garancia Biztosítóhoz történik 
a jövőben a díjak befizetése. A változások csak a díjfizetés módját 
érintik, ugyanis a jövőben kettő befizetési lapot (csekket) kell majd 
befizetniük Az egyiken az OTP-hitel törlesztő részletét, a másikon 
a lakásbiztosítási díjakat Utóbbihoz minden ügyfelünk részére előre 
kitöltött, nyomtatott befizetési lapokat fogunk postán elküldeni A be
fizetési lapok megérkezéséig Önöknek nem kell tenni semmit. Kér
jük azonban, hogy akik valamilyen ok miatt 1993 január 15-ig nem 
kapnák meg a befizetési lapokat (csekkeket), szíveskedjenek azt ré
szünkre jelezni! 

A változásokért, többletfáradozásaikért szíves türelmüket és 
megértésüket kérük. 

Köszönjük' 
GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. 
5600 Békéscsaba. Gyóni G. u 3 
Telefon: 325-763 

HÍ R E T T 
RÖVIDEN X j L 

• FOGADÓÓRA. Herczeg Ta
más, a 7 sz választókerület 
egyéni képviselője november 17-
én, kedden 17 órakor fogadóórát 
tart a Petőfi Utcai 1 Sz. Általános 
Iskolában 

• TAXIS(TOP). Megalakult a 
Békés Megyei Taxis Kamara, a 
megyei taxisok szakmai érdek
képviselete Mint a bemutatkozó 
sajtótájékoztatón megtudtuk, a 
Kamarához egyelőre mintegy 
140 en csatlakoztak - a megyé
ben pillanatnyilag kb. 500-an ta
xiznak Lapunk elsősorban a bé 
késcsabai helyzetről érdeklődött 
Papp Andrásnál, a Kamara 5 évre 
megválasztott elnökénél. A csabai 
taxistársaságok közül eddig a 
Thermál. a Gábriel és a Kórós taxi 
csatlakozott a Kamarához, míg a 
negyedik, a Csaba Taxi még kivár 
A városban jelenleg 260 an (!) 
foglalkoznak taxizással, 100 an 
nem tagjai egyik társaságnak 
sem Természetesen őket is szí
vesen látnák az új érdekvédelmi 
szervezetben Ami a jövőt illeti, je 
lentös változások képzelhetők el a 
taxis fronton valamiképpen sza 
bályozni kell - az érdekeltek rész 
vételével - a piac telítettségét sok 
ez a 260 taxi Békéscsabának 1 Az 
egyik járható út a taxiengedélyek 
limitálása, a tarifa felső határának 
megállapítása Jelenleg a taxizás 

szabadáras, s néha 
megesik, hogy a gya 
nútlan polgár beszáll 
egy szervezeten kí

vüli kocsiba és kiszálláskor dob 
benten veszi tudomásul a fizeten
dő összeg nagyságát... 

• NÉVTELEN A Névtelen Alko
holisták olyan férfiak és nők kö
zössége, akik megosztják egy
mással tapasztalataikat, erejüket 
ós azon reményüket, hogy mag 
oldhatják közös problémájukat, 
valamint segíthetnek másoknak 
az alkoholizmusból a gyógyulás 
útjára lépni A közösséghez való 
tartozásnak egyetlen feltétele az 
ivással való felhagyás szándéka 
A tagság nem jár illetékkel vagy 
díjjal. Összejöveteleiket az Ifjúsági 
Házban tartják, minden pénteken 
17 órától A szervezetről további 
információ a 323-357-es telefon
számon kérhető 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség Békéscsaba 
Szent István ter 9 *>601 Pl 112 
Telefon: (66) 325-589, 326 366, 
telelax: 323-954, telex: 83-229 

Szedés A & M StuoiC 
Nyomás Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető 

Garai Gyórgy igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 

Beiratás előtt... 
ÁCHIM L. ANDRÁS Általános Iskola 
BÉKÉSCSABA, Petőf i u. 1 . , te l . : 325-922, 

igazgató: Bokor József 

Az iskola az 1901. szeptember 1-jén megnyílt állami 
polgári fiúiskola jogutódja. A mai épület 1910-ben létesült. 
Az iskola 1948-tól az 1. Sz. Ált. Iskola nevet viseli; az 
Áchim L. András Általános Iskola elnevezést 1971-ben 
kapta. 1946-1985 között az általános iskolai felnőttokta
tásnak is helyet ad az épület. A 8 tanteremmel, zsibongók
kal való bővítés 1975-1977-ben történt. 

