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Csaba Expo '93 

Békéscsaba jövőre ünnepli 
újratelepítésének 275. évfor
dulóját. Ennek apropóján, s 
hogy Békéscsaba jobban be
kerüljön Magyarország ós a 
környező országok gazdasági 
vérkeringésébe, Csaba Expo 
93 Nemzetközi Kiállítás és 
Vásár megrendezését tervezik 
1993. június 15. és 20. között. 

A kiállítás helyszínéül a 
sportcsarnokot és környékét 
jelölték meg, itt elférne a - vá
rakozások szerint - mintegy 
250 kiállító, s a minden bi
zonnyal népes nézősereg. A 
lebonyolításban aktív szerepet 
vállal a Dél-Magyarországi 
Gazdasági Kamara, fővédnö
kül pedig dr. Habsburg Ottót 
és Szabó Iván ipari minisztert 
szeretnék megnyerni a szer
vezők. Az expo nyereségori
entált vállalkozás, célja többek 
között a tőkebefektetési lehe
tőségek megmutatása, új ter
mékek, szolgáltatások és 
pénzügyi konstrukciók megis
mertetése, az 1996. évi világ
kiállításhoz való kapcsolódás 
előmozdítása. 

A szervező szegedi illető
ségű Mac-Line Stúdió a vásár 
magas színvonalú lebonyolítá
sára törekszik, az önkormány
zat pedig minden segítséget 
megad, hogy jól sikerüljön a 
mi kis BNV-nk. 

MIKÓCZY ERIKA 

A megyei napilapok már beszá
moltak róla, a témát az országos 
sajtó is felkapta: konfliktushelyzet 
van a helyi MDF-ben, szakadásra 
utaló jelekrajzolódnak ki. Mi törtónt 
a csabai MDF-ben, és mi lesz itt? 
Ezt a kérdést tettük fel a két -
"tábor?" - egy-egy képviselőjének. 

Dr. Kerekes Attila: Az elmúlt 
hónapokban alakult meg az MDF 
önkormányzati kollégiuma, amely 
szakmai műhely. Még júniusban 
lezajlott a tisztújítás az MDF-ben, 
összeállt az új elnökség. A kedé
lyeket Gálfi László lemondása 
bolygatta fel. November 25-én ke
rült sor az elnök és egy elnökségi 
tag megválasztására. Elnökségi 
tagnak - három jelölt közül - a 
nemzeti-liberális nézeteiről ismert 
Csajányi Melindát választották 

Formálisan én a népi-nemzeti 
körhöz tartozom, valamint alapító 
tagja vagyok az önkormányzati 
kollégiumnak is A taggyűlés után 
"robbant a bomba", a kollégium 
nyilatkozatának közzétételével. 
Erről engem meg sem kérdeztek. 
Gálfi Lászlót szintén nem kérdez
hették meg (külföldön tartózko
dott); tudomásom szerint Tímár 
Imre sincs elérhető távolságban, 
Herczeg Tamás pedig nem helye
selte a nyilatkozatot. A képviselői 
csoport egy része - felhasználva a 
kollégiumot - politikai tevékenysé
get folytat, ami szerintem szerep
tévesztés ... 

Az MDF egészében is (orr a 
levegő, egy helyi szervezet ketté
válása nagy kárt okozhat a párt
nak. A választók azt hihetik, az 
MDF-ben "veszekedés van"! A bel-

Expoki látás 

MDF-helyzetkép 

Jaminai alap 

Filmajánlat 

Képviselői fórum 

e Beiratás előtt. 

e Szent László Utcai Alt. Iskola 

1 MDF-ügyek 

Hol szakad a kötél? 

ső problémákat nem a sajtón ke
resztül keli megoldani! Úgy vélem, 
Molnár György és 2-3 képviselő 
részéről nem volt komoly törekvés 
a helyzet tisztázására. Ők nem is 
állítottak jelöltet az elnökségbe. 
Vécsei László és Molnár György 
tagjai a helyi választmánynak, ahol 
minden kérdést megvitatunk. A 
tagságot nem lehet lecserélni -
próbáljanak híveikkel többségbe 
kerülni! 

