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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

1 Kutyás ügyek 

A szomszéd és az állatok 

Az ebtartásról és a haszonállatnak nem minősülő állatok tartá
sának szabályozásáról, valamint a haszonállattartás szabá

lyozásáról szóló rendelettervezetek lapunk október 14-i számá
ban jelentek meg. Dr. Bartha Lászlótól, a közigazgatási iroda 
vezetőjétől megtudtuk, hogy az ebtartásról szóló rendeletterve
zettel kapcsolatban eddig közel negyven levél érkezett. 

- Ezekben a levelekben döntő mértékben azt kifogásolják, 
hogy miért kettőben határoztuk meg a tartható ebek számát az 
egyedi telken lévő többlakásos lakóépületben, ahol a lakáshoz 
kizárólagos használatú telekrész tartozik - mondja dr. Bartha 
László. - Természetesen figyelembe fogjuk venni a beérkezett 
javaslatokat, de az nyilvánvaló, hogy a tartható ebek számát 
illetően célszerű felső határi szabni. A lakóépületek elsődlegesen 
emberi tartózkodást szolgálnak, s ebből eredően a szabályozás
nál a szomszédok érdekeire is tekintettel kell lenni. Hisz előfor
dulhat, hogy a szomszéd nem éppen kutyaszerető ember, s ha 
nincs korlátozás, ez sok vitára adhat okot - ha például a szom
szédban tíz kutya csahol, ugat, vagy szökik ki az ingatlanból, s 
ezzel zavarja a nem kutyatulajdonos nyugalmát... 

- A másik probléma, hogy a javaslattevők azt szeretnék, hogy 
ne úgy korlátozzuk a tartható kistestű ebek számát, hogy a mérték 
40 cm alatt legyen. Ez a 40 cm-es nagyság egyszerűen nem lehet 
mértékadó, ebbe nem lehet például beszorítani az egyes kutya
fajtákat. A rendelettervezetben az áll, hogy lakásonként két kutya 
tartható, s ezek szaporulatát maximum 6 hónapos korig lehet az 
adott ingatlanon tartani; a véletlenszerű szaporodás nem minősül 
ebtenyészetnek. Az előkészítés során mi olyan javaslatokat kap
tunk, amelyek ezt tartják célszerűnek. 

- Ami a haszonállattartás szabályozásáról szóló rendeletterve
zetet illeti, ehhez meglepően kevés észrevétel, javaslat érkezett 
be. Ezeket is beépítjük a rendelettervezetbe... Ezúton is megkö
szönöm a levelekkel nyújtott segítséget, mert így eredményeseb
ben oldhatjuk meg közös dolgainkat! 

H. M. 

• Piacosodunk 

Kutya dolgok 

• Beiratás előtt. 

2. Sz. Alt. Iskola 

Képviselői fórum 

Sport, kultúra. 

• Gondolkodó 

A múlt héten a Városi Ér
dekegyeztető Fórum megtár
gyalta a vásárokról ós piacok
ról szóló önkormányzati rende
lettervezetet, mely november 
19-én kerül a közgyűlés elé. A 
rendelet célja hosszabb távon 
is szabályozni a város piacai
nak, vásárainak működését. 
Vukovich Miklós városi főépí
tésztől és Torma Gyöngyitől, 
a városépítészeti iroda munka
társától azt kérdezem, ők mi
lyen jövőt képzelnek el? 

V. M.: A centralizált piac hí
vei vagyunk, a városrendezési 
tervben nem számolunk a kis 
piacokkal, bár ezek megjele
nését nem tiltjuk. A nagy, a vá
ros által kezelt piacon bizto
sítható a legjobban a piaci 
"komfort" - a parkolás, a köz
egészségügy, az állategész
ségügy, a közműellátottság, a 
hatékony piacfelügyelet. A je
lenlegi piac helyét a város 
szerkezetében jónak tartjuk; a 
piac ott továbbfejleszthető. 