Jelenleg az épület fokozatos felújítása folyik, így 1990-
ben atornaterem, 1991 nyarán a tetőszerkezet, míg 1992-
ben a lépcsőházak ós tantermek felújítására került sor. E 
helyen is köszönjük ezt a város önkormányzatának. Az ab
lakok és a külső homlokzat felújítása van még hátra... 
Megfiatalodik az öreg iskola! 

Iskolánkba jelenleg 640 tanuló jár 24 tanulócsoportba. 
Az első osztályokban a Lovászné-féle olvasás-tanítá 
módszerrel, iskolaotthonos vagy hagyományos egytanítós 
osztályokban ismerkednek a gyerekek a betűk, számok vi
lágával. Diákjaink angol, orosz és német nyelvet tanulhat
nak. Az érdeklődők 3. osztálytól tagozatos (emelt) óra
számban angol vagy német nyelvet tanulnak. A nyelvi ta
gozatos osztályokba a II. évfolyamon tanév végén kapott 
jeles-jó tanulmányi eredménnyel lehet bejutni. Az 1 -4. osz
tályokban mindennap van testnevelés. Á délutáni sporto
lási lehetőséget 9 sportcsoportban biztosítjuk. Az 5-8. osz
tályokban jól felszerelt szaktantermekben folyik az oktató-
nevelő munka. Már számítástechnikai szaktanteremmel is 
rendelkezünk. 12 000 kötetes könyvtárunk van. A tehetsé
ges tanulók 12 szakkörben (matematika, számítástechni
ka, KRESZ stb.) fejleszthetik tudásukat. Napközi vag 
menzás ellátást minden igénylőnek biztosítunk! 

A 640 tanulót 54 tanító és tanár oktatja. Közülük 12 ko
rábban az iskola növendéke volt. 7-en 3-10 éves, míg a 
többiek 10 évnél hosszabb tanítási gyakorlattal rendelkez
nek. Az 1-4. osztályokban tanító kollégák közül néhányan 
a Körösi Csorna Sándor Főiskola szakvezető tanárai. 

Mit tartunk iskolánk erősségének? Mire vagyunk legin
kább büszkék? Elégedettek vagyunk azzal, hogy a 8. osz
tályt végzett tanulóink 40 %-a (sok év átlagában) gimná
ziumokban, 40 %-uk szakközépiskolákban tanul tovább. 
Ezen arányok jobbak az országos, megyei, de a városi 
ilyen irányú mutatóknál is. Az elmúlt 2 évben 22 (!!) tanu
lónkat vették fel országos beiskolázású (két tannyelvű) 
gimnáziumokba, elsődlegesen Szegedre. Tanulmányi ver
senyeken tanítványaink általában igen jól szerepelnek, fő
leg nyelvekből és matematikából. Büszkék vagyunk arra 
is, hogy több mint 20 éve tanítunk angol nyelvet, aminek 
a következménye, hogy a város főiskoláján, középiskolá
iban az angol nyelvet tanító tanárok nagyobb része a mi 
diákunk volt. 

Az iskola körzete a Jókai út - Petőfi u. - Bartók B. út 
Temető sor - Ör u. - lllésházi út által határolt terület. Kör
zeten kívülről elsődlegesen a már ide járó tanulók testvé
reit, az iskola volt diákjainak gyerekeit tudjuk felvenni. Örü
lünk annak, hogy 150 olyan tanulónk van, akiknek édes
anyja, édesapja vagy nagyszülei is a Petőfi utcai „oreg" 
iskola tanulói voltak! Úgy gondoljuk, ez is igazolja, hogy 
az olvasás és számolás tudománya mellett igyekszünk 
minden tanítványunk szívébe, lelkébe elültetni a becsü
letes, emberséges élet fontosságát. 

