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Nemzet i 
Társaskör 

Pálfy G. István, a Híradó és 
a Hét elbocsátott főszerkesztője 
volt a Nemzeti Társaskör MDF-
székházban megtartott múlt 
péntek esti rendezvényének 
vendége. Mit takar ez a név, és 
mit akar ez az új szervezet? -
ezzel a kérdéssel kerestem fel a 
Nemzeti Társaskör két főszerve
zőjét. 

Dr. Ferdínándy Kond: A 
magyar nemzeti célok, ideálok 
pártok feletti, ideológiák feletti, 
politikától független pozitívumait 
szeretné összefogni a Nemzeti 
Társaskör. Én a vósztőmádori 
Barsi-szobor talapzatán kiírtakat 
vallom: a világ, Európa nem ar
ra kíváncsi, hogy Magyarország 
mit hozott onnan be, hanem mit 
visz magyart oda ki a közös asz
talra... 

Dr. Pethő Attila: Nagyon sok 
emberben a rendszerváltás 
után. vagy az alatt, s azt meg
előzően is fölvetődött a magyar
ságtudat, a nemzeti hagyomá
nyok, a kultúra ápolásának igé
nye, viszont nem léptek be poli
tikai pártokba különböző okok 
miatt. Ezért nincs ma Magyaror
szágon egy olyan fórum, ahol 

Reumatológia 
a „szökőkutas" térnél. 

Dr. Perjeti Zsuzsanna, 
Békéscsaba. Lepény Pál u 1 sz 

Rendel: 
hello és szerda 16-17 óráig 

összejöhetnének, elmondhat
nák a véleményüket e témákról, 
meghívhatnának bárkit és sza
badon, nyíltan megvitathatnák 
elképzeléseiket, gondolataikat. 
Mi úgy gondoltuk, hogy ezt is fel 
kellene valamilyen formában 
vállalni. Nem azért, mintha poli
tikai pártok, vagy bizonyos poli
tikai pártok nem tennék ezt - de 
csak részben, vagy nem úgy, 
ahogy a többség gondolja, hi
szen ma Magyarországon az 
összpolitikai párttagság 300-
400 000 fő - s 10 millió ember 
él ebben az országban. A nem
zeti társasköröknek lenne tehát 
ez a feladatuk, vagy lenne erre 
lehetőségük. A Nemzeti Társas
kör még csírájában él. Nem párt, 
nincsen tagsága. Pártokkal, tár
sadalmi szervezetekkel, egyhá
zakkal - mindenkivel kapcsola
tot tartunk, aki az előbb említett 
eszmékkel egyetért. 
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Uj utcanevek 

• Beiratás előtt. 

Két gimnázium lesz 

• Stresszmentes gyerekek 

Fogadónapon 

Képviselői fórum 

• Jézusvárás 

1 Közgyűlés 

Rózsás végkifejlet? 

Napirend előtti felszólalással 
kezdődött a november 18-i köz
gyűlés, melyben Katona Ádám, 
a székelyudvarhelyi RMDSZ 
ügyvezető elnöke köszönetet 
mondott Békéscsabának azért, 
mert városunk felvállalta - első
ként - egy távol eső erdélyi vá
ros istápolását, s reményét fe
jezte ki, hogy érdemes tovább
fejleszteni ezt a kapcsolatot. 

Ezek után a közgyűlés meg
tárgyalta és elfogadta a vásárok
ról ós piacokról szóló önkor
mányzati rendelettervezetet. A 
tervezetet lapunk valamelyik kö
vetkező számában közzétesz-
szük. 

A következőkben tájékoztató 
hangzott el az önkormányzat 
1992. évi költségvetésének III. 
negyedévi teljesítéséről, meg
törtónt a költségvetési rendelet 
módosítása, s a következő évi 
költségvetési koncepció első 
megvitatása. 

Egy korábbi eredménytelen 
pályázat után most sikerült igaz
gatót kinevezni a Bartók Béla 
Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakközépiskola élére, Ordasi 
Péternek, a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola do
censének személyében. 

• FIDESZ-paráde 
Az önkormányzat már több 

alkalommal tárgyalta a Rózsa 

Ferenc Gimnázium ügyét. Az 
evangélikus egyházzal kötendő 
megállapodás űjra fellobbantot
ta a vitát. Abban a pillanatban, 
amikor már úgy tűnt, hogy ezen 
a napon sem fog megszületni 
olyan döntés, mely a megoldás 
felé vezet. Nagy Sándor (FI
DESZ) felolvasta pártja állásfog
lalását, mely többek között a kö
vetkezőket tartalmazza: 

"Tisztelt Közgyűlés !T\szte\et-
tel jelentem be, hogy a FIDESZ 
megelégelte a Rózsa Ferenc 
Gimnázium ügyében megnyilvá
nuló, a közgyűlés presztízsét 
romboló manipulációs profi box-
meccset. Ezért a FIDESZ-frak
ció megrázza a mérkőzés végét 
jelző kolompot. 

Komolyra fordítva a szót: 
szervezetünket az jellemzi, hogy 
az állam és az egyház kérdésé
ben világos álláspontot vall. 

Frakciónknak a Rózsa-Egy
ház-Ügyben tanúsított világos és 
félreérthetetlen álláspontját poli
tikai ellenfeleink megkísérelték 
"egyházellenesnek" feltüntetni. 

Ez - dr. Antall József minisz
terelnök úr kifejezésével élve -
szamárság. 

A FIDESZ ugyanis soha nem 
mondta azt, hogy az evangéli
kus egyház - hangsúlyozzuk: jo-
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• T A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

S ) SEEART 
a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
326 474 

ITT A T E L A P O ! 
Az idén is házhoz megy a Télapó 
december 5-én és 6-inl Érdeklődni 
a TÜSZSZI nél (Szem István tér 9.. 
tel.: 327-240.) Télapóruha is köl
csönözhető1 



• FOGADÓNAPOK. Novem
ber 27-én, pénteken Molnár 
György alpolgármester, decem
ber 4-én Pap János polgármes
ter, december 11-ón Domokos 
László alpolgármester, decem
ber 18-án dr. Simon Mihály jegy
ző tart fogadónapot a Városhá
zán 8 és 12 óra között. A pol
gármester fogadónapjára előre 
kell bejelentkezni telefonon 
(326-366/170), vagy személye
sen a titkárságon. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadi
né dr. Lukovics Éva ország
gyűlési képviselő (SZDSZ) no
vember 26-án, csütörtökön 
15.30-17.30 óráig fogadóórát 
tart az SZDSZ Kiss Ernő u. 8. 
alatti székházában. 

• NYÍLT NAP. December 5-
én, szombaton 9-12 óráig szó
beli tájékoztató, szakmai be
mutató, videovetftés és szá
mítógépes tájékoztató progra
mok lesznek a Hugonnai Vil
ma Egészségügyi Szakközép
iskolában. Címe: Békéscsaba, 
Gyulai út 55. 

• A Szabad Demokraták Szö
vetségének Jogvédő Hálózata 
keretében dr. Gyebnár László 
ügyvéd ingyenes jogi tanács
adást tart minden hétfőn, dél
után 13-17 óráig a dr. Gyebnár-
dr. Domoki ügyvédi irodában, 
Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 
szám alatt. 

• SZABAD, DEMOKRATA 
EST. December 2-án, szerdán 
18 órától az Ifjúsági Ház Blues-
kocsmájában dr. Hack Péter or
szággyűlési képviselő (SZDSZ) 
lesz a Szabad, demokrata esték 
vendége. Téma: 1. Aktuális po
litikaikérdések. 2. Közrend, köz
biztonság. 