T. Gy.: A fejlesztés bizony
talan időt vesz igénybe, a kiépí
tés fokozatosan fog megvaló
sulni. A piacterület bővítése az 
lllésházi utca irányába történ
ne. Ezzel együtt a Sallai utcá
ban az árusítás megszűnne, s 
így megoldódna a környező ut
cák közlekedése is. A Gazda
bolt melletti területen is elkép
zelhető piacbővítés. A piachoz 
csatlakozóan közel 500 parko
lóhelyet szeretnénk létesíteni. 

ITT A TELAPO! 
Az idén is házhoz megy a Télapó 
december 5 én és 6 án! Érdeklődni 
a TÜSZSZI nél (Szent István tér 9 . 
tel.: 327240). Télapóruha is köl
csönözhető1 

• T A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
326 474 

P i a c i 
t e rvek 

V. M.: Fix épített elárusító
helyek mintegy kerítésként kö
rülvennék a piacot; bent - sza
bad asztalos árusítás. A terület 
középpontjában pedig parkosí
tott pihenőhely kerülne kialakí
tásra. Az elárusító asztaloknál 
mindenütt szeretnénk a csator
na- és vízhálózathoz, elektro
mos áramhoz való csatlakozá
si lehetőséget biztosítani. A 
közvilágítás megoldásával esti 
árusításra is nyílna lehetőség. 
A fejlesztés befejezése után a 
jelenleginek a háromszorosára 
bővülne a piac területe. 

T. Gy.: A KGST-piac nem 
szerepel a városfejlesztési el
képzelésekben. Megtűrt, ideig
lenes piacnak tekintjük, mely 
akkor fog eltűnni, amikor az or
szág gazdasági helyzete nor
malizálódik. 

V. M.: Míg a piac a mennyi
ségi igények kielégítését hiva
tott megoldani, addig a sétáló
utca tervezett kialakítása a mi
nőségi kereskedelemre való 
igényt szolgálja... Ám ez már 
egészen más téma. 

Sz. Sz. 

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

Békéscsaba Lepény Pál u 1 tz 

Rendel: 
hétfő es szerda 16-17 öraig 



• FOGADÓNAPOK November 
20-án, pénteken dr Simon Mihály 
jegyző, november 27-én Molnár 
György alpolgármester, december 4-
én Pap János polgármester, decem
ber 11 -én Domokos László alpolgár
mester tart logadónapot a Városhá
zán 8 és 12 óra között A polgármes
ter fogadónapjára előre kell bejelent
kezni teleionon (326-366/170), vagy 
személyesen a titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Kögyülése soron 
következő ülését 1992. november 
19-én, csütörtökön 12.55 órai kez
dettel tartja a Városháza dísztermé
ben Az ülés nyilvános, mindenkit 
szeretettel várunk! Várható napi
rend: 

- a vásárokról és piacokról szóló 
önkormányzati rendelettervezet 
megvitatása (a jelenleg hatályos ta
nácsrendelet felülvizsgálata) 

- javaslat a városi piac területének 
bővítésére, környezetének rendezé
sére (koncepció és tervezési prog
ram előterjesztése) 

- tájékoztató az 1992. évi költség
vetés III. negyedévi teljesítéséről 

- költségvetés 93 - koncepció 

- önkormányzati vagyont érintő 
ügyek 

- a Bartók Béla Zeneiskola és Ze
neművészeti Szakközépiskola igaz
gatói megbízása 

- önkormányzati rendelet az utca
nevekről (belterület) 

- egészségügyi alapellátási intéz
mény alapítása 

- a szociális intézmények .átvilá
gítása' 

- a bölcsődék működésének, gaz
dálkodásának vizsgálata 

- a sport tartalékalap felosztása 

- az egyházzal kötendő szerző
dés és pénzügyi vonzatai 

- bejelentések 

• MINDJÁRT itt a karácsony! 
December 24., csütörtök munka
szüneti nap, ennek fejében mun
kanap december 19 , szombat De
cember 31., csütörtök munkanap, 
január 1., péntek szabadnap, úgy
szintén az ezt követő szombat-va
sárnap. Az iskolákban a téli szü
net december 19.-január 3. között 
I tsz. 