Köszönjük, hogy elolvasta bemutatkozásunkat! 
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TERVTŐL - A KIVITELIG AZ 

A&M 
G Y O R S N Y O M D A 
BÉKÉSCSABA • FŐPOSTA 

UJ 
SZOLGÁLTATÁSA 

NYOMTATVÁNY 

A szépen tervezett nyomtatvány 

ELSŐ LÉPES A SIKERHEZ 1 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

Polgármesteri Hivatalába 
középiskolai végzettségű 
munkatársat keresünk, aki 

a VIII. kerületben (Gerla) lő feladatként 

• segíti a lakosság hivatalos ügyei
nek intézését 

• részt vesz a részönkormányzat! 
ügyek előkészítésében és a dönté
sek végrehajtásában. 

• ellátja a részönkormányzattal kap
csolatos adminisztratív feladatokat 

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok 
a gerlai lakosok, akik gépiről gyakor
lattal is rendelkeznek 

Jelentkezni írásban benyújtott ön
életrajzzal lehet 1892. november 
25-ig dr. Simon Mihály jegyzőnél. 

Clm: Békéscsaba. 
Szent István tér 7 5601 Pf 112 

Az állás 
1993 január 1 -jétől tölthető be 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

H o g y n e c s a l ó d j o n . . . 

»***.« 

S "IN 
323-777 

FAMÍLIA-

CSALADÍEGÍTŐ 
KERESKEDÉS 

Ev végi 
kedvezményes vásár 
a „FAMÍLIA" 
Családsegítő 
Kereskedésnél! 

Ajándékozzon olcsón újat! 
550 Ft/m 

580 Ft 
480 Ft 
250 Ft 

750-850 Ft 

- méteráru (import vastag téli darab szovetanyagok) 
gyermek farmerdzseki koptatott es sötétkék színben 

- női fehér köpeny 46 48 as méretben 
- gyermek pulóverek (angol exportból kimaradt) 
- férfi pulóverek (angol exportból kimaradt) 
- nói szoknyák 

- farmar 550 Ft 
- vastag, bélelt. 46-50-es moreiig 750-850 Ft 

- Isti nyúlbunda (színhfcával) 8000 Ft 
férfi ollony 50-52 es méret 5500 Ft 

- 'A - szabású átmeneti kabát 4700-5000 Fl 
-blézerek 1500-1600 Ft 
- női kosztümök 

- Kassa szövet kosztüm, szürke, barna 5054-ig 1600 Fi 
- olasz szövet kosztüm 42 44 46-48 méretben 1480 Ft 
- szövet kosztümök 44 4 6 48-50-52 méretben 1800 Ft 
- belelt vastagabb kosztümök 48 as méretben 2500 Ft 

Nyitva tartás: 
Minden szerdán 8-18 oraig 
Békéscsaba Jósika u 120 
(beprat a Frankhn u U-lol) 

Szeretettet v.irok minden érdeklődőt es v.is.irlol' 

S U R I N A S N E 
T ó t h O l g a 

INGATLAN 
2,5 szobás lakás eladó Mezöberény 
központjában Tel 352-731, Nagyné 
Padlasteres kertes ház garázzsal el
adó Érd Pongrácz u 45 
Olcsó kert Veszélyen termő gyü
mölcsfákkal, kúttal sürgősen eladó 
Érd Kun u 50 
U 2 (él szobás lakás szociálpolitikai 
kedvezménnyel sürgősen eladó Tel 
339-779 
Báthon u folytatásában 1600 rrr' telek 
eladó Tel 326-187 
Városhoz közel lakható tanya, sok mel-
léképulettel, szántófölddel eladó Tel 
328-284 
68 nr társasházi lakás konyhakerttel, 
garázzsal eladó Érd Szabolcs u 22 
Belvárosi 1.5 szobás I emeleti, egyedi 

fázós lakás eladó 1.5 mllió Ft-ért 
rd Wlassich sétány 5/B 1/4. 