• November 27-én, pénte
ken 18 órától, a Megyei 
Könyvtárban az MDF Önkor
mányzati Kollégiuma "Akik ti
tokban szítják az antiszemi
tizmust..." címmel előadást 
szervez. Vitaindítót tart Mó-
nus Áron, az Ósszesekúvés: a 
Nietzsche-i Birodalom clmú 
elkobzott könyv szerzője. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. XI. 27., 
péntek, 21 óra: Jazz klub -
Aquarell. Belépődíj: 60 Ft. 

XI. 28., szombat, 21 óra: ír-
skót táncház. Játszik a M.É.Z. 
együttes. Belépődíj: 80 Ft. 

XI. 30., hétfő, 20 óra: Művész 
mozi - Szabó István: Hanussen. 
Belépődíj: 40 Ft. 

XII. 1., kedd. 20 óra: Művész 
mozi - Gyönyörű 
őzek halála (cseh). 
Belépődíj: 40 Ft. 
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BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• NARANCS KLUB. XI. 26., 
csütörtök: Nosztalgia est (régi 
zenék - régi slágerek). A belé
pés ingyenes. 

XI. 27., péntek: Szexepil-kon-
cert (Budapest). Belépődíj: 100 
Ft. 

• JÓKAI SZÍNHÁZ. XI. 26., 
csütörtök, 15 óra - Piroska és 
a farkas, és 19 óra - A vágy 
villamosa. 

XI. 27., péntek, 15 óra - Pi
roska és a farkas, és 19 óra -
A vágy villamosa. 

XI. 28., szombat, 19 óra - A 
vágy villamosa. 

• SPORTCSARNOK. XI. 27., 
péntek, 18 óra: Előre-Rába 
ETO NB I. bajnoki kézilabda
mérkőzés. 

XI. 28., szombat, 18 óra: 
Kung-fu töréstechnikai bemuta
tó. 

XI. 29., szombat, 16 óra: Elő
re-Rába ETO férfi ifjúsági baj
noki kézilabda-mérkőzés. 

• MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Forgó Ottó ós Veres Ildikó 

HALÁL 

Sóvári János, Pap József, 
Kréinger Balázs József 

Wlérlegl 

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. Pl 112 
Teleion: (66) JZZ 589, 326-366, 
telefax: 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 

Beiratás előtt... 
3. Számú Általános Iskola 

BÉKÉSCSABA, Kölcsey u. 11., tel.: 321-626, 
igazgató: Duna Jánosné 

Bár a Békéscsabai 3. Sz. Általános Iskola már 78 éves, ódon falai 
között az újra fogékony kis és öreg diák megtalálja otthonát. 

Miért mondjuk ezt? 
Családias a kapcsolat, névről ismerik egymást a gyermekek és a 

nevelök. Diákjaink bizalommai osztják meg velünk örömeiket, gondja
ikat. Hozzánk nemcsak a városból, hanem a város környéki települé
sekről is jönnek tanulók. Ebben a tanévben 250 gyermekünk van. 

Mi vonzza őket? 
Négy évvel ezelőtt indítottuk az angol-néptánc tagozatos első osz

tályunkat. Tanulóinknak naponta lehetőségük van a nyelv gyakorlásá
ra. Heti két alkalommal tánc pedagógusok irányításával ismerkednek 
a népi játékokkal, táncokkal. Ezekben az osztályokban Zsolnai-mód
szerrel tanítjuk a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. A nem tago
zatos osztályainkban a szlovák nyelvet tanulják a gyermekek, negye
dik osztálytól pedig második idegen nyelvként az angolt. 

1989-ben új programként indult az alsó tagozatban a termé
szettudományok alapjainak oktatása a környezetismeret és technika 
tantárgyak helyett A gyermekek igazolják elképzelésünk helyességét, 
ez a program ma a kisiskolások egyik kedvenc tantárgya. 

A gyermekek életszükséglete a mozgás. Ennek minél hatékonyabb 
kielégítésére törekedve bevezettük az alternatív testnevelést. Lénye
ge, hogy játékokon keresztül tanltjuk meg a mozgásanyagot. Igy min
den tanuló sikerélményhez juthat. Növendékeink úszni is megtanul
nak. 

Iskolánk megyei környezetvédelmi oktatóközpont. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a természet, a környezet megszerettetésére, megóvására. 
Ennek jegyében az elmúlt tanév utolsó két hetében új oktatási tonnát 
próbáltunk ki Erdei iskolába jártunk. Gyula-Városerdőn a vízpart és 
az erdő közelsége, növény- ós állatvilága lehetőséget adott arra, hogy 
olyan meg figyeléseket végezzünk, amelyekre nem nyílik lehetőségünk 
a tanítási órákon. Mind tanulóink, mind pedig a szülök velünk együtt 
várják ez évi erdei iskolánkat 

Szeretnénk, ha a nevelés közös üggyé válna a családokkal Ezért 
szervezzük a nyílt tanítási napjainkat is. Az érdeklődő felnőtteknek ta
valy indítottuk a 'szülök klubját". 

Hogyan töltik tanulóink a szabad időt? 
Könyvtárunkban több mint tízezer kötet van. Szakköreinket a diá

kok igénye alapján szervezzük Ennek keretében ismerkedhetnek a 
gyermekek pl. a számítástechnika alapjaival. A nagyobbak megtanul
hatnak kajakozni, téli táborainkban síelni Ezekhez saját felszereléssel 
rendelkezünk. 

A következő években is e programok alapján szeretnénk folytatni 
munkánkat. Örülünk annak, ha volt tanítványaink visszajönnek, meg
osztják velünk élményeiket, vagy tanácsot kémek 

Mindez erőt ad további munkánkhoz. 



Rózsás végki fe j le t? 

Folytatás az 1. oldalról 

gos - igényét az ingatJan-visz-
szaadásra vonatkozóan a város 
ne elégítse ki. 

Ez azonban nem járhat 
együtt a versenyhelyzet mester
séges beszükítésével, egy jól 
működő állami iskola lassú kín
halálra ítélésével. 

Mindezt a FIDESZ a liberaliz
mus jegyében morális alapon 
hirdeti. 

Nem morális alapon, hanem 
alaptörvényünk és a jogállami
ság szellemében jelentjük ki, 
hogy az 1991. évi XXXII-es tör
vényt városunkban is végre kell 
hajtani. 

Ám a jogállamiság, jogszerű
ség követelményének koránt
sem csak a végeredményben 
kell megnyilvánulnia, hanem az 
egész eljárás folyamatában is. 

Tisztelt Közgyűlés! Frakci
ónknak - annak ellenére, hogy 
ez ügyben álláspontját idejeko
rán kinyilvánította - sajnos az a 
véleménye, hogy a volt egyházi 
javak tulajdoni helyzetének ren
dezésére irányuló, immáron kb. 
másfél éve a szó konkrét értel
mében is zajló eljárás nem nél
külözte a kulisszák mögötti sus-
kust, különböző érdekek men
tén, vagy érzelmi alapon történő 
arcpirító manipulációkat. 

Tisztelt Közgyűlés! Frakci
ónknak az előbbi elvek alapján 
el kellene utasítani a megállapo
dástervezetet, de - konstruktivi-
tásunkat bizonyítandó - bizo
nyos feltételekkel frakciónk haj
landó lesz ezt elfogadni. 

1. Az ingatlan tulajdonba 
adása akkor történhet meg, ha a 
csereingatlant átadják az önkor-

FOTÓ BOLDOG GUSZTÁV 

mányzat részére és az érték
többlet elszámolása megtörtént. 

2. Az önkormányzat határo
zatban kötelezze el magát 200 
millió forintos nagyságrendben 
ingatlaneladásra, vagy ennek 
akadálya esetén hitelfelvételre, 
a laktanyában kialakítandó ön
kormányzati gimnázium létreho
zásának feltételére. Ennek ha
tárideje 1994. szeptember 1. 
Amennyiben az csak 1995-ben 
lehetséges, rögzíteni kell, hogy 
az önkormányzati és az egy
házi gimnáziumi osztályok ará
nya 4-3. 