• HIRDETMÉNY Békés Megye 
Képviselő-testületének szociális és 
egészségügyi bizottsága a közgyű
léstől átruházott hatáskört gyakorol
va, az 1991 évi XX. tv. 135. § d. 
pontja, valamint az ezt végrehajtó 
122/1982 (VIII 11.) kormányrende
let 11 § felhatalmazása alapján a 
Békés Megye Képviselő-testülete 
Egészségügyi Gyermekotthoná
nak térítési diját a 3/1992 (X 2 1 \sz 
határozatával havi 4950 Ft-ban álla
pította meg 

• IFJÚSÁGI HÁZ. XI 20.. péntek, 
19óra IfiCasmo-LosAndinos. Be

lépődíj: 100 Ft. 

XI. 21., szombat. 21 
ora Ifi Casmo - CODA 
Belépődíj: 80 Ft. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

XI. 23., hétfő, 20 óra: Művész mo
zi - Lopusanszkij: A halott emberek 
levelei (szovjet). Belépődíj: 40 Ft. 

XI. 24., kedd, 20 óra: Művész mo
zi - Makavejev: Szerelmi ügy, avagy 
a postáskisasszony tragédiája (jugo
szláv). Belépődíj: 40 Ft. 

• NARANCS KLUB. XI. 19., csü
törtök: Nosztalgia est (régi zenék 
- régi slágerek). A belépés ingye
nes. 

XI. 20., péntek: MASK-koncert. 
Belépődíj: 100 Ft. 

• FÜGE KLUB XI 19., csütörtök, 
18 óra: Abnormálisok klubja. 

XI. 20 .péntek, 20 óra: K O Cont-
rast-koncert 

A klub nyitva tartása: kedd-csutor-
tök 16-21-ig. péntek-szombat 18-24-
ig. Cím: Békéscsaba, Dózsa György 
út 35. 

• MATRIKULA 

HÁZASSÁG 
Gibli Marco Guilio és Zagyva Má

ria Veronika, Sípos Attila és Páhi 
Krisztina. Balog Gergely Ferenc és 
Csajbók Mária 

HALÁL 
Kolarovszki András. Kuhn Márton-

né Borsos Judit, Pap Józsetné Kesi-
ár Mária, Turi József, Sluch András
né Bencsik Mária. Vlgh Imréné Sza
bó Zsuzsanna. Gortkó Zsófia, Bottá 
Dukát Györgyné Fábián Mária, Han-
kó György, Galántai Mihály, Sarina 
Lajosné Ancsin Ilona, Szászak And
rásné Vandlik Mária 

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 tér 9 5601, Pf 112 
Telefon (66) 32b 3C9, 326-366, 
telelax: 323 954, telex: 83 229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 

2. Számú Altalános Iskola 
BÉKÉSCSABA, Irányi u. 14., tel.: 325-022, 

igazgató: Fischer Katalin 
Iskolánk Békéscsaba központjában található Jogelődje az 1902-

ben épült Állami Elemi Iskola, mely egy épületszárnyból állt 1981 ben 
jelentós társadalmi összefogással az iskola továbbépült Igy ma 28 
tanterem, nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas tornacsarnok, a sza
badtéri foglalkozásokra alkalmas kisstadion, valamint könyvtár, ebéd
lő, játszóudvar ós KRESZ-pálya áll a tanulók rendelkezésére Az alsó 
tagozat tantermei, a telsö tagozat szaktantermei jól felszereltek, tága
sak - az oktató-nevelő munka leltételei biztosítottak. 

E tanévben 627 tanuló és 60 nevelő tartozik iskolánkhoz. 
Az általános tantervű osztályokon kívül testnevelés, valamint nép

tánc tagozat működik, mely a Zsolnay-módszerrel párosított A testne
velés tagozaton 1-4. osztályig általános képzés (olyik, az 5 osztálytól 
úszás és kézilabda sportágakban szakosodnak a tanulók 2 osztály
ban minden tanuló úszóoktatásban részesül, az alsó tagozat vala
mennyi osztályában mindennapos testnevelést tartunk A komplel 
esztétikai fejlesztést, valamint az utánpótlást szolgáló városi beiskoü-
zású néptánc tagozat óráit a Megyei Művelődési Központban néptánc-
pedagógus tartja hivatásos zongora kísérővel. 

