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1 Az ideális színházigazgató 

Az ideális színházigazgató portréját kívánom felvázolni. 
Az ideális színházigazgató napi kapcsolatban legyen főnökeivel! 

Elsősorban a megyei önkormányzat elnökével, de igen fontos, hogy 
hetente tisztelgő látogatást tegyen a megye polgármestereinél. 

Rendszeresen olvassa a róla megjelenő írásokat! Igyekezzen ön
magáról minél kedvezőbb képet kialakítani! A sajtó nagy hatalom, 
élet-halál ura. 

Ha a színházi bemutatókról kedvező kritika jelenik meg, gyana
kodjon! Minden erejével bizonygassa, hogy ehhez neki semmi köze, 
ö a színházba csak aludni jár. 

Valamennyi munkatársát alkalmatlansági szempontok szerint vá
logassa ki! A legfőbb szempontok a következők: a színház utálata, az 
ílelö intríkus legyen, önimádó legyen, csak kivételes esetekben 
nyú|tson maximális teljesítményt! 

Az ideális színházigazgató higgadt. Mosolyogva olvassa el a neki 
címzett fenyegető leveleket. Szívébe fogadja a névtelen aláírót. Tár
saságban nevezze a névtelen levélírót barátjának! 

Ha éjszaka egy rekedt hang azt üzeni neki, hogy dögölj meg, ak
kor nem azon morfondírozik, hogy melyik éjszaka döfik le, hanem ar
cán mennyei mosollyal hajtja álomra fejét. 

Az ideális színházigazgatóban Napóleon, Cicero, Sztanyiszlav-
szkij, Shakespeare, Ricardo és Assisi Szent Ferenc lelke egyesül. 

Az ideális színházigazgató a színházi szakma jeleseinek kedven
ce, a művelődési minisztérium legbelsőbb szobáiba bejáratos, széles 
körű nemzetközi kapcsolatokkal bír. 

Már dolgozott a Broadwayn, zsebében egy londoni nemzeti szín
házi meghívás. 

Neve előtt szinte kötelező a „nagy mester" jelző. Tanította Blaha 
Lujzát. Lawrence Olivier-t, Páger Antalt. 

Valamennyi politikai párttal aktív kapcsolatot tart. 
Múltja makulátlan. Családi élete minta. Halk szavú. És még mi 

minden... 
Egyszóval az ideális színházigazgató maga az Isten, 
ő mozgatja a Föld lakóit, bolygók ura. 
Remélem, egyszer Békéscsabán leszáll közénk. 
Ó, Istenem! 
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Megbukott az igazgató 

Beíratás előtt... 

• Városüzemeltetési iroda 

Heti filmajánlat 

• Bölcsődék, óvodák sorsa 

• Képviselői fórum 

• Rettenet 

A március 15-e városi megün
neplése keretében emléktáblát 
avattak Erkel Sándornak, a Ma
gyar.Királyi Operaház főzeneigaz-
gatójának és nejének, Szabó Ró
zának, az Operaház tagjának tisz
teletére az Erkel u. 16. számú ház 
falán. Itt, e házból tértek örök nyu
govóra 1900-ban, illetve 1922-ben 
a magyar zenei élet e kiválóságai. 

Több százan gyűltek össze 
ezen a napsütéses délelőttön a 
Kossuth téren, hogy az 1848-
1849-es forradalom és szabad
ságharc emlékének áldozzanak. 
Tizenegykor felhangzott a Him
nusz, ezután Pap János polgár
mester köszöntötte az egybegyűl
teket. Ünnepi megemlékezésében 
a polgármester többek között 
hangsúlyozta: J\ türelmes, belátó, 
de határozottan a haza moderni
zációja mellett elkötelezett nép 
ünnepe március idusa! A türelem 
és az állhatatosság keresztény, li
berális erényét nem gyakorlók hiá
ba tűznek ezerszer kokárdát, hiá
ba szavalnak népről, nemzetről -
mégis ártanak a hazának Emié-