2,5 szobás lakás eladó Érd Lencsési 
út 24 L/3 
2 szobás felújított lakás garázzsal, 
vagy anélkül eladó Érd Pásztor u 35 
IV/15 
300 n -ol ashato kert haszonbérbe ki
adó Érd Landler Jenő u 62 
Kertes kis ház eladó, nagyobbra cse
rélhető Érd Mezőmegyer, Kossuth 
u 12 
Eladó Bcs Mánássy U 17 számú régi 
ház Érd hétvégén a helyszínen 
Családi ház két családnak, vagy közü
letnek eladó Érd Klapka u 4 
Régi ház nagy telekkel eladó É'd Dr. 
Becsey O u 51 
Bcs , Rábai u 1 111/12 alatti 3 szobás 
lakás eladó, vagy jaminai kertes házra 
cserélhető 
Kis házat kerttel vagy fél házat vennék 
a belvároshoz közel Tel :126-162 
Zártkert a Lencsési mogott eladó Érd 
Pásztor u 37 fszt 2 
1 szobás bútorozott lakás a Kulich la
kótelepen, állomáshoz közel aberletbe 
kiadó Érd Nagy Sándor u 39 
Veszélyen hobbikert eladó, vagy lakás
ra cserélhető I emeletig Tel 327-267 
Zártkert eladó a Lencsési mogott Érd 
Pásztor u 65 11/8. 
Városközpontban lévő önkormányzati 
lakásunkat Lencsesire cserélnénk. II 
emeletig Érd Lencsési út 63 X 57 
2 szobás ház eiado Érd Bartók Béla 
Ú167-69/A IV/15 
2 szobás, gázos lakás eladó Érd. 
Szamuely u 31 
2 szobás, egyedi gázos, teglablokkos, 
II emeleti lakás eladó Tel 328-251 
Komfortos tanya gazdasági épületek
kel, 1 hold földdel eladó Érd Nagyrét. 
1637 
Átriumos 160 m-es kertes családi ház 
eladó Tel 322-357 
Tmodi utcai 2 szobás IV emeleti lakás 
eladó Tel 326-316 
Kisdombegyházán haz sürgősen el
adó Érd Szent István tér 9 fszt 5 
Udvan házrész es olajkalyha eladó 
földkiadó Tel 327-072 
Gyulán, a Nagyváradi u 28/B alatt. 
176 m-es ket család részére is alkal
mas családi ház eladó 

JARMU 
• Belvárosban, a Jókai uton garázs el 

adó Érd Jókai ut 8 Hegyesi 
• Garázst bérelnek, vagy vennék a Len 

csési út 5961 alatt Tel 339 263 
• Lada 1500 reális aron eladó Érd 

Pipacs koz 8 
• 250 ETZ eladó Erd Kovács Palu 41 
• Ladát vennék (1500 tol 2107-ig) 10 000 

Ft-os törlesztessél Érd Lencsési ut 
55-57 

I Domború szelvedös VW Bogár eladó 
Metál meggypiros, alufelni. barnított 
üvegek Érd Gyöngyösi u 59/1 Suha 

I Személygépkocsiba gyermekülés el
adó 4500 Ft-ért Tel 321-246 

I Simson segédmotor felújítva eladó 
17 000 Ft-ért. és 26-os női kerékpár 
eladó 8000 Ft-ért Érd Ady u 35 

I Garázs eladó a Széna utcában Érd 
Bartók Béla út 57 IV/13 

• Garázs eladó az Áchim Kp -en Tel 
324-856 17 órától 

EGYÉB 
l Magán áll alorvos ként rendel, kiszállást 

is vállal Földházi dr , nyugállományú 
föállatorvos a város egész területén 
Érd Jamna. Vásárhelyi u 8 vagy 
327-480 

• Minden típusú fekete-fehér 'v helyszí
nen történő javítását vállalom Tel 
326-162 

• Lakásomon egesznapos telefonügye-
letét vállalok Tel 322-948 

* Panorámás mély babakocsi es esküvői 
ruha olcsón eladó Érd Kulich Itp 
25/B 1/1 vagy hétvégen 327-062 

1 Sárgakotes reális áron eladó Érd 
Sportcsarnok dűlője. T 1496 

1 400 kéve kukoricaszár és új kukorica
morzsoló eladó Érd Mariassy u 47 

• Cserépléc eladó Tel 321-701 
i 2 személyes ágyneműtartós narancs-

piros színű pillangó heverő eladó Tel 
339-277 

* Neumann táska villanyvarrógép eladó 
Tol 323-916 

• Mely és sport babakocsi olcsón eladó 
Érd Mezőmegyer, Duna u 6 

* Gyümölcsfa, csemete minden fajtából 
Árusítás Móricz u 7 . 7-16 óráig 

* Angol szabású vajszínű. 48-as méretű 
menyasszonyi ruha különleges fej
dísszel, kiegészítőkkel kölcsönözhető 
Érd Fiumei u 26. 