Nyelvoktatás angol, német és szlovák nyelvből tolyik már az 1. 
osztálytól 3, osztályig előkészítő szinten. A nyelvtanuláshoz jó lehető
ség a csoportbontás a 4 osztálytól ós a nyelvoktatást támogató iskolai 
alapítvány 

Mivel iskolánk a Körösi Csorna Sándor Főiskola külső gyakorlóis
kolája, több hallgató tanítási gyakorlatát és vizsgatanítását iskolánk
ban is végzi. 

Az alsó tagozat oktatási tormája: tanítási órák délelőtt, napközit 
foglalkozások délután. 

Tanórán kívüli foglalkozásokra több lehetőség van. 
Szakköreink énekkar, tűzzománc, színjátszó, fotó, lövészet, kis

motor (8 osztályban segédmotoros vizsga) Fakultációink:számítás
technika, természettudományi, idegen nyelvi. KRESZ. Minden tanuló 
részt vesz KRESZ-oktatáson, a felső tagozatosok kerékpár vizsgát 
tesznek (iskolai kerékpárok és segédmotorok) DSK toglalkozások 
labdarúgás, kézilabda, atlétika, karate, tenisz. 

Könyvtárunkban közel 19 000 kötet ós tóbbléle lolyóirat. valamint 
videotár található. 

Kirándulások, túrák: barlangtúrák, sftúrák (40 garnitúra saját lei
szerelés), kerékpártúrák, viziturak, osztálykirándulások A szervezés
hez segítség iskolánk autóbusza 

Legielentöseobversenyeredmények kézilabda országos diákolm-
pia 4 helyezés, úszók - országos döntőbe jutás, atlétika megyei -
egyéni csapat 1 helyezések. Európa találkozó egyéni 1 helyezések: 
tizika - országos tanulmányi versenyen részvétel, mesemondó - me
gyei 2 helyezett, színjátszók - ezüstérmesek, rajzpályázatok - me
gyei, országos és nemzetközi pályázatokon sikeres részvétel, közle
kedésre nevelés - országos 1 helyezeti 

Szeretettel hívjuk és várjuk iskolánkba a jövendő elsősöket1 
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• A P R Ó H I R D E T É S • 

EMBLÉMÁS BÉLYEGZŐ 
valamint FA, AUTOMATA, IKTATÓ stb. 

bélyegzők készítése 
rövid határidővel 
a NAGYPOSTÁN. 

v V i V i W i V r W r V V V V Y V W , 

H o g y n e c s a l ó d j o n . . . 

323"'777 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
• személytaxi 
• tehertaxi 
• autómentés 
• kölcsönzés 

• utánfutó 
/ • szőnyeg-kárpittisztitó 

„ ' gőztisztitó 

N I N C S O L C S Ó B B ! 

A KÖRNYEZETÜNKÉRT, JÖVÖNKÉRT ALAPÍTVÁNY 

PÁLYAZATOT H I R D E T 
a Békéscsabáért tenni kívánó fiataloknak nyújtandó anyagi támogatásra. 
Pályázhatnak magánszemélyek, vagy f iatalokból álló közös-

. ségek, il letve bármely szervezet, vagy magánszemély , aki a 
f iatalok környezetvédelmi nevelésével foglalkozik. 
Pályázni lehet: 
- egyéni környezetvédelmi munkákkal , vagy bármely, a város 

területére (részterületére) vonatkozó elképzelésekkel , 

- környezetvédelem oktatását, népszerűsí tését szolgáló 
anyagokkal , il letve ezek k idolgozására. 

Pályázat benyúj tásának határ ideje: 
1992. december 15. 

Pályázat elbírálása: 
1993. január 15. 