...Összefoglalva: A FIDESZ 
önkormányzati frakciója azon az 
állásponton van, hogy ezt az 
ügyet a mai alkalommal végle
gesen és egyértelműen le kell 
zárni! Még egyszer hangsúlyo
zom, frakciónk a megállapodás-
tervezetet csak a benyújtott mó
dosításokkal együtt tudja elfo
gadni!" 

A FIDESZ-állásfoglalás el
hangzása után, a hosszúra nyúlt 
szünet után a közgyűlés - 27 
egyhangú szavazattal - olyan 
határozati javaslatot fogadott el, 
mely többek között kimondja: 

A közgyűlés a négyosztályos 
önkormányzati gimnázium mű-

ködöképeségének biztosítása 
érdekében, oktatásfejlesztésre 
200 millió forintot biztosít az 
1993. ós 1994. évi költségvetés
ben. Forrását az önkormányzat 
forgalomképes vagyonának, va
gyontárgyainak (ingatlan, rész
vény stb.) eladásával, illetve en
nek akadálya esetén hitelfelvé
tellel biztosítja. Az egyházköz
séggel kötött megállapodás jog
erőre emelkedését követően ha
ladéktalanul meg kell kezdeni az 
önkormányzati gimnázium elhe
lyezését biztosító fejlesztéseket. 
A közgyűlés biztosítja a lehető
séget az elkövetkezendő három 
évben a jelenlegi Rózsa Ferenc 
Gimnázium számára a tanéven
kénti 4 tanulócsoport beiskolá
zására. A közgyűlés az egyház
községgel kötött megállapodás 
tervezetét elfogadja; elrendeli az 
értékbecslések elkészítését. 

• Új utcanevek 
Névtelen utcák elnevezésé

ről, valamint utcán év-változtatá
sokról döntött a közgyűlés. 

A következő utcák és terek 
neve változott meg: Alkotmány 
u. Vidovszky u.-ra; Bene Mihály 
u. Kner Imre u.-ra; Bokányi De
zső sor Fábry u.-ra; Fucik J. u. 
Rell Lajos u.-ra; Fürst Sándor u. 
Teleki u.-ra; Gagarin u. Gálik Já
nos u.-ra; Gyuska János u. 
Francisd Dániel u.-ra; Jambrich 
József sor Cserepes u.-ra; Kállai 
Éva u. Mázán László u.-ra; Ka
rikás Frigyes u. Nógrád u.-ra; 
Kovács Pál u. Dr. Petényi László 
u.-ra; Kulich Gyula u. Bankó 
András u.-ra; Latinka Sándor u. 
Harruckern u.-ra; Landler Jenő 
u. Gajdács u.-ra; Lestyán 
György u. Szent Imre u.-ra; Oláh 
István u. Varságh Béla u.-ra; 
Padrach Lajos u. Bornemissza 
u.-ra; Pajtás sor Darányi sorra; 
Partizán u. 4-es Honvéd u.-ra; 

Rózsa Ferenc tér Szeberényi 
térre; Rózsa Ferenc u. Rózsa u.-
ra; Ságvári u. Kis-Tabán u.-ra; 
Sallai u. Szabó Dezső u.-ra; Se
bes György u. Zsíros u.-ra; 
Schönhercz Zoltán u. Tildy Zol
tán u.-ra; Sziklai Sándor u. Sze
mian Sámuel u.-ra; Kulich Gyula 
tér Munkácsy térre; Kilián 
György u. Apácai útra. 

A Kulich Gyula lakótelepet 
ezentúl Kazinczy lakótelepnek 
hívják. Egyelőre nem változik a 
Penza Itp. neve - az önkor
mányzat javaslatokat vár! 

Nem változott a következő 
utcák neve: Ágoston Péter u.. 
Asztalos János u., Egység u., 
Nyisztor Nándor u., Balassa u., 
Corvin u., Lugosi u. és Gyön
gyösi u. 

• Éjfél előtt, éjfél után 
A közgyűlés meghallgatta az 

oktatási koncepció 1992. évi fel
adatainak végrehajtásáról szóló 
jelentést, s elfogadta az 1993. 
évi feladatokat. Elfogadásra ke
rült a sportra fordítható pénzesz
közök pályázati úton történő fel
osztásáról szóló előterjesztés. 
700 000 forinttal járul hozzá a 
város a Hugonnai Vilma Egész
ségügyi Szakközépiskola világ
banki programhoz való csatlako
zásának felkészülési költségei
hez. A zártkertek gázellátásának 
megoldása érdekében kiterjedő 
gázellátási tanulmány elkészíté
sét rendelte el. 

Alacsony kihasználtsága mi
att 1992. december 31-től meg
szűnik a Szigligeti Utcai Nyitott 
Bölcsőde, valamint 1993. szep
tember 1 -jétől a Mokry lakótelepi 
bölcsőde. Januártól a nyitott böl
csőde tevékenységét kiterjesztik 
minden bölcsődére. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Vasárnapi 
plusz 

A Csaba TV a belváros
ban, november 29-ón 9 órá
tól bemutatásra kerülő "Va
sárnapi plusz" című maga
zinműsorának tartalmából: 

Beszélgetés a Városgaz
dálkodási Vállalat vezetőjé
vel. Pályázatot hirdet a "Kör
nyezetünkért, Jövőnkért Ala
pítvány". Mi újság a szociális 

lakások körül? Ford-szalon 
nyílt Békéscsabán. Csabai 
Ki kicsoda? (Szeverónyi Mi
hály). Mitől indul jól a napja? 
- utcai körkórdós. Őszi divat. 
Vendégünk volt Vitray Ta
más. Angol diplomata Bé
késcsabán. Telefonos játék. 
Játékfilm. 

Felelős szerkesztő: Berta
lan Erika. Műsorvezetők: 
Bertalan Erika, Bartyik Jenő, 
Kovács Ildikó. Adásrendező: 
Major Gyula. 

Ismétlések: november 30-
án, hétfőn 17 órától a belvá
rosban, és 19 órától a Len
csési lakótelepen. 

Hétfőn, november 16-án Bé
késcsaba zeneszerető közönsége 
a Budapest Rézfúvós Quintett já
tékát csodálhatta meg a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközép
iskola nagytermében. Valóban 
csodálta, hiszen az, amit ez az öt 
zenész tud, mindenkit ámulatba 
ejtett. 

Valljuk be, néha kicsit idegen
kedünk az olyan hangszerektől, 
mint a trombita, kürt, harsona, tu
ba. Ritkán kerülnek szólóban a kö
zelünkbe S szép hang "kicsaloga 
tása" ezekből komoly tudást igé
nyel. Azt hiszem, ezen az estén 
tapasztalhattuk, hogy néhány, a 
zenét magas szinten művelő mu
zsikus milyen hangzás- és techni
kai csúcsokat tud elérni ezeken 
a hangszereken. Természetesen 

Zene- - -
sarok |J 

ehhez hozzájárult a jól összevá
logatott zenei anyag is. amely a 
műsort alkotta Mindenki találha
tott kedvére valót XVII század 
magyar táncot, polkát, tangót, rag 
time ot Azt, hogy a közönség jól 
érezte magát, mi sem bizonyltja 
jobban, mint a sok vastaps, amely 
lyel az élményt meg- , — — i 
köszönte a zenészek IfLflk 
nek. ftlaiu>ju 
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Emberközelben 

VÁROSUNK vezetői - a pol
gármester, az alpolgármes

terek és a jegyző - hetenkénti 
váltással, pénteki napokon foga
dónapot tartanak a Városházán. 
Milyen emberek és milyen 
ügyekkel keresik fel a hivatalt? -
Erre voltam kí-
váncsi - mint 
érdeklődő új
ságíró ós mint 
ember, aki meg 
szeretné ismer
ni felebarátait 
ós a mai Hely- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
zetet... így hát 
beültem a polgármester szobá
jába - hallgatni. 