A párt egységét nem látom ve
szélyben, ugyanakkor kettésza
kadhat az MDF önkormányzati 
frakciója. Jó személyes kapcsolat 
volt köztünk, nem voltak ideológiai 
vitáink, az alpolgármester mellé 
álltunk. A kettéválást megmagya
rázhatatlannak tartom, szerintem 
itt nem szemléleti különbségek, 
hanem egyéni törekvések játszot
tak szerepet...! 

Dr. Vécsei László: Gálfi László 
lemondott tisztségéről, mivel úgy 
érezte, megszűnt iránta a tagság 
bizalma. Csajányi Melindát elnök
ségi tagnak, dr. Kerekes Attilát el
nöknek. Takács Pétert pedig alel
nöknek választották meg. Vélemé
nyünk szerint az új elnökség - a 
nyilatkozatoktól függetlenül - a né
pi-nemzeti körhöz tartozó embe
rekből áll. 

Az önkormányzati kollégium 
kompromisszumos javaslatát a 
tagság jelenlévő tagjai nem fogad
ták el. Tagadták, hogy a csabai 

MDF-ben más irányzat is létezne a 
népi-nemzetin kívül Lényegében 
ez vezetett ahhoz a nyilatkozat
hoz, mely november 28-án jelent 
meg a sajtóban. A kollégium tagjai 
- természetesen, akik vállaljuk ezt 
- úgy határoztunk, hogy a januári 
országos gyűlésig elkülönülünk a 
helyi szervezettől. Továbbra is 
MDF-elkötelezettek maradunk, s 
reméljük, hogy az országos gyűlé
sen a higgadt politizálás és a más
képpen gondolkodás elfogadása 
lesz jellemző, és nem egy irányzat 
mindenáron való elismerése. S re
méljük, hogy utána megváltozik az 
MDF ról kialakított helyi kép is! 

Hisszük, hogy januártól higgadt 
- az ország érdekeit szem előtt 
tartó - vezetés kerül megválasz
tásra az MDF országos gyűlésén, 
a városban pedig megnő azoknak 
a súlya, akik az önkormányzati kol
légiumot képviselik. Ide tartozik 
meg dr Lengyel László is, aki kilé
pett az MDF-böl és a frakcióból is, 
de a kollégium célkitűzésével 
egyetért. A mögöttünk álló MDF-
tagok és -szimpatizánsok tudják, 
hogy mi a város érdekében próba 
lunkdolgozni. Nem vonulunk ellen
zékbe, ahogy ezt egyesek az 
MDF-ben kérték tőlünk, mert nem 
akarunk nagypolitikát játszani a 
városon belül. Ahogy a Napi Dél
keletben nyilatkoztam, nem tehet
jük meg, hogy egy város működő
képességét felborítsuk...! 

Sz. Sz. - ÓCZY 

ART AUTÓS M A G Á N I S K O L A 

S[T1ARI 
a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
326-474 

Reumatológia 
a „szökőkutas" térnél. 

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

Rendel: 
hétlö és szerda 16-17 óráig 

i 



• 13. választókerület - Jamina 

Képviselői alap felhasználása 
Tájékoztatom a 13. választókerület polgárait, hogy az ez év

ben rendelkezésemre álló 580 000 Ft képviselői alapom közcé
lokra történő felhasználása az alábbiak szerint történik: 

Megvalósult: járdafelújítás 
(az Orosházi úti Skála előtt) 111 000 Ft 

útjavítás (cseréptörmelékkel) 
Wagner u. folytatása 43 000 Ft 

cseróptörmelék-biztosítás (Kereki u.) 12 000 Ft 
szemétkonténer-telepítés (Hercules u.) 50 000 Ft 
a nyugdíjas klub támogatása 20 000 Ft 
a jaminai templom építésére 25 000 Ft 
a jaminai szabadidősport támogatása 6 500 Ft 