A pályázatokat az alábbi cimre kell benyújtani: 
Környezetünkért, Jövőnkén Alapítvány 
5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7, 

Felvilágosítást ad: Bánfi Ádám 
Telefon: 327-823 

Az alapítvány kuratóriuma 

INGATLAN 
• 1+2 félszobás lakás szociálpolitikát 

kedvezménnyel eladó Lencsési út 18 
Vlll/46 

• Zártkert az Ormai-dülöben eladó, víz, 
villany van Tel 327-402. munkaidő
ben 

• Gondozott fürdőszobás tanya 1 hold 
földdel eladó Nagyrét 1637 

• 2 szobás kertes családi ház eladó 
Pozsonyi 62 alatt Érd Gyöngyösi 
u. 59/1 

• Békéscsabai zártkertért beépíthető 
szarvasi hétvégi lelket kínálok (alappal. 
gyümölcsfákkal) Tel 339-049 

• Családi ház eladó Egressy u 60 alatt 
Érd.: Arany u 52 

• Zártkert eladó gyümölcsfákkal, szőlő
vel, építménnyel Érd. Lencsési 33, 
Megyeri 

• Elcserélném belvárosi 1 szobás 
összkomfortos házrészemet szintén 
egyedi gázos, lakótelepi lakásra 
Tel 327-492. 

• 1,5 szobás II emeleti erkélyes lakás el
adó Érd Sallai u 15 II/7 

• 2 szobás, egyedi gázos, vízórás, tég
lablokkos II emeleti lakás a Fövonyes 
úton eladó Érd Szőlő u 12 Tel: 
328-251 

• Békésen 2 szobás. III emeleti la
kás tehermentesen eladó, vagy békés
csabaira cserélhető Érd Bcs , Csoko
nai u 12 

• Ház nagy telekkel eladó Schwetdel 
u 1. 

• 2,5 szobás lakás eladó Lencsééi út 
24 1/3 

• 4 szobás új családi ház eladó, vagy 
békéscsabaira cserélhető Újkígyós, 
Apponyi u 8/1. 

• Haán L téri 60 m-es egyedi gázos 
lakás garázzsal eladó Érd 321-472, 
18 óra utan 

• 5 szobás társasház a Rigó u -ban el
adó Érd 324-170, 18 óra után 

• J.5 szobás (60 rrr') önkormányzati, 
összkomfortos I emeleti lakásomat ön
kormányzati 1,5 szobásra (I emeletig) 
cserélném Pásztor u 99. 1/6. 

• Eladó 1.5 szobás összkomfortos lakás 
Sallai u 15. fszt. 2 

• 4 szoba összkomfortos családi ház el
adó Sikonyi út 12 

• Békéscsabán vásárolnék jó állapotban 
lévő kertes házat Andrássy út 75. 
III/57 

• Lencsési mögött beépített gyu-
mölcsöskert eladó, víz, villany, pince 
van Kaszáló köz 18 

• Békéscsaba, Lencsési út 63 111/16 
szám alatt 53 rrr'-es lakás eladó Érd 
18 óra után 

• t szobás összkomfortos házrész el
adó Érd Szemere u 14 

• A Wlassich sétányon I emeleti lakás 
kiadó irodának (orvosi rendelőnek is 
alkalmas) 5601 Békéscsaba, Pf 142 

• Kertes házrész és olajkátyha eladó 
Földkiadó Tel 327-072 

• 2 szobás lakás szociálpolitikai kedvez
ménnyel eladó Lencsési 18 V111/45 

• Pásztor utcai 2 szobás. II emeleti la
kás eladó Érd Haán L tér 21 11/4 

• Gerendáson 2 szobás családi ház el
adó Érd Bcs , Tavasz u 69 

JARMU 
l A Jókai vagy Petoli u -ban garázst ven

nék Tel 321-129 
1 Garázs eladó a Lencsési B területen 

327-219. 17 óra után 

1 Latvija személygépkocsi jó állapotban 
eladó Tessedik u 5/1 .17 óra után 

• Garázs eladó Orosházi út 45 II6 
Vozár 

I Garázs eladó 230 000 Ft-ért a Lencsé
si B-teUelén Tel 323-468 

1 4 éves Trabant bmouzire reális aron el
adó (65 000 Ft) Tel 324-535 

EGYÉB 
• Szieszta gázkályha újszerű állapotban 

10 000 Ft-ért eladó Fövenyes 38 1/5 
• Commodore 128 (64) tartozékokkal, 

programokkal eladó Tel 328-117 
• Grundig kisképernyös színes tv eladó 

(teletextes, autóakkumulátorról * mű
ködik) Tel 326-427 

• Bőrkabátok, szőrmesapkák kedvező 
áron Szerdahelyi 5 Nyitva 9-18-ig, 
szombat 9-12-ig 