...Idős asszony jön be lassan, 
beteges járással. A Madách ut
cában lakik, ott, ahol fölrobbant 
az a bizonyos ház. A néni háza 
is erősen megrongálódott, őneki 
pedig megsérült a keze és a lá
ba. Ez tragédia, mondja mély el
keseredéssel, a kert tönkre
ment, mindenünk tönkrement... 
olyan sokat dolgoztunk, hogy 
rendbe hozzuk a házat... a fér
jem is beteg... a biztosító fizetett, 
mindenünket eladtuk... de nem 
elég... Segítséget kér a hivatal
tól. Vonakodva, csendesen. 

...Középkorú asszony jön be, 
reszketve - alvó vulkán, mely 
bármelyik pillanatban kitörhet. Ki 
van idegileg - ezt ő mondja. Ha
tan laknak kétszobás lakásban, 
nagyobbik gyereke súlyos be
teg; az orvosok három éve le
mondtak róla, de a család nem 
adta fel, hazahozták, ápolják, 
természetgyógyászok és külföldi 
orvosok segítségével - az ösz-
szes pénzük erre megy rá - , ós 
a csoda néhány éven belül be
következik - a fiú meg fog gyó
gyulni, most már sokkal jobban 
van. Lányuk is beteg... A további 
gyógyulás érdekében - méltá
nyossági alapon - egy másik kis 
lakást kérnek az önkormányzat
tól: OTP-lakásra nem tudnak be
fizetni, albérletet pedig nem tud
nak szerezni, mert midőn meg
hallják, hogy tolókocsiban él a 
fiú, szóba sem állnak velük. So
ha nem kórtünk senkitől semmit 
- mondja -, de most... Most az 
egyszer kérnek. 

...Katonás megjelenésű kö
zépkorú nő, neki is lakásügye 
van. Egyszobás lakásban él fiú
gyermekével, nagyobbat szeret

ne. Az az érv, hogy 
nála sokkal nehe
zebb helyzetben van
nak sokan, nem gyö-

Fogadónapon 

fjterlcrji 

zi meg. Azt mondja, mindenki a 
saját dolgát próbálja elintézni, 
aztán rosszallóan távozik. 

...Fiatal szőkeség, elvált, két 
gyerek anyja. 18 000 forintból él
nek, ő 50 százalékos rokkant. A 
lakásszövetkezetre panaszko-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dik. Nem tudják 
fizetni a szám
lákat, szociális 
segélyt kór. 

...Öreg bá
csi. Kicsi a 
nyugdíj, két év-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vei ezelőtt meg-
^ ^ ^ ^ ^ = vették IKV-la-
kásukat, 2195 forintot törlesztő
nek havonta. 31 éves fia két és 
fél éve munkanélküli, már se
gélyt sem kap. A munkanélküli
segélyre nem jogosultaknak járó 
mintegy 4000 forint, amit az ön
kormányzat ad, mégis valami... 
Megy is intézni a papírokat. 

...Ősz hajú középkorú nő tor
nacipőben. 33 000 forint nettó
ból élnek négyen. Azt mondja, a 
kétgyerekes családok sose kap
nak semmit; sokan azért szül
nek három-négy gyereket, hogy 
pénzt szerezzenek... A szemé
ben látszik, hogy ezt nem na
gyon komolyan gondolja, és az
zal is tisztában van, hogy ez a 
33 000 forint nettó nem is olyan 
kevés. Persze, igaza van... ke
vés. 

...Fekete hajú nő, 1988-tól 
van lakásigénylése, szoba-
konyhás lakásban élnek, s minél 
hamarabb szeretnének egy na
gyobbat. A valóság az, hogy 
vannak olyanok is, akik 1984 óta 
várnak. 

...Öregasszony fekete öltö
zékben, lassan lépked, vastag 
szemüvegben - alig lát. Most te
mette el a férjét. Az iránt érdek
lődik, hogy kell-e fizetni a köves-
út építésére? 8000-9000 forint a 
nyugdíj, ba kell fizetni, akkor jo
gosult-e szociális segélyre? 

...Két jugoszláv menekült az 
állomásról. Nem akarnak visz-
szamenni, mert besorozzák 
őket. Itt szeretnének maradni, 
most munkát keresnek. De hogy 
mién pont a polgármesterhez 
jöttek ós ponto-setr. mit akarnak, 
az nem derül ki. Azt minden
esetre megtudják, hogy itt közel 
15 százalékos a munkanélküli
ség és a magyarok helyzete 
sem jó. 

Sz. Sz 

1 Stresszmentesen 

Autogén tréning g y e r e k e k n e k 

A Szabó Pál Téri Általános 
Iskolában van egy osztály, az 
1/c, amelyet "Autogén tréning 
osztály"-ként emlegetnek. Az 
osztály tanítónője Bogya Ida, 
aki egy mentálhigiénés - lelki
egészségnevelési - programot 
indított el. 

- Mi ennek a programnak a 
lényege? 

- Először is azzal kezdeném, 
hogy évek óta tanítok első és 
második osztályban. Szomorú 
tapasztalatom, hogy egyre több 
a szorongással iskolába lépő 
gyermek. Ez a szorongás ké
sőbb sajnos csak fokozódik. Az 
én programom lényege egy 
olyan kellemes légkör megte
remtése, melyben megtanulhat
ják az egészségvédő torna és az 
autogén tréning alapjait. 

- Az autogén tréning felnőt
tekre gyakorolt hatását már so
kan ismerjük. Tudjuk, hogy en
nek a technikának az elsajátítá
sával lelki nyugalmat" lehet el
érni, a testi-idegrendszeri műkö
dés szabályozását. De hogyan 
lehet ezt a gyerekeknél alkal
mazni? 

- A szakirodalom szerint a 
technikát minden érett 6 éves ta
nuló el tudja sajátítani, különö
sen, ha érzi a környezet pozitív 
hozzáállását. A hatás erősítésé
re én még egészségvédő tornát 
is alkalmazok. 

- Úgy tudom, volt már osztá
lyod, amellyel két évig végezted 
a programot. 

- Igen. A velük elért eredmé
nyek nagyon biztatóak voltak. 
Ez adta a bátorságot ahhoz, 
hogy az önkormányzathoz be
nyújtsak egy pályázatot, amit el
fogadtak. Az így kapott anyagi 
támogatás természetesen sokat 
segít a továbbiakban. 

- Kik segítik a munkádat? 
- Elsősorban Erdős Tibor, 

iskolánk igazgatója, aki az el
ső pillanattól támogatta a 
programot. Hanyecz Andrásné 
tanítónő, aki szintén tanítja az 
osztályt, valamint Fajzi György 
autogéntréning-oktató. Fajzi 
György vezetésével a szülőket 
is igyekszünk megismertetni az 
autogén tréning technikával. így 
a gyermekek otthon a szülőkkel 
együtt végezhetnék a gyakorla
tokat. 

- Mi ezzel a programmal a 
célod? 

- Szeretnék a gyerekeknek 
olyan eszközt a kezükbe adni, 
amely hozzásegíti őket az ered
ményes és nyugodt tanuláshoz. 
Szeretném lerakni annak alapja
it, hogy felnőtt korukban a külön
böző stresszhelyzeteket irányí
tani tudják. 