Tervezett: a Tó utcai útalap és járda kialakítása 
a Gyár utcai tereprendezés, parkosítás 

Ezúton is kérem további észrevételeiket és javaslataikat - el
sősorban az Orosházi út-Bessenyei-Tompa-Bokányi u. által ha
tárolt területre vonatkozóan - a közérdekű, közcélú szabad pénz
eszköz felhasználását illetően. 

Kulin* dr. Stelanovits Katalin, 

a 13 vk képviselője 

HÍ R E T T 
RÖVIDEN X \ . 

• FOGADÓNAPOK. Decem
ber 11-ón, pénteken Domokos 
László alpolgármester, decem
ber 18-án dr. Simon Mihály jegy
ző tart fogadónapot a Városhá
zán 8 és 12 óra között. 

• KIÁLLÍTÁS. Természet és 
táj Izraelben címmel kiállítás nyílt 
a múlt héten a Városháza ba
rokk termében. A kiállítást, mely 
egy hónapig tekinthető meg, Na-
or Gilon, az izraeli nagykövetség 
kulturális attaséja nyitotta meg. 

• A Kánon Ökumenikus Ke
resztény Könyvesbolt kará
csonyi nyitva tartása: hétfő-
péntek 10-17 óráig, szomba
ton 9-13 óráig, a Szabadság 
tér 10. alatt. 

• ALAPÍTVÁNY. A bölcsődós 
gyermekek mozgásfejlődése és 
a nevelés eszközeinek bizto
sítása érdekében a Bölcsődei 
Igazgatóság alapítványt hozott 
létre "Bölcsödés Gyermekekért". 
Számlaszám: BBRT 261-12046. 

• MEGYEI KÖNYVTÁR. De
cember 11., péntek: Rendhagyó 
óra - beszélgetés Szunyogh 
Szabolcs íróval a Bibliáról 10.45 
órai kezdettel 4. osztályosok, 12 
órai kezdettel 5. osztályosok 
részvételével a játszóteremben. 
A meseíró pályázat eredmény
hirdetése és díjkiosztó ünnepsé
ge 15 órai kezdettel a játszó

teremben. 
December 14., hét

fő: A "Jézus élete..." 
című filmet tekinthe

tik meg az érdeklődők 15 órai 
kezdettel a stereoszobában. 

• A Magyar-Finn Baráti Tár
saság december 11-én, pénte
ken 17 órától tartja rendes évi 
közgyűlését a Megyei Könyv
tárban. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Medvegy Mihály és Vásári Ju
dit Katalin fia Dávid, Szeverényi 
Barnabás és Szekeres Valéria 
Anna fia Balázs, Gyulavári Má
tyás és Nagy Mónika leánya 
Evelin, Varga Mátyás és Szántó 
Ibolya fia Attila, Fábián István és 
Megyeki Erzsébet fia Attila, Bo
tyánszki Mátyás és Petrovszki 
Erika leánya Erika, Hankó And
rás és Mogyorósi Csilla leánya 
Csilla, Aradi László és Csicsely 
Márta fia Róbert, Kesjár Mihály 
és Suhajda Zsófia Éva fia Attila, 
Guliga László István és Dezső 
Judit fia László, Pászka László 
és Megyesi Ildikó leánya Gabri
ella, Szabó Attila János és Ve
res Eszter fia Albert Attila 

HÁZASSÁG | 
Kiss Róbert és Kiss Katalin, 

Szűcs Tamás és Kalcsó Edit Ka
talin, dr. Gál Róbert Balázs és 
Baukó-Kacsán Ildikó 