• Németországi munkavállalás több évre 
ts Válaszborítékért tájékoztatom Kis-
rét 34 P L 883 Szűcs György 

• Üzemképes 120 l-es használt hűtő
szekrény eladó Érd szombatonként 
7-16 ig. Iskola u 9 

• 1-2 személy részére mosást, vasalást, 
takarítási vállalok 325-617 este 

• Magáná'latorvosként rendel kiszállást 
is vállal Földházi dr. nyugállományú 
főállatorvof a város egész területén 
Érd Jamna, Vásárhelyi u 6 Telefon 
327-480 

• A belvárosban, az Iparos udvarban a 
testépítő szalon szeretette' várja a 
hölgyvendwgeket hétfőtől péntekig 17-
20-tg, szombat-vasárnap 9-11-ig 

• Álló tetőtéri ablak, olajradiátor, 100 
éves márvánvtetejű komód eladó Tel 
339-733 

• Szélvédők, autóuvegek cseréje, eladá
sa és szigetelése 9-16-ig az Autóklub 
mellett 

• Gerdára olasz sport babakocsi eladó 
Toldi u 34 . este 

• STIHL 0.45 fűrész eladó Gerla Jege
nye u 11 

• Otthoni munkát ajánlok, heti 3-4000 Ft, 
válás zbon'tékért tájékoztatom Ozv 
Egn Ferencné, Lencsési 35-37 

• Jobb hajtású rokkant kerékpár eladó 
Gyöngyösi 59/1 

• Új német oég üzletkötőket keres Tel 
327-219, 17 óra után 

• Maganailatkórház a Bánát utcában 
Rendelés hétköznap 7 30-11 30. 14-
17. szorrbat 8-1130 Tel 321-688, 
321-963 

• Férfi nevelőtanárt kollégiumban alkal
mazunk 35 éves korig 611 sz Villa
mos pari Szakközépiskola 

• Angol szabású, vajszínű 48-as meny
asszonyi ruha különleges fejdísszel 
kölcsönözhető Fiumei u 26 

• Eladó új 50x150 bukóablak, bontásból 
100x140 zsalugáteres bukó-nyíló ab
lak, használt PB gáztűzhely, valamint 
szekrények, összecsukható gyermek
ágy és gyermek sportkocsi Érd Ta
vasz u 69 

• Németjuhász kiskutyák eladók Klapka 
u 16 

• No*-, férfi-, gyermekfodrasz hívásra 
házhoz megy Tel 328-610 

• Új franciaágy (160-200 cm fenyőből) 
21 000 Ft-ért eladó Tel 325-287 

• Vadonatúj termékforgalmazás1 Legyen 
az elsők kozott'Tel 327-219 

• Jövedelmező otthoni mun
ka, bedolgozás Válaszbo
rítékért ismertetöt kuldok 
Balda Krisztina, A/pad 
sor 66 



Képviselői fórum 

Sport, kultúra, 
tanítás 

Győri László 52 éves, az 
SZDSZ színeiben került a vá
rosi közgyűlésbe. A Körösi 
Csorna Sándor Főiskola gya
korlati képzésének vezetője, 
egyben kollégiumának igazga
tója. Nős, felesége biológia
földrajz szakos tanár az 1. Sz. 
Ált. Iskolában. Két lánya bioló
gia-testnevelés szakos tanár, 
Nyíregyházán élnek, a na
gyobbik tanít, a kisebbik két
éves diplomataképzőbe jár. 

- Győri Lászlótól, mint a 
sportbizottság tagjától azt kér
dezem: hogy áll a sport a vá
rosban? 