BUGA ILDIKÓ 

Kedves Lányok és Fiúk! 
Ugye hallottatok már az egyre 
terjedő, egészségkárosító szen
vedélyről: a szipózásról? Való
színű azonban, hogy az emberi 
szervezetre, társadalomra gya
korolt veszélyességét nem is
meritek igazán. Az alábbi né
hány sorral erre szeretnénk fel
hívni a figyelmeteket. A szipózás 
máj- ós vesemegbetegedóst, 
tartós idegrendszeri látóideg-ká
rosodást, azaz látótér-beszűkü
lést okoz, erősen gátolja a szel
lemi fejlődést. Egészségrombo
ló hatása miatt alkalmatlanná te
szi a fiatalt nagyon sok szakmá
ra, és a gépjárművezetésre is. A 
bódítószerek gyakori használata 
az eszméletvesztésen, balese
ten túl halállal is végződhet 
(ezeknek a szomorú eseteknek 
a száma az utóbbi időben nö
vekszik). Gyakran előfordul, 
hogy a szipózó fiatalok bódult ál
lapotukban bűncselekményt kö
vetnek el. Fentiek akadályozzák 

Drogstop 

az egyén boldogulását, s meg
nehezítik a társadalmi életbe tör
ténő beilleszkedését. Kérünk 
benneteket, önmagatokon túl, 
óvjátok társaitok emberi érték 
is! 19C0-ben a körzeti orvosok 
27 000 rendszeres drogfogyasz
tót tartottak nyilván. Ez a szám 
1992-ben megkétszereződött. 
Már minden tizedik iskolában 
problémát okoz a kábítószer. 
Közvélemény-kutatások kimu
tatták, hogy a felnőttek közül is 
minden tizedik ember már pró
bálkozott droggal. A drogam
bulanciák tanácsot adnak, gyó
gyítanak, segítenek. Alapelvük: 
önkéntesség, névtelenség, az 
emberi jogok tiszteletben tar
tása. 



BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1992. november 26. - december 3-ig. 

PHAEDRA MOZI 
26- án 18 órától: Vmny az 1 ügyű (sz am.) 

20 órától: A játékos (sz , am.) 
27- 30-an 18 és 20 órától: Halálos fegyver 3. (sz, am.) * 
1 3 an 18 órától: Sült zöldparadicsom (sz , am ) 

20 órától Hullajó (sz . am.) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
26-án 17 órától: Beethoven (sz , am.) 

19 órától: Where (sz , magy ) 
27 30 án 17 órától: Amadeus Hl (rendezte: Milos Formán) 
1-3-án 17 órától: Visszatérés a Kék Lagúnába (sz . am ) * * 

* 14 éven felülieknek * • 16 éven felülieknek 

HETI FILMAJÁNLAT 
A JÁTÉKOS (The Player 1992.) 

RÓBERT ALTMAN ú| színes amerikai bűnügyi lilmszatlrája Az idei cannes-i 
filmfesztivál abszolút győztese, és a '93-as Oscar-díjak nagy várományosa 
Altman utálja Hollywoodot, épp ezért filmet csinál róla. méghozzá nem is 
akármilyet hullával, sztárokkal, kétes happy enddel Krimiről lévén szó nem 
illik túl sok titkot elárulni, annyi azért mégis kifecseghető, hogy a gyilkos 
piszokul rámenős és ocsmányul gátlástalan alak - mlg a hulla csak egy 
szerencsétlen áldozat Ezek után azon sem lehet csodálkozni, hogy a film
beli nyomozónő gyanúsltgatások helyett titokban intim holmikat reklámoz 
egy mesebeli thriller kellős közepén. 
Nem érdemes tovább töprengeni a filmajánlaton. A JÁTÉKOS az utóbbi 
évek legkomolyabb komédiája, imponálóan veretes mestermunka a gyilkoló 
álomgyárról, melyben mindannyiunk legandalrtóbb meséi készülnek garantál
tan színes szélesvásznú luxuskivitelben 

HALÁLOS FEGYVER 3. (Lethal Weapon 3. 1992.) 
Ha MEL GIBSON és DANNY GLOVER ugyanabban a moziban lóvik halom
ra a megátalkodott bűnözők javát, akkor ez a film csakis a HALÁLOS FEGY
VER lehet, annak is a legújabb, immáron 3 része Akció és frenetikus geg 
parádé közel két teljes órán keresztül Mivel a divathullámok mostanában 
előnyben részesítik a humort. RICHÁRD DONNER. az amerikai bűnügyi víg 
játékok veterán specialistája ezúttal a humor oldalára billenti a mérleg ser
penyőjét Azért nem kell elkeseredni, a másik serpenyőben is van 16 hulla. 
5 téliesen tropává ved autó és három szédületes üldözési jelenet 
Ja. es a kísérőzene ERIC CLAPTON Nem csalás nem ámitás. az év vége 
egyik legjobb hullámvasútmozi|a szemnek és rekeszizomnak egyarát HALA 
LOS FEGYVER 3 

HULLAJÓ 
Sikerül e főhősünknek mindenre elszánt, vérengző mamá|át megteKezni 
avagy végképp elszabadulnak a zombie k a diszkrét családi ház ódon pin
céjéből' 
Fergeteges poénok, özön mennyiségű paradicsomlé és még ki tud|a. milyen 
ínyenc meglepetések várják a mit sem sejtő, ártatlan nézőt ebben a szipor 
kázó mütajparódiában 
H'JLLAJÓ, kónnylakasztó horror vígjáték Lionelröl. az anyukájáról, a szere 
tó|éröl és egyéb zombie król 
HULLAJÓ, színes, szinkronizált amerikai zombie paródia, a legedzettebb né 
zöknek is 

Segít 
a Családsegítő 

Úgy érezzük, bajba jutottunk. 
Tönkrement a házasságunk, be
teg a gyermekünk Nincs elég 
pénz a lakbér kifizetésére, nem 
tudjuk kiváltani a gyógyszert és 
még az is előfordulhat, hogy az 
idén télen fagyoskodni fogunk. 

Szükségünk van valakire, aki 
meghallgat, és valamire, ami se
gít. Létezik Békéscsabán egy 
olyan intézmény, ahová bizalom
mal fordulhatunk. Ez a Családse
gítő Szolgálat. 

Pedagógusok, pszichológu
sok, jogászok és ügyvédek pró
bálják orvosolni problémáinkat 

- Ide betérhet bárki. Az intéz
mény munkáját minden békéscsa
bai lakos igénybe veheti Akkor 
veszünk részt az egyén vagy a 
család problémáinak megoldásá
ban, ha az állampolgár segítséget 
kér, vagy a felajánlott segítséget 
elfogadja Mindennek alapja az 

együttműködés, amely során 
mindkét félnek konkrét lépéseket 
kell tennie a kedvezőtlen körülmé
nyek elhárítására - tudhattuk meg 
Tóth Jo lán tó l , az intézmény ve
zetőjétől. - A családsegítő kollé
gák fő feladata, hogy felismerjék a 
problémát, megállapítsák a segít
ségnyújtás mértékét és módját, és 
biztosítsák a támogatást A segít
ségnyújtás érdekében anyagi és 
tárgyi eszközöket is igénybe ve
szünk, ós krízishelyzetben kész
pénzt és élelmiszerjegyet is adunk 
a rászorulóknak. Egyfajta koordi
nációs szerepünk is van, hiszen 
kapcsolatunk van nevelési ós ok
tatási intézményekkel, egész
ségügyi szervekkel, egyházakkal, 
érdekvédelmi és képviseleti szer
vezetekkel. A problémák megol
dása érdekében minden külső 
erőforrást tudunk mozgósítani. In
tézményünket a város tartja fenn, 
a közgyűlés által megszavazott 
összegből gazdálkodunk. A nagy 
vállalatok, a kisvállalkozók és Bé
késcsaba polgárai is szívesen se
gítenek, adományoznak nekünk, 
és ezeket az adományokat igyek
szünk mihamarabb eljuttatni a rá
szorultaknak 