ELHALÁLOZÁS 

Timkó Jánosné Vágréti Ilona 
Julianna, Hankó Pálné Zsíros 
Judit, Kovács Károlyné Kanalas 
Mária, Orvos Andrásné Bo
tyánszki Ilona, Tóth Lászlóné 
Szekeres Róza 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1992. december 10 17-ig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
10- én 18 rjratól: A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSENGET (sz . szinkr am bűnügyi ilm) 
10 én 20 óratói: FORTRESS (sz . szír*/ am s a í ) 

11- 12-éo 16 órától EGÉRKE A VADNYUGATON (sz . szinkr am rajzMm) 
11-14-én 18 as 20 óratói JÖTTEM, LÁTTAM. BEKÖLTÖZTEM. 

(sz. szinkr am bohózat) 
15-16 ín 16 órától A VADNYUGAT FIAI (sz . am western! 
15 17 én 18 és 20 órától KÓBOR SZELLEM PALACKOT K E R E S 

(sz. szinkr am vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
10- én 19 órától NICSAK KI BESZÉL MÉG (sz , szmkr am vígjáték) 

11- 14 én 19 órától CSAK EGY LÖVÉS (sz. a m krim) 

15-16 án 19 órától: A VADNYUGAT FIAI (sz . am western) 

17-19 én 19 órától ELEMI ÖSZTÖN (sz. szmkr. am búnugyi Hm) 

HETI FILMAJÁNLAT 
JÖTTEM, LÁTTAM, BEKÖLTÖZTEM... 

Van-e ellenállhaiailanabb nászajándék egy pros szalaggal átlüzótt vadonatúj holywoodi há
zikónál, és a hozzá mellékelt zseniális idióta szerepében szerénykedő lénjeloltnél' Vart A 
kikosarazoti Davis vigasztalhatatlan, míg nem találkozik egy magyar pncérlánnyal, aki töké
letesén behálózza ót, és télivé őrzött vityilló|át Gwen (eredeti ómagyar név kaliforniai ak
centussal), a pincérnő egyébként ltokban Munchhausen báróné, és elragadóan bájos lő
állásban a megveszlégethetellén hollywoodi komka. GOLDIE HAWN látssza Ezek után ter 
meszelésen a kötélnek állni nem akaró cselló botló hőst STEVE MARTIN alakltja - azért 
nem a Gotcte oldalán megszokott Chevy Chase, mert ez most egy tpkus STEVE MARTIN-
FILM 

JÖTTEM, LATIAM. BEKÖLTÖZTEM végre égy Mm, ami nam knm. ami nam horror am 
nem dráma, és nem művészet - csakis szigorúan BOHÓZAT! 
Mellékesen még azt is élárufuk. hogy a Urnát rendezőként vállaló FRANK OZ egyenesági 
leszármazottja a híres, mesebeli nagy varázslónak (Ez utóbbi információnkat mostanáig 
egyetlen álhlrugynokség sem erősítene magi) 

KÓBOR SZELLEM PALACKOT KERES 
Hogy milyen rettenetes galibasorozalnak adhat táptalajt, ha a valóság keveredik a mesével, 
nos példa rá ez a Mm 
Egy dzsin akit az *Ezeregyé|SZakábór szalajtottak, történetesen Beverty Hills ben inkamá-
lód* és döbbenten tapasztatja, hogy sa a megszokott palackja, sa a mesebeli turlanqcs 
szellemgazda nincs a közelben. Igy kényleién maga hajlék után nézni 
A sziporkázóan humoros, szinas. szinkronizált amenkai Mmvlgjáték főszereplői PAUL LE-
MAT. G E O F F R E Y LEWIS és QUIN K E S S L E R I 
KAVEHAZ PROGRAM 

A KÖröti Csorna Sándor Főiskola énekkarának karácsonyi hangversenye 
(karmester Szák Kocsis Péter). 