• Kisiparosok figyelem' Szabadidőru
hák, kötöttáruk összeállítását Overlock 
varrógéppel, rövid határidővel válla
lom Tel 322-766/136 

1 Hasznait, márkás sífelszerelések áru
sítása es szervizelése kedvező aron a 
Gyulai ut 45 alatt vagy 323-042 

> Jatékjavitás1 HO. TT modelk/asutak, sí
nek transzformátorok eladok Tel 
323- 244 

1 Összecsukható sport babakocsi olcsón 
eladó Ugyanitt EsmeraWa eskuvöiru-
ha-kölcsönző eredeti spanyol ruhákkal 
Érd Pongrácz u 52 

> Smger varrógép és hosszú, barna velúr 
bunda eladó 48-50-es méretben Tel 
324- 6'7 

> Gépelést vállalok Tel 322-716 vagy 
Kulich 18/B 111/9 

* 230 literes, garanciás fagyasztószek
rény eladó Erd Nytsztor u 18 

i Zeneszekreny (radio, lemezjátszó, bar-
szekrény) eladó Tel 322-716 

' Működő iparművészeti bolt bizoma 
nyos értékesítésre átvesz festményt, 
szobrot, dísztárgyakat, bizsukat Érd 
Lencsési út 63 

1 Német szóbeli nyék/vizsgatételek ki
dolgozása 500 Ft-ért Érd Andrássy u 
52 , Borbély 

• Külkereskedelmi- és vámügyintézést 
vállalok ónálló külker joggal Tel 
325- 248 

• Alig hasznait olajkályha olcsón eladó 
Érd Áchim Kp M/17 11/10 

i Különböző keresztmetszetű, sodrott 
réz, 3 és 4 erű gurmkabelek eladok 
Tel 362-107 

> Nézzen be hozzánk1 Rövidárubolt Bé
késcsaba. Kun u 50 , a kis TUZÉP-pel^ 
szemben 

l Szántott nwrzsoll 
kukorica 100 q fe
lett házhoz szállítva 
900Ft/q 72-79-616 
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Képviselői fórum 

Család, munka 
képviselőség 

Városunk képviselő-testüle 
tének mindössze három tagja 
nő. Egyikük. Kutiné dr. Stefa-
novics Katalin, a Délalföldi 
Tégla- és Cserópipari Vállalat 
jogtanácsosa, aki nagyon aktív 
képviselő. 

- Kérlek, mutasd be magad! 

- Férjnél vagyok, van egy hét
éves kislányom. 22 éve dolgo
zom a jelenlegi munkahelye
men, mellékállásban is jogtaná
csosi munkát végzek, és két he
lyen jogsegélyszolgálatot veze
tek. Heti két alkalommal, rend
szeresen kézilabdázom, azonkí
vül 15 éve kórusban is énekelek. 
Az egyéni elfoglaltságaimon kí
vül jaminai választókörzetemet 
járom, és a FIDESZ-frakció ülé
sein is rendszeresen részt ve
szek. Az önkormányzati válasz
tásokat megelőzően ők kértek 
fel, mint jogi szakembert. Nem 
voltam, és jelenleg sem vagyok 
a FIDESZ tagja, de elképzelése
ikkel teljesen azonosulni tudok, 
szívesen dolgozom velük. 

- Jaminai képviselő vagy. Mit 
szeretnél elérni e térséget il
letően? 

- Jaminában 3 választókör
zet van, ezek egyike az enyém. 
Kötődésem ehhez a területhez a 
munkám és a sport révén alakult 
ki, s bár nem itt lakom, nagyon 
sok embert ismerek. Mi, jaminai 
képviselők azért harcolunk, 
hogy a terület felzárkózzon Bé
késcsaba már fejlettebb belső 
részeihez. Bizom benne, hogy 
sikerül előrelépést elérni még a 
mostani önkormányzat hátrale
vő két évében. 

- Hogyan értékeled az önkor
mányzat első két évét? 