- Az önkormányzat képvi
selő-testületének felállása 
után a sportbizottság áttekin
tette a lehetőségeket, körül
ményeket, s arra a következ
tetésre jutott, hogy az évtize
dek alatt kialakult struktúrát 
mindenképpen meg kell vál
toztatni. Az átszervezést az in
dokolta, hogy a nagy mamut 
egyesület a sok kiszolgáló 
személyzettel, improduktív al
kalmazottal tulajdonképpen a 
sportolóktól vette el a lehető
séget - a pénzt. A szakosztá
lyok külön egyesületté alakul
tak át, s most már pontosan 
tudják, hogy mennyi pénzzel 
rendelkeznek sportolóik ver
senyeztetésére, körülményei
nek javítására. Azt szerettük 
volna elérni, hogy a szakosz
tályok irányítása jól felkészült 
szakemberek kezébe kerüljön. 
Most, másfél-két év elteltével 
úgy látom, az idő minket iga
zol, s nem a hitetlenkedőket: 
életképes maradt a sport - re
mélem, a jövőben is így lesz! 
Békéscsaba sportjában ilyen 
szép eredmények az utóbbi 
évtizedekben nagyon ritkán 
születtek. A labdarúgók egy 
megtorpanást követően visz-
szakerültek az NB l.-be, s úgy 
tűnik, megállják a helyüket; a 
kézilabdások olyan eredményt 
értek el, mint eddig sohasem; 

a röplabdásoknak, 
akiket a Főiskola 
diáksportegyesü
lete vett át, komoly 

ifjtértesl 

esélyük van, hogy egy osz
tállyal följebb kerüljenek. Ha
sonlóképpen szép eredmé
nyeket értek el - mindeféle 
rangsor nélkül - a tornászok, 
atléták, vívók és egyéb sportá
gak képviselői is. 

- Képviselő úr a kulturális 
bizottságnak is tagja. Hogyan 
egyeztethető össze a kultúra 
és a sport? 

- Teljesen összeegyeztet
hető. A sport, a testkultúra a 
kultúra része. Ami érdeklődési 
körömhöz és felkészültségem
hez legközelebb áll, az az ok-
latás és a közművelődés. A 
kulturális bizottságban nagyon 
alapos ós hosszú vitákat foly
tatunk. A bizottságokban folyó 
munkát tartom ón nagyon fon
tosnak. Sajnos elég gyakran a 
közgyűlés olyan aprólékos, ki
csinyes tárgyalásokba bocsát
kozik, amit fölöslegesnek tar
tok - sok mindent a bizottsá
gokban kellene megoldani. A 
másik, ami engem zavar, hogy 
néha-néha pártcsatározások 
folynak a közgyűléseken. Úgy 
gondolom, ez szereptévesz
tés, a képviselőnek nem első
sorban a politizálás a dolga, 
hanem konkrét, rövid és 
hosszú távú feladatok megbe
szélése, megoldása. 

- Győri László a Főiskola 
gyakorlati képzésének vezető
je, egyben kollégiumának 
igazgatója. Inspirálja-e, hogy 
fiatalok, leendő értelmiségiek 
között telnek napjai? 

- Föltétlenül! Én mindig na
gyon számítottam a fiatalok 
véleményére, tőlük sokat lehet 
tanulni, amennyiben lendüle
tes, mást akaró, jobbat akaró, 
tudatos fiatalokról van szó! A 
hatás persze kölcsönös is le
het - jó látni, hogy van értelme 
a hallgatók gyakorlati oktatá
sának... ez örömmel tölt el. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Sz. Sz. 

1 Gondolkodó 

A bohóc 

Elemében volt ezen az estén a cirkuszi bohóc, talán élete leg
jobbját produkálta most. A közönség önfeledten tapsolt, csodá
lattal teli, szikrázó gyermekszemek kísérték. Az öreg bohóc pu
szit dobva jobbra-balra kivonult az arénából. 

Átöltözött, lemosta a vastag sminket - a tükörből egy grima
szoló, szólesen mosolygó arc nézett vissza rá. Kinyújtotta a nyel
vét, intett egyet, s fölállt. Pár perc múlva már kint volt az éjsza
kában. 