"A varázsdoboz" - előadja a békééi Karács Teréz Általános Iskola 
kollégiumának színjátszó köre 
(összeállRótta és betanította Szeverényi Barnabás) 
Zarándokének - Bakay Péter éneket a szerző előadásában 
A rendezvény helye: 

a Békéscsabai Evangélikus Egyház nagyterme, Luther i> 1. 

Ideje: december 12., 16 óta. 

Szeretettel várunk! SZIVÁRVÁNY ALKOTÓKOR 

VASÁRNAPI 
PLUSZ 

A Csaba TV a belvárosban, de

cember 13-án 9 órától bemuta

tásra Kerülő 'Vasárnapi plusz' 

című műsorának tartalmából: 

KHB - Colors Coop-kézilabda-

kupa. Csabai Ki kicsoda? - Sa-

rusi Mihály. Új információk Bős-

Nagymarosról. A Környezetvé

delmi Kft. akciója. Megnyílt a 

Ford-szalon. Sikeres nők - ér

dekes pályák. Angol nyelvlec

ke. Zene, mesék, telefonos já

ték. A kétórás műsor után köz

vetítés felvételről a Corvo Bian-

co nemzetközi kézilabdakupá

ról. Ismétlések: december 14-

én, hétfőn 9 órától a belváros

ban, Ós 19 órától a Lencsési la

kótelepen. 

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 

Telefon: (66) 325-589, 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 
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G 
GARANCIA 
BIZTOSÍTÓ 

RT. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

1993. január 1-jétól az OTP lakás célú hitelekhez kapcsolódó 
lakásbiztosítások díjfizetésének eddigi tonnája megváltozik. Ezen 
időponttól Önök nem a hiteltörlesztö részletekkel fizetik a lakás
biztosítási 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 befizetési lapok megérkezésóig 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, többletfáradozásaikért szíves türelmüket és 
megértésüket koruk 

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

Hogy ne csalódjon... 
SZOLGÁLTATÁSAINK: 

• személytaxi 
S " ' tehertaxi 

I 2 l « 7 7 7 -autómentés 
Ili .i 

FAMÍLIA" 

CHLAJJÍEGÍTŐ 
KERESKEDÉS 

A "FAMÍLIA" Családsegítő Kereskedéshez 

érkeztek még méteráru anyagok; 

vastag, kabátnak, szoknyának való 
import darabanyagok. 

Szenzációs ár: 550 Ft/m. 
Ezenkívül kaphatók gyerekpulóverek, férfi pulóve
rek, nöi kosztümök igen kedvezményes áron. 
Vásároljon újat, olcsón karácsonyra! 

Nyitva tartás minden szerdán 8-18 óráig 
Békéscsaba. Jósika u. 120. 
(bejárat a Franklin u. felöl). 

SZERETETTEL VÁROK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT ÉS VÁSÁRLÓT! 

SURINÁSNÉ 
Tóth Olga 

Ezüst gyermeknap i 
Szeretettel meghívunk Téged és szüléidet a december 12-ón 
13 órától 18 óráig, és december 13-án 9 órától 16 óráig a 
Belvárosi Iskolában rendezendő, játékkal egybekötött számí
tástechnikai és szórakoztató-elektronikai kiállításra és vásárra. 
A rendező FONT-OS BT. várja meg kiállítók és szponzorok 
jelentkezését! Tel.: 324-003. 

MEG A K A R J A T A L Á L N I ALMAI 
olasz férjét? 
Keresse az „A Stúdiót"! 