- Az önkormányzatot úgy ke
zelem, mint egy új .jogintéz
ményt", bevezetéséhez, jó mű
ködéséhez idő kell, ezt is tanulni 
kell. A város olyan eredménye
ket ért el - főleg pénzügyi vona
lon -, amit csak elismerni lehet. 
A források szűkösek, nehezen 
lehet a sokrétű igényeket kielé
gíteni, de úgy érzem, a város 
ezen a területen is körültekintő
en jár el. Nem vagyok viszont 

elégedett a bizottsá
gokban folyó munka 
szakmai minőségé
vel. Nagyon nagy 

1 Gondolkodó 

Művészet és polit ika 

rjler.cc" 

feladat hárul a közgyűlésre, ami
kor szakmailag nem minden 
szempontból megalapozott elő
terjesztések kerülnek napirend
re, és olyan szakmai kérdések 
megvitatására kerül sor, ame
lyeknek a bizottságok munkájá
ban kellene inkább megjelenni
ük. Az ülések igy 10-12 órásra 
nyúlnak, délután kezdődnek, és 
úgy érzem, hatékony munkát éj
fél körül már nagyon nehezen 
lehet végezni. Szóval még csi
szolódnunk kell. 

- A bizottságok munkáját bí
ráltad. Mi a helyzet a jogi és ügy
rendi bizottságban? 

- A jogi és ügyrendi bizottság 
tagjaként nagyon jól érzem ma
gam. Itt nem lehet észrevenni, 
hogy ki melyik párt tagja, kifeje
zetten a szakmai munkára kon
centrálunk, amit nagyon komo
lyan veszünk. Feladatunk első
sorban az önkormányzati rende
lettervezetek szakmai megvita
tása, köztársasági megbízotti 
észrevételek és minden olyan 
jellegű előterjesztés vizsgálata, 
amely jogi megközelítést kíván. 

- Család, munka, bizottság, 
képviselőség - nem sok ez egy 
kicsit, ha mindenben eleget 
akarsz tenni? 

- A családom nagyon megér
tő, megszokták, hogy mindig el
foglalt vagyok. Korábban is szí
vesen vettem részt a közélet
ben, szeretem az embereket, 
szeretem képviselni az emberek 
egy nagy csoportjának ügyét. 
Persze mindig adódnak problé
mák. Szeretném, ha a választók 
kicsit közelebb kerülnének a 
képviselőkhöz. A közgyűlés ülé
sei nyitottak, és - bár a Heti 
Mérlegből tájékozódhat a lakos
ság az önkormányzat munkájá
ról - jó lenne, ha minél többen 
személyes kapcsolatba kerülné
nek képviselőjükkel, igy két év 
múlva elérhetnénk, hogy a vá
lasztók tudják, hogy miért érde
mes, s hogy kire érdemes sza
vazni. 

- Köszönöm a beszélgetést! 

M I K Ó C Z Y E R I K A 

A kérdés az. hogy lehetünk-e őszinték - önmagunkkal és a külv 
gal. Még azt is el kell dönteni, hogy hova tartozunk - önmagunkhoz, va 
a külvilághoz? Aztán jöhetnek a további kérdések... A válaszok - ha 
sok. A szavak - hazugok. A lényeg - nincs is lényeg Már mindent 1 
mondtak és megmondták - ós mégsem mondtak semmit Ismétlik a í 
mit - amióta ember az ember. Hány ezer év?, minden változik, de i 
változik semmi. Mindenre válasz - a háború és a gyűlölet, csak az i 
közök változnak; pedig a háborúskodás és a gyűlölködés nem válás 
Hadban állunk önmagunkkal és a világgal; rettentően tudunk gyülöln 
önmagunkat és a világot - különösen akkor, amikor őszinték vagy 
Szeretni, alázatosnak lenni - művészet. Reménytelen megmagyará 
akármit is - a gyűlölködés gyorsan cselekszik, tömeggé kovácsoljál 
egyéneket És már nincsenek is egyének, és nincs, aki világoss 
gyújtson a sötétségben. Szókratészt - az őszintét - megölték Nagy 
megbánták... 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLÁV 

S.O.S. 
328 . 800 

Hívható este 7 órától 
reggel 7 óráig 
_ , , , , _ Í tanítási napokon 
Tini telefonszolgálat: { 1 6 - 3 0 _ 1 8 . 3 0 _ l g 