SÍPOS ANDREA 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
31/1992. (XI. 19.) sz. önkormányzati rendelete 

a Békés Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 
kezelésében lévő vagyonból Békéscsaba város 

tulajdonába adott vagyonrész 
tulajdonjog-gyakorlásának szabályairól 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §-ában foglaltak alapján a Békés Megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalat kezelésében lévő és a város tulajdonába 
átadott korlátozottan forgalomképes közmű-, valamint nem közműva
gyonrósz feletti tulajdonjog gyakorlásáról az alábbiak szennt rendelkezik: 

A RENDELET HATÁLYA 
1 § 

A rendelet hatálya a Békéscsaba Megyei Jogü Város Önkormányzata 
tulajdonát képező, a Békés Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat 1991. 
december 31 -i vagyoni mérlegében kimutatott korlátozottan forgalomké
pes közmüvagyonra (amelynek értéke: 1489588 /10OO Ft/), valamint a 
nem közmű egyéb vagyonra (amelynek értéke: 174169 /1000 Ft/) terjed 
ki 

TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSA 
2 § 

(1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békés Megyei 
Viz- és Csatornamű Vállalat részvénytársasággá történő átalakulásá
hoz hozzájárul, és a város tulajdonát képező, korlátozottan forgalom
képes kózmüvagyont. valamint az egyéb vagyon kategóriájába tartó 
zó, nem kózmüvagyont apportálja a Békés Megyei Vízművek Rész
vénytársaságba 

(2) Az apportként bevitt vagyonérték ellenében a várost megillető rész
vények korlátozottan forgalomképesek 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
3- § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 

Békéscsaba, 1992 november 19. 

Pap János 
p o l g á r m e s t e r 

Dr. Simon Mihály 
j e g y z ő 
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S - O. S . Telefonos 
328 • 800 Lelkisegély 

H ívható este 7 órától Q -7 r t I n ó I a t 
reggel 7 óráig. O Z U i y d l d l 
Tm; - • * - •- - - / tanítási napokon A HÍVÁS 
T,n, telefonszolgálat. { 15 30 _ 18 30-ig INGYENES 

B r M f i Z O K E S H T E S 
EMBLÉMÁS BÉLYEGZŐ 
valamint FA, AUTOMATA, IKTATÓ stb. 

bélyegzők készítése 
rövid határidővel 
a NAGYPOSTÁN. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

Békés Magyal Környezet- és 
Természetvédelmi Kft 

KÍSÉRLETI AKCIÓT 
SZERVEZ 

Békéscsabán a háztartásokban keletkezett 
veszélyes hulladékok ingyenes begyűjtésére 

1992. november 30. ós december 12. 
közötti munkanapokon 8-tól 15 óráig. 

Átvétel helye: 
Városgazdálkodási Vállalat Kállai Éva utcai telepe. 

Átvételre kerülő hulladékok: 
- növényvédőszer-maradványok: 

csak szilárd halmazállapotú 
- novónyvedőszeres göngyölegek: 

papírdobozok, 
műanyag tasakok, 
műanyag flakonok (max. 1 literes) 

- festék- és lakkmaradványok: 
csak beszáradt állapotban 

- festékes, lakkos dobozok: 
max. 1 kg-os méretben 

Információ: 326-366/156, dr. Fórján Mihály 
326-966/114, dr. Cserei Pál 

MEG AKARJA TALÁLNI ÁLMAI 

olasz férjét? 
Keresse az „A Stúdiót"! 

SEGÍTÜNK! 
A 327-430-as telefonszámon, 
vagy 5600 Békéscsaba. Lázár u. 4. 
postacímre adatokat, képeket! 

1 

Személygépkocsi 

tanfolyam indul 
(ez évben az utolsó) 

november 30-án (héttőn) 
16 órakor 

Helye: 
Békéscsaba, Lázár u. 2. 

Érdeklődni: 
323-439 vagy minden 
Thermál TAXI-ban. 

SZÁMOLJON! 

INGYENES 

elméleti 
képzés 

RÉSZLETFIZETÉS 

Nem kockáztat! 
Ha elméleti vizsgái nem 
sikerülnek, visszakapja a 
belizetett első részletet 

NINCS OLCSÓBB! 

PÁLYÁZATOK 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének kulturá
lis bizottsága pályázatot hirdet a Békéscsaba újratelepí
tésének 275. évfordulója tiszteletére készülő rendez
vénysorozat meghirdetéséhez szükséges 

embléma, 
plakát (biankó) és 
műsorfüzet-borító 

művészi kivitelű megtervezésére. Minden pályázótól 
mindháromra kérünk tervezetet! Méretek: műsorfüzet 
A/5 (20x15 cm), plakát A/2 (40x60 cm), embléma - a mű
sorfüzeten és a plakáton alkalmazható méret. A legjobb
nak ítélt terv 10 000 Ft (nettó) díjazásban részesül. 

A kulturális bizottság pályázatot hirdet továbbá a legkü
lönbözőbb műfajú (zene, tánc, próza, képzőművészet 
stb.) városi szintű kulturális eseményeken adományoz
ható színvonalas megjelenésű emléklap, illetve oklevél 
megtervezésére. Az emléklap, illetve az oklevél maxi
mum A/4 (20x30 cm) méretű lehet. A bizottság által leg
jobbnak ítélt tervek az alábbi pályázati díjban részesül
nek: I. díj: 5000 Ft (nettó), II. dlj: 4000 Ft (nettó), III. díj: 
3000 Ft (nettó). A pályázatokat JELIGÉVEL ellátva kér
jük beküldeni! A pályamunka hátoldalán és a borítékon 
feladóként csak a jelige szerepeljen, illetve kérjük zárt 
borítékban a jelige tulajdonosának pontos nevét és címét 
közölni! 
A pályázat beküldési határideje: 1992. december 9. 
Cím: Polgármesteri Hivatal közművelődési irodája, 

Békéscsaba, Szent István tér 7. 
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HIRDETMÉNY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala értesíti a lakosságot, hogy az első la
káshoz jutók támogatásában részesülők név
jegyzéktervezetének harmadik ütemét a hivatal 
hirdetőtábláján közszemlére tette. A tervezetre 
bárki észrevételt tehet. 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

o 
GARANCIA 
BIZTOSÍTÓ 

RT. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

1993. január 1-jétől az OTP lakás célú hitelekhez kapcso
lódó lakásbiztosítások díjfizetésének eddigi formája megvál
tozik. Ezen időponttól Önök nem a hiteltörlesztő részletekkel 
fizetik a lakásbiztosítási díjakat, hanem közvetlenül a Garan
cia Biztosítóhoz történik a jövőben a díjak befizetése. A vál
tozások csak a díjfizetés módját érintik, ugyanis a jövőben 
kettő befizetési lapot (csekket) kell majd befizetniük. Az egyi
ken az OTP-hitel törlesztő részletét, a másikon a lakásbizto
sítási díjakat. Utóbbihoz minden ügyfelünk részére előre ki
töltött, nyomtatott befizetési lapokat fogunk postán elküldeni. 
A befizetési lapok megérkezéséig Önöknek nem kell tenni 
semmit. Kérjük azonban, hogy akik valamilyen ok miatt 
1993. január 15-ig nem kapnák meg a befizetési lapokat 
(csekkeket), szíveskedjenek azt részünkre jelezni! 

A változásokért, többletfáradozásaikórt szíves türelmüket 
és megértésüket kérük. 

Köszönjük! 
GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. 
5600 Békéscsaba. Gyóni G. U. 3. 
Telefon: 325-763 

A KÖRNYEZETÜNKÉRT, JÖVŐN KÉRT ALAPÍTVÁNY 

P Á L Y A Z A T O T H I R D E T 
a Békéscsabáért tenni kívánó fiataloknak nyújtandó anyagi támogatásra. 