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

BÉLTOÍKÉSZÍTÉS 
EMBLÉMÁS BÉLYEGZŐ 
valamint FA, AUTOMATA, IKTATÓ stb. 

bélyegzők készítése 
rövid határidővel 
a NAGYPOSTÁN. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A T L A N 

• 3 szocja. összkomfortos 15 éves ház 
eladó kOvesutnál Érd Jázmin u. 16 

• 90 m-'-es Összkomfortos félház eladó 
Érd Becsey O u 50 

' 2 szobás, egyedi gázos, vízóráé lakás 
szociálpolitikai kedvezménnyel eladó 
Érd Lencsés. 2 1/1 

• Ház nagy telekkel eladó Érd Schwe-
idel u 1 

• Lencsési mögött kert eladó Villany, 
víz, gyümölcsfa, alap, lábazat van Tel 
321-664 

1 Kertes ház eladó vagy kisebbre cse-
rétiető Minden megoldás érdekel 
Érd Szegtt u 23 

• Gerendáson gázfűtéses kis ház. nagy 
telken eladó Lebontás nélkül bővíthe
tő Érd Pajtás sor 11 , Csún Jánosné 

I Zártkert eladó, sok termő gyü
mölcsfával, szőlővel Érd Lencsési út 
33 1/3 

I 5 szobás. 3 szintes társasház Békés
csabán eladó Tat: 324-170 

I Vennék Békéscsabán 2 szobás, egye
di gázos I emeleti lakást fizetési 
könnyítéssel, csak belváros* Érd 
Szabó Andrásné Bcs . Pf 142 

I I emeleti 1.5 szobás lakás eladó Érd 
339-603. este 

I Garázs kiadó frekventált helyen a Len
csésin Üzlet cákára is alkalmas Tel : 
339-484 

• 50 nV-es. komfortos, udvari házrész el
adó Érd Loránttty u 6 

I 2 szobás, egyedi gázos, vlzórás lakáé 
eladó Érd Fövenyes u I. 111/15 

> 2 szobás házrész eladó, vagy elcserél
hető Érd Mikszáth u 5 

E G Y É B 

• Csillagkullös BMX bicikli, és egy 2 ke
rekű Csepel gyermekkefékpár eladó 
Érd Penza 4 rV/S 

• Németországi munkaválalás több évre 
is a legkülönbözőbb szakmákban Le
vélcím Szűcs. Bcs . 25/883 

• Alig haszna* Karancs gáztűzhely el
adó Érd Bartók Bút 20 

> Karácsonyfa, sartéskaloda. újszerű 
morzsoló, lőcsoskocsi. répavágó, eke. 
fogas, ekekapa, borona eladó Érd 
Mánássy u 47 

• MagánáUtorvősként rendel, kazállást 
is vállal Földházi dr. nyugálományú fő-
állatorvos a város egész területén Ér
deklődni Jamina. Vásárhelyi u 8 . 
vagy 327-480 

• Megvenném a "Hét évszázad magyar 
versei--1 elfogad haló áron. jó átapoi-
ban Érd Penza 16/A 111/16 . Endrey 
Györgyné 

I Termelői akác- és vegyesméz álandó-
an kapható Érd Dugonics u 9/1. 

> Jaminában kiscicák ingyen ervnetók 
Érd Nagy Sándor u 59. 

I Jövedelmező otthoni munkát ajánlok 
Válaszborítékért tájékoztatom Széná
siné Bcs . Szélső u 1 

1 Fehér-barna foltos kandúrral fedezte
tést vállalok, valamint perzsa tusooák 
eladók Érd Szegfű u 78 

I Akar Ön napi 4 5000 Ft-ot ka
resni'' Válaszborítékért tájé 
koztatom Ozv Maka Kál
mánná, Békéscsaba, 
Ságvári u 30 



Képviselői fórum 

Neve van, 
és múltja 

M a k i * András az FKgP városi 
képviselője. 37 éve házas, két fia. 
négy unokája van. 