Soha nem tért vissza a cirkuszba, senki sem látta többé már, 
eltűntnek nyilvánították. Hogy mi történt vele? Messzire jár, szé
lesen mosolyogva, puszit dobva jobbra-balra, keresve a Nappalt, 
az Utat Mosolyország felé. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Csaba TV 
A Csaba TV a belvárosban, no

vember 22-én, vasárnap 18 órától be
mutatásra kerülő "Tallózó" c. műsorá
nak tartalmából: 

A II. világháborús emlékmű avatá
sa. Interjú Gallov Rezsővel, az OTSH 
elnökével. Beszélgetés Szilágyi János 
professzorral a drogfogyasztásról. Ma 
gánhalastó Battonyán. Hogyan látja 
Takácsy Gyula, az Országgyűlés gaz
dasági bizottságának elnöke a magyar 
gazdaság jövőjét7 Megszólalnak a 
"rabszolgák" a Farkas-ügyben. Új meg
oldások a Munkaügyi Központnál. 

Ismétlések: november 23-án. hét
főn 17 órától a belvárosban, és 20 órá
tól a Lencsési Itp-en 

Fásítási akció 
Békéscsaba közterületeinek fásítá

sára lehet jelentkezni a városüzemelte
tési irodában Tegye szebbé lakóépü
lete, intézménye, irodaháza környeze
tét, telepítsen oda fát. vagy fákat! A 
díszfákat ingyenesen adja az iroda, 
szakmai útmutatása mellen lehet eze
ket a faiskolából kiszedni, és már lehet 
is vinni ültetni. További információért 
keresse Fodor Jánosnét, a városüze
meltetési iroda munkatársát Szent Ist
ván tér 7.. tel.: 326 366 

Útelzárás 
A Polgármesteri Hivatal városüze

meltetési irodá|a értesíti Békéscsaba 
Varsányi Irén u., Nyisztor Nándor u., 
Szepesi u., Franklin u. (Pajtás sor -
Bessenyei u közötti szakasz). Kassai 
u.. Szatmári u. lakosságát, hogy a 
Franklin utcai szennyvízcsatorna-épí
tés miatt november 16-tól az alábbi út
vonalon lehet közlekedni: Szatmári u. 
folytatásában a Kolozsvári u. felé veze
tő, cseréptormelékkel feltoltott úton, 
míijd a Kolozsvári utcán A kivitelezés 
időtartamára szíves megértésüket kér-
jüfcl 

Pályázatok 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének kulturális bizottsága 

pályázatot hirdet a Békéscsaba újrate
lepítésének 275. évfordulója tiszteleté
re készülő rendezvénysorozat meghir
detéséhez szükséges embléma, pia
kit (biankó) és müsorfüzet-borltó 
művészi kivitelű megtervezésére. Min
den pályázótól mindháromra kérünk 
tervezetet' Miratak: műsorfüzet A/5 
(20x15 cm), plakát A/2 (40x60 cm), 
embléma - a műsorfüzeten és a plaká
ton alkalmazható méret. A legjobbnak 
ítélt terv 10 000 Ft (netló) dl|azásban 
részesül. 

A kulturális bizottság pályázatot hir
det továbbá a legkülönbözőbb műfajú 
(zene. tánc. próza, képzőművészet 
stb.) városi szintű kulturális eseménye
ken adományozható színvonalas meg
jelenésű emléklap, illetve oklevél 
megtervezésére. Az emléklap, illetve 
az oklevél maximum A/4 (20x30 cm) 
méretű lehet A bizottság által legjobb
nak ítélt tervek az alábbi pályázati díj
ban részesülnek: I dlj: 5000 Ft (nettó), 
II. dlj: 4000 Ft (nettó), III. dlj: 3000 Ft 
(nettó). A pályázatokat JELIGÉVEL el
látva kérjük bekúldenil A pályamunka 
hátoldalán és a borítékon feladóké 
csak a jelige szerepeljen, illetve kérjük 
zárt borítékban a jelige tulajdonosának 
pontos nevét és címét közölnii A pályá
zat beküldési határideje: 1992 de
cember 9. Clm: Polgármesteri Hivatal 
közművelődési irodája, Békéscsaba, 
Szent István tér 7 