Pályázhatnak magánszemélyek, vagy fiatalokból álló közös
ségek, illetve bármely szervezet, vagy magánszemély, aki a 
fiatalok környezetvédelmi nevelésével foglalkozik. 
Pályázni lehet: 
- egyéni környezetvédelmi munkákkal, vagy bármely, a város 

területére (részterületére) vonatkozó elképzelésekkel, 
- környezetvédelem oktatását, népszerűsítését szolgáló 

anyagokkal, illetve ezek kidolgozására. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

1992. december 15. 
A pályázat elbírálása: 

1993. január 15. 
A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani: 

Környezetünkért, Jövőnkért Alapítvány 
5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7. 

Felvilágosítást ad: Bánfi Ádám 
Telefon: 327-823 

Az alapítvány kuratóriuma 

INGATLAN 
• 2+2 fél szobás I. emeleti lakás el

adó. Érd.: Millennium Itp. 4. I/6. 
• 59 m2-es. 2,5 szobás, erkélyes, 

egyedi vlzórás lakás a Pásztor 
u. 57. IV/13. alatt eladó. Tel.: 
326-194. 

• Jaminában házrész fizetési 
könnyítéssel eladó. Érd.: Május 
1 .U . 31 . . Szabóné. 

• Gázfűtéses albérlet kiadó. Érd.: 
Lorántffy u. 6. 

i összkomfortos tanya gazdasági 
épületekkel, 1 hold földdel eladó. 
Érd.: Nagyrét 1637. 

• 5 szobás társasház a Rigó u.-ban 
eladó. Tel.: 324-170, 18 órától 

i 90 mJ-es Összkomfortos félház 
garázzsal eladó. Érd.: Dr. Becsey 
u. 50. 

' 1500 m2-es telek eladó a Vand
háti úton. Tel.: 324-527. 

i Békéscsabán a Paróczay u. 8. 
1/4., 2 szobás. 52 m2-es örökla
kás eladó. Megtekintnetö novem
ber 28-án 11-14 óráig. Tel.: 06-1-
1402-717,19 órától. 

i 5 percre az állomástól, csendes 
helyen 3 szobás III. emeleti lakás 
és garázs eladó. Egyedi hideg
meleg vízórás Érd.: Paróczay u. 
2.. vagy 328-333. Pribela 

i 3 szobás egyedi fűtésű, vlzórás 
lakásomat elcserélném kis kertes 
házra. Tel.: 323-923. 

i Lencsési mögött ken eladó. Vil
lany, víz. gyümölcsfa, alap, lába
zat van. Tel.: 321-664. 

i Kertes ház eladó, vagy kisebbre 
cserélhető Minden megoldás ér
dekel. Érd.: Szegfű u. 23. 

i 2 szobás. Tinódi utcai. IV emeleti 
lakás eladó. Tel.: 326-316. 

i 2 családi ház nagy telken külön-
külön is eladó. Érd.: Klapka u. 4. 

i Ház nagy telekkel a VI. kerület
ben eladó. Érd.: Szölö u. 23. 

i Zártkert eladó a KISZ tábor mö
gött Érd.: Lencsési út 33. I/3. 

i Kertes ház eladó a Szamuely u. 
40. alatt. Érd.: Szamuely u. 31. 

'Egyedi gázos lakást vennék 
1 200 000 Ft-ig. Tel.: 328-462. 
17-19 óra közön. 

i Csabacsúdón ház eladó. Érd.: 
323-840. 

JARMU 
i Polski 1500 alkatrészenként, és 2 
olajkályha eladó Érd: Sziklai 
Sándor u. 2/A. 

i Gépjárműnek zárt udvaron par
kolási lehetőséget biztosítok Tel.: 
328-*610. 

i Garázs eladó a Lencsési B-lerü-
letén. Érd.: Lencsési út i 1/3 

EGYÉB 
> Grundig kisképernyös színes tv 

eladó (teletextes, autóakkumulá
torról is működik). Tel.: 326-427. 

• Magánállatorvosként rendel, ki
szállást is vállal Földházi dr., nyu
gállományú főállatorvos a város 
egész területén. Érd.: Jamina. 
Vásárhelyi u. 8. Telefon: 327-480. 

• A belvárosban, az Iparos udvar
ban a testépítő szalon szeretettel 
várja a hölgyvendégeket hétfőtől 
péntekig 17-20-ig, szombaton- va
sár nap 9-11 -ig. 

i Aranygyűrű fonott felsörésszel 
igényesnek eladó. Érd. Tavasz 
u. 69. 

i Mély babakocsi eladó rászerelhe-
tó ülőkével, jó állapotban. 2500 
Ft-ért. Tel.: 326-548. 

i Ünnep előtti szeszmentes italai
nak beszerzését végezze nálunk1 

Érd.: Botond u. 6. 
i Olasz babaülés személygépko
csiba és 3 kerekű bicikli eladó. 
Érd.:Lencsósi út 28. 11/6. 

i Játékkiárusítás i 250 db játék ol
csón eladó, viszonteladóknak 
is. Érd.: Landler J. u. 56.. hét
végén is. 

i Commodore 64. floppyval, mag
nóval joystickkai eladó. Érd.: Vad
virág u. 19. 

i 2 kerekű Csepel gyermekkerék
pár eladó. Érd.: Penza 4 IV/5. 

i Slcipők olcsón eladók. Tel.: 
328-610. 

i Vennék jó állapotban lévő. 120 li
teres fagyasztószekrényt. Tel.: 
323-840 

i Bőrkabátok, szőrmesapkák ked
vező áron. Szerdahelyi 5. Nyitva 
9-18-ig, szombat 9-12-ig. 

i Szélvédők, autóüvegek cseréje, 
eladása és szigetelése. 9-16-ig 
az Autóklub mellett. 

i Angol szabású, vajszínű 48-as 
menyasszonyi ruha különleges 
fejdísszel kölcsönözhető. Fiumei 
u. 26. 

1 Politikai okokból jogsértettek 
nyugdíj-kiegészítésének intézé
se. Dr. Filipinyi Józsefné. Kömí
ves K. sor 35. Tel: 339-711. 

( FÁSÍTÁSI AKCIÓ ) 
Békéscsaba közterületeinek fásítására lehet jelentkezni a városüzemeltetési irodában 

Tegye szebbé lakóépülete, intézménye, irodaháza környezetét, 
telepítsen oda tét vagy fákat! 

A díszfákat ingyenesen adja az iroda, szakmai útmutatása mellett 
lehet ezeket a faiskolából kiszedni és már lehet rs vinni ültetni 
További információén keresse Fodor Jánosnet 
a városüzemeltetési iroda munkatársát 
Szent István tér 7 . tel 326-366 



Képviselői fórum 

Zöld hajtás 
az MDF-ben 

Herczeg Tamás 32 éves, a 
7. választókerület egyéni képvi
selője. Nyolc éve él Békéscsa
bán, van egy két és fél éves kis
fia. Az Ifjúsági Ház ós Általános 
Társaskör igazgatóhelyettese, 
végzettsége szerint népművelő 
tanár és szociológus. Az MDF 
tagja. A kulturális és a népjóléti 
bizottság munkájában vesz 
részt. 

- Fiatalokkal vagy körülvéve, 
az Ifjúsági Házban dolgozol, az 
ember azt gondolná, ennek 
egyenes következménye a FI-
DESZ-tagság. 