- Tősgyökeres békéscsabai 
vagyok, 1930-ban itt születtem A 
ház, ahol lakom, ősi családi ház. 
az 1700-as években épült. Pa
raszt családból származom, apám 
földművelő ember volt, egy ideig 
érettségi után mellette dolgoztam 
a téeszben. 1956. december 19 
én kiléptünk és magángazdálko
dásba kezdtünk, egészen 1960-ig 
gazdálkodtunk. Amikor újból visz 
sza kellett volna menni a téeszbe, 
inkább a Volánnál helyezkedtem 
el, ott dolgoztam 18 évet. 1978-tól 
pedig 10 éven át Békéscsabán, 
egy ÁFÉSZ által alapított baromfi
tenyésztő szakcsoportban voltam 
felvásárlási és szállítási ügyintéző. 
1987-ben alakítottuk meg a mos
tani szakcsoportot huszadma 
gammái, itt a mai napig is tevé
kenykedem 

- Családi eredetű tehát az 
FKgP iránti vonzalom? 

- Apám elég mozgalmi ember 
volt 1947-ben ott voltam vele, mi
kor megnyerték a választásokat, 
de ő nem volt vezető, hanem egy 
igen aktív tag. Amikor 1989-ben 
hetedmagammal megalakítottuk 
Békéscsabán a pártot, ennek ha
tása vezérelt. Úgy éreztem, hogy 
az elmúlt negyven év alatt apám 
és korosztálya hatalmas életpofo
nokat kapott, mindenük ráment ar
ra, hogy kétszer is be kellett lépni
ük a téeszbe Elégtételt kell adni 
ezeknek az embereknek, ami nem 
azt jelenti, hogy bűnösök után 
nyomozgassunk, hanem hogy 
minden becsületes ember megta
lálja a maga igazát. Parasztgyerek 
vagyok, majdnem azt mondha 
tom, hogy a barázdában szület
tem, nekem ez az életem, ők a tár
saságom. A párt egy elég széles 
réteg gyűjtője lehetne ma Magyar
országon, sajnálom, hogy olyan 
erők dolgoznak ma egymás »llen, 
ami ezt a bizonyos közösseget 
nem összekovácsolja, hanem 
széjjelfesziti Bánt, mint kisgazdát, 
hogy olyan méltatlan magatartású 
emberek is vannak a pártban, akik 

nagyon szélsősége
sek, s akikkel én nem 
tudok azonosulni; de a 
pártnak neve van, ra-

rjterlecl 

gyogó múltja van. tagságomat lel 
adni nem fogom. 

- Képviselő úr tagja a költség
vetési, ós a külkapcsolati, kisebb
ségvédelmi és érdekegyeztető bi
zottságnak. Miért éppen erre a 
kettőre esett a választása? 

- Gyerekkoromban olyan zár
tan éltünk, hogy hatéves koromig 
én nem tudtam magyarul, csak 
szlovákul. Akkor apám fogadott 
egy fiút, akinek az volt a dolga, 
hogy engem és a húgomat ma
gyarul tanítson. Ezért döntöttem a 
KÉK bizottság mellett, amelynek 
feladata a külkapcsolati, testvér
városi kapcsolatok ápolása, vala
mint a magyarországi kisebbsé
gek istápolása. Sok problémánk 
van, és ezek megoldására csak 
szűkösen kerül pénz, de az a 
meglátásom, hogy Békéscsaba 
város nagy megbecsüléssel van a 
kisebbségek iránt. Ami hiányzik, 
nem a városi, hanem az országos 
helyzet következménye. Békés
csabának testvérvárosi kapcsola 
ta van például Trencsénnel, ahol 
nemrégiben komoly tervek hang
zottak el egy csabai Szlovák ház 
építésére. A költségvetési bizott
ság pedig azért áll közel hozzám, 
mert magam is szereztem tapasz
talatokat a gazdálkodásban, de a 
város gazdálkodása százszorta 
izgalmasabb. 

- ön még ma is egy vállalko
zásban dolgozik. Mit javasolna 
azoknak, akik ma a földdel szeret
nének foglalkozni? 