Telefonos 
Lelkisegély 

Szolgálat 
A HIVAS 
INGYENES 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A T L A N 
1 I 901010(1 lakás eladó vagy kertes házra 

cserélhető Tel 327-188 
1 Egyedülálló térti kertes házban 1 szobás, 

nem komfortos bútorozatlan lakást ke
res Ajánlatokat a Berényi út 14 alá 

i 5 szobás társasház a Rigó u -ban eladó 
Tel 324-170. 18 óra után 

1 Lencsési mogott 807 rrr' zártkert faház
zal eladó Tel 321 748. délután 

l Belvároshoz kőzet régi ház eladó Érd. 
Vécsey u 9 UH Ambrus 

I Cserélek belvárosi 3 szobás, tehermen
tes lakást kiskertes gázfűtésesre meg
egyezéssel Tel 326-136. 16 18 ig 

i 2 család részére alkalmas nagy ház el
adó megosztva is Gorki| u 55 

1 Békéscsabai befejezetlen - lakhatási en
gedély nélküli - lakást vennénk vagy cse
rélnénk Telekgerendás Tulpán u 53 

I Eladó vagy értékkülönbözettel elcserél
hető Békéscsaba. Franklin u 99/1 
szám alatti lakás Érdeklődni hétvégen 
egész nap 

l Pásztor utcai kétszobás II emeleti lakás 
eladó Érd Haán Lajos tér 21 11/4 , 

I Keleti kertek mellett kert eladó Érd Jó
kai út 20 . Kaucsics 

< Kendédoldeken zártkert eladó kis ház
zal Érd Fiumei út 102 

• Telefonos 2 szobás, egyedi vízórásOTP-
lakás eladó vagy kertesre cserélhető 
Minden megoldás érdekel Érd 339-389 
8-ig és 19-től 

• 3 szobás összkomfortos ikerház utcai ré
s z e reális áron eladó Máriássy u 11/1. 

1 Összkomfortos 2 szobás utcai házrész 
eladó Berényi út 21 , Papp 

• 2 szintes igényes kertes ház eladó Jósi
ka 49 

l Közművesített házhely alapozással el 
adó Érd 321-613. 18-20-ig 

• Mikszalh u -i házrész kerttel eladó, el-
cserelheto Érd 324 997, Sándor né 

• A Paróczay u ban 52 rrr I emeleti orok 
lakás eladó Megtekinthető nov 14-en 
11 14 ig Tel 06-1-1402-71 7, este 

1 Tótkomlós központjában rendezett gá 
zos családi ház eladó melléképülettel 
pincével Érdeklődni Bajcsy-Zsilinszky u 
25 Medovarszki Martonnenal 

• Kulich ftp 2/2 111/32 alatti lakást cs« 
nék kis kertes házért 

i Ház nagy telekkel eladó Érd Schw 
u 1 

i 2 szobás OTP-lakas eladó vagy kise! 
cserélhető Minden megoldás 
Vécsey u 1 11/6 

l 4 szobás kertes ház eladó vagy e la 
hetó 2 szobás kertes házra Veres P 
56 

' Kertes családi ház eladó Szabadkígyós. 
Széchenyi u 8 Érd vasárnapon kivi 
naponta 

' 2 szobás egyedi gázos lakás eladó Érd 
Lencsési 53 fszt 2 vasárnap kivételével 
naponta 

E G Y É B 
• Napi 3 óras elfoglaltsággal felügyeletei 

keresek édesanyám mellé a Lencsésre 
Érd 06/80 51 600 

< Megkíméli, piros kombi gyermekágy 
8000 Ft-ért eladó Tel 324 028 este 

' Commodore *4 számítógép tartozékok* 
kai eladó, vagy mountain-béie btakkre 
cserélhető Csányi u 19 

1 Commodore 64. floppyval, magnóval, 
printerrel, új camping W C eladó Tel 
326-427 

I 900 db új kisméretű tomötégla eladó 
Érd szombatonként 7-16 ig. Iskola u 9 

* Félórás munkák ezresekérti Válaszborí
tékért tájékoztatom Polonka Gergely. 
Lencsési 59 6/36 

• BMX kerékpár eladó 5000 Ft-ert Érd 
Pásztor 61 .Balázs. 17-től 

1 Kisgyermek gondozását vállalom kertes 
házamban, egész napra Tel 339-667 

< Élelmiszer-kereskedés nyíl a Vandháti 
ut 4 alatt Nyitva 5-22-ig 

I Hétvégén is nyitva tartó zöldség gyü
mölcs vegyesbolt nyílt a VasboN udvará
ban 

1 utánfutó. Ridgid menet metsző ga
ranciával eladó Bessenyei u 118 