- A ház a város minden réte
gének programot kínáló közmű
velődési intézmény, tehát nem 
csak fiatalokkal foglalkozom. 
Néhány évvel ezelőtt, amikor az 
MDF mellett döntöttem, ez vol' 
az egyetlen ellenzéki mozga
lom, később alakult párttá. Egy 
pártból persze ki lehet lépni, ha 
az ember rosszul érzi magát 
benne, és lehet csatlakozni egy 
másikhoz. Az MDF-ben létező 
három áramlat közül én nemze
ti-liberális elkötelezettségűnek 
vallom magam. Nálunk, Békés
csabán erősebb a népnemzeti 
irányzat. Tény, hogy vannak 
olyan nézetek az MDF-ben, 
amelyeket elég nehezen elvisel
hetőnek tartok, de a párt nemze
ti elkötelezettsége fontos szem
pont számomra. A szervezetben 
tart az is, hogy amikor a válasz
tások zajlottak, az ón nevem 
után az MDF három betűje állt. 
Igaz, a FIDESZ - melynek prag
matikus liberalizmusa közel áll 
hozzám - is támogatott. A kép
viselői ciklus alatt nem vélem 
igazán korrektnek, ha az ember 
pártot változtat, nincs szándé
komban máshová átlépni. 

- A körzeted több súlyos 
problémával küszködik. Várha
tó-e előrelépés ezek megoldá
sában ? 

- Évek óta a terület akut 
problémája a piac. Talán a piaci 
rendeletünkkel, a piac bővítésé
vel, átalakításával valamit válto
zik ez az áldatlan állapot. A zsú
foltság, a szabálytalan parkolás, 
a rossz közbiztonság és a köz
tisztaság megoldatlan állapota 

miatt szerdán, de fő
leg szombaton kaoti
kus állapotok ural
kodnak a környéken. 

F/Jlévleo" 

A körzet másik neuralgikus 
pontja a Kötöttárugyár által oko
zott szennyezés. Hosszú ideig 
próbáltunk környezetvédő bará
taimmal tapogatózni, hogy mit 
lehetne tenni. Egy időben tiltako
zások, különböző megmozdulá
sok voltak, aztán csend követke
zett. Most indítunk egy olyan, a 
levegőszennyezés megszünte
tését szolgáló akciót, amely bi
zakodással tölt el. 

- Úgy látom, nagyon fontos 
számodra a környezetvédelem! 

- Érzületeim alapján környe
zetvédőnektartom magam, kép
viselői munkámban gyakran ké
rek segítséget környezetvédő 
barátaimtól. Bejártuk például az 
egész körzetet, megnéztük, hol 
vannak beteg fák, amelyeket ki 
kell cserélni, hol vannak olya
nok, amelyeket nem szabad ki
vágni, és hová kell ujakat ültetni. 
Igy próbáljuk megoldani a zöld
terület folyamatos karbantartá
sát. Az összes játszóteret igye
keztünk rendbe hozni, parkosí
tás, járdaépítés történt a körzet
ben... 

- Az emberek manapság el
sősorban saját megélhetési 
gondjaikkal vannak elfoglalva, 
ami ezen kívül létezik, az sokak 
számára érdektelen. 

- Ez így van, de itt, Békés
csabán - bár van egy jól-rosszul 
működő nagykoalíció - nincse
nek olyan eszközök a kezünk
ben, amelyekkel gyökeresen 
tudnánk változtatni. A kormány
zatnak is rendkívül szűk a moz
gástere. Nagyon nehéz az em
berek véleményét kitapintani 
azon túl, hogy rutinból, megszo
kásból rálegyintenek a parla
ment, vagy az önkormányzat 
munkájára. Viszont ha az a vé
lemény, hogy a mostani parla
ment és az önkormányzat 
rosszul működik, akkor az em
berek kénytelenek lesznek aktí
vabb közéletet élni, politizálni, 
és a következő választásokon 
másokra szavazni, mint akik 
most a politikai döntéshozó tes
tületekben dolgoznak. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
MIKÓCZY ERIKA 

1 Gondolkodó 

Harminchárom 

Keresztút a pusztaságban. 
Ameddig a szem ellát - keresztre feszített alakok, vérző lábak és 

kezek. 
Délibábok, álmok - véres, igazi valóság. 
Pusztába kiálltott szavak, eltaposott gondolatok: 
Légy áldott, Istenem! Követőid vagyunk. Veled tartunk - vízen já

runk, tüzet taposunk, csodavárást hirdetünk fönnhangon - mert te 
szerény vagy, és néma. Örök mosolyodban - szomorúság és meg
értés, büverő és keresztre feszített szavak. Csuklyás és nem csuk
lyás júdások leselkednek rád - ós a világ téged vár... Érints meg 
ujjaiddal, s mutasd meg az igaz utat. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A fiú egyedül ment vásárolni. 
A csöppnyi emberke egyetlen 
hatalmas büszkeség volt, lelke
sítette az önálló feladat. Alig ér
te el a zsemlét a polcon, és ki
csit nehéz volt a tej. Már éppen 
pénztárcája után kutatott mély 
szatyrában, amikor jöttek a fe
hérköpenyes eladók - lesben 
álló, lecsapni készülő sasok. A 
fiű szólt volna, de azok rázúdí
tották görcsös életük visszafoj
tott dühét, mely egyetlen szen
vedélyesen fröcskölő váddá ol
vadt: "Loptál". A súlyos szó féle
lemgombóccá aszalta a fiú véd
telen, leheletfinom lelkét. 

Időnként mi is elvadult sasok 
vagyunk. Lecsapunk, ha fur
csán viselkedsz, kisebb vagy 
nagyobb vagy, fehérebb, sár
gább, feketébb, és ha többed 
vagy kevesebbed van, mint ne
künk. S ha vijjogunk, vijjogsz, 
ha ütünk, ütsz, nem próbálsz 
megszelídíteni és mi sem pró
bálunk közeledni hozzád. Néha 
kérdések fogalmazódnak ben
nünk: vajon ha megsimogat
nánk, visszasimogatnál; miért 
zavar bennünket a másság és 
egyáltalán a sasok dolga, hogy 

Vijjogó 
sasok 

ítélkezzenek? Aztán máris 
ujabb áldozat akad. Csapásunk 
jobb esetben csak egy vád, rosz-
szabb esetben fekete dühünk 
öldöklő gyilkos ütéssé, puska
golyóvá szörnyül. Ökölbe szorí
tott világunk csapásokat mér 
sebből vérző ártatlan és sebet 
ejtő bűnös önmagára. Szemünk 
előtt lebeg a boldogabb jövő, 
gyönyörű szürke egyforma gon
dolatok, gyögyörű szürke egy
forma sasok és egyforma élet, 
amit akartunk. Amit aka
runk? 

A kisfiú megszégyenülten a 
pénztárhoz ballagott. Az egyik 
sas leszállt a porba, az apró ár
tatlan szemek szólásra indítot
ták: "Ne haragudj, kicsim! Na
gyot tévedtünk." A többiek fur
csán néztek rá. 

MIKÓCZY ERIKA 

Tisztelt Polgármester Ur! 

Kérem, ne haragudjon, hogy 
zavarom soraimmal ismeretle
nül. 

Éri Kovács Olga néni va
gyok, 69 éves, már évek óta 
szenvedek sokízületi gyulladás
ban, 15 éve vagyok beteg nyug
díjas, 3 éve volt szívinfarktusom 

is. Egyedül élek, kimenni a ház
ból nem tudok, nehéz körülmé
nyek között élek. Itt, Romániá
ban most nagyon nehéz. Arra 
kérem, ha találna valakit, aki 
patronálna, ha egyszer volna 
útja mifelénk, hozzon nekem 
egy kis élelmiszert ide Szatmár
németibe, ha lehet. Ha nem, 
élek tovább úgy, ahogy eddig. 

Kérem, ne haragudjon a za
varásért. Kívánok erőt, egész
séget. 
Szatmárnémeti. 1992 november 3 

Tisztelettel 
Olga néni 
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