- Mindig az volt a meglátásom, 
hogy a legcsodálatosabb dolog a 
világon a földművelés, vagy ennek 
másik oldala, az állattartás Min
den embernek, aki ma földhöz jut, 
az a feladata, hogy vessen! Nem 
kell nyugati csodagép. csak a föld
be vetett hitet kellene újból átérez
ni. Ha az összefogás mindenkinél 
erős szándók lenne, akkor ebből 
az országból csodálatos dolgok 
kerülnének ki. Bízom benne, hogy 
ki fogjuk nőni mostani állapotun
kat, csak akarni kell. 

- Köszönöm a beszélgetést! 
MIKÓCZY ERIKA 

Szent László Utcai Általános Iskola 
BÉKÉSCSABA, Szent László u. 17., tel.: 321-745, 

igazgató: Szilágyi Olivérné 

Iskolánkban a város peremkerületén élő gyermekeket nevel
jük, ahol váltakoznak a jómódról árulkodó családi házak ós az 
igen szerény otthonok. Közös előnyük, hogy természetes környe
zetet biztosítanak a gyermekeknek. 

Mostani közösségünk három iskolai összevonásból jött létre: 
a 4 es sz., a 8-as sz., és Mezőmegyer. 51 nevelő foglalkozik a 
három épületben működő iskola 450 tanulójával (évfolyamonként 
három osztály). A kitartás, jókedv, humorérzék állandó kísérője a 
nem éppen legmodernebb körülmények között dolgozó testület
nek. Szállóigévé vált, hogy "lehetetlenség nincs, csak tehetetlen
ség", ós követi a másik: "Ha valamit érdemes csinálni, azt érde
mes jól csinálni" Az iskolai munkát egyfajta szolgálatként fogjuk 
fel, melyben minden a gyermekek érdekében kell hogy történjen. 
Meghatározója ennek a nevelő, akitől a gyermekek már fejlődnek 
azáltal, hogy kapcsolatba kerülnek vele. Ennek folytán az iskolai 
közösségre jellemző, hogy az összetartozás érzése nagyobb 
bennük az átlagosnál. Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy 
mi minek örülünk most a mában különösen, többet is sorolhatunk, 
örü lünk annak, hogy egy nagyon jó nevelői közösséggel próbál
juk gyermekeinket formálni az örök emberi értékek befogadására. 
Igyekszünk megadni nekik az alapot ismeretben, helytállásban, 
emberségben, hogy majdan meg tudják különböztetni, mi a jó és 
mi a rossz, hogy azután maguk válasszák ki, melyik úton indul
nak. Örülünk, hogy jól érzik magukat iskolánkban a gyerekek. 
Örülünk a rajztagozat hétéves eredményes működésének, hogy 
Japánba is elvitték a hírt - van Békéscsabán egy Szent László 
Utcai Általános Iskola. Örülünk az anyanyelvvel való megkülön
böztetett törődésnek alsóban, felsőben egyaránt; a matematika 
képességek szerinti csoportokban történő oktatásának; a tovább
tanuló gyerekeink eredményeinek; a személyiségfejlesztő cso
portunknak; a nehéz körülmények között is példásan folyó test
edzésnek; a közlekedési ismeretek kísérleti oktatásának; a hétfé
le fakultációnak; tizenegyféle szakkörnek, és egyáltalán örülünk 
minden gyermekkel és tantárggyal való becsületes foglalkozás
nak. A diákönkormányzat jól működik. Nevelói segítséggel ők 
szervezik az ügyeletet, az iskolai büfét, a nyán, a téli táborozá
sokat A 8 osztályosok továbbtanulása eddig 100 %-os volt Meg
oszlási arány 40 % kozépsikola, 60 % szakmunkásképző 

Idegen nyelvek közül választási lehetőség angol, német, 
orosz, szlovák 

Az önkormányzat nagyon korrekt, a lehetőségekhez képest 
komolyan figyel az iskolára 

Ebben az évben új tornatermet kapunk, mely minőségi váltó 
zást jelent életünkben 
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