Márc ius 
idusán 

kezzünk csak Horthyék diszma-
gyarban hozott, százezreket pusz
tulásba taszító döntéseire, Rákosi 
megnyomorított lelkű ünnepi par
lamenti díszparasztjaira, vagy a 
Kádár-rendszer hivatalos ünnepe
it követő vagy megelőző gumibo-
tozásaira] 1848-ban Magyaror
szágon a gazdasági és erkölcsi 
romlás ellen, az idegen elnyomók 
ellen, a nemzet felemelkedése ér
dekében összefogó nagykoalíció 
alakult. Lehet, hogy nem egy volt 
a főszereplők anyanyelve, nem 
egy vallás szerint hittek az Isten
ben, nem egyforma volt a nevelte
tésük, mégcsak nem is egy gim
náziumba jártak - de a modem 
Magyarországért tenni akarása 
egymás mellé állította őket. Ez te
szi ma is tiszteletet érdemlővé az 
1848-1849-es forradalom és sza
badságharc neves és névtelen hő
seit!..." 

Ünnepi beszéde után Pap Já
nos polgármester átadta Ónodi 
Henriettának a „Békéscsabáért" 
kitüntetést. Ezután az ünneplő vá
rosi polgárok megtekinthették a 
Balassi Táncegyüttes és a Jókai 
Színház művészeinek ünnepi mű
sorát, majd délben megszólaltak a 
harangok és a pártok, szerveze
tek, intézmények képviselői meg
koszorúzták Kossuth szobrát. 

Sz. Sz . 

Az MDF Békéscsabai Szervezete tisztelettel 
meghívja városunk polgárait az 1993. március 
22-én, hétfőn 18 órai kezdetlel a Nagy Imre lén 
székházunkban rendezendő szakmai fórumra. 
Vendégünk: Dr. Nagy József, a Gazdakörök 
Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója 
Témája: A gazdakörök múltja, jelene, jövője. 



Beíratás előtt... 
Nevelési Tanácsadó 

Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2., tel.: 322-777, 
vezető: lllésné Urbán Dorottya 

Lassan 15 éve működik Békéscsabán a Nevelési Ta
nácsadó, részlegesen, különböző helyeken és szervezeti ke
retekben. 

1985-ben lett önálló városi intézménnyé, azóta javultak -
ha kis lépésekben is - személyi, tárgyi feltételei. Egy átgon
dolatlan döntés 1990-ben megszüntette, s egy jól átgondolt, 
felelős döntés 1992. szeptember 1-jétől újraalapította ezt a 
kicsi, de az oktatás-nevelés számára igen fontos intézményt. 

Mi hát az NT feladata? 
A Békéscsabán éló 3-18 éves gyerekek, fiatalok egész

séges személyiségfejlődésének segítsége pedagógiai-pszi
chológiai módszerekkel, eszközökkel. Azok a szülők keresnek 
fel bennünket, akiknek gyermekei valamiben eltérően fejlőd
nek az átlagostól, s ez teljesítményelmaradásban, tanulási 
nehézségben, magatartiszavarban jelentkezik. Jöhetnek 
önként, bizalommal - mert a diszkréció meghatározó köve
telmény a munkánkban - , de jelezheti a problémákat az óvo
da, az iskola is. Az alsó fokú oktatási intézményekkel szoros 
a kapcsolatunk. Ez jól szolgálja a megelőzést, a minél korábbi 
zavarfelismerést. Fontos elvünk, hogy csak a szülőkkel, a pe
dagógusokkal együtt oldhatjuk meg a gyerekek gondjait! 

Kis klienseink közül sokan a feltáró vizsgálatok és tanács
adás után hosszabb gondozásban, fejlesztésben részesül
nek. Évente 220-250 gyermek igényli szolgáltatásainkat. 
Visszatérő feladatunk tavasszal a tanköteles korú óvodások 
beiskolázás előtti fejlettségi (iskolaérettségi) vizsgálata, 
ha a szülő vagy az óvoda nem tud dönteni ebben. 

Kik végzik ezt a speciális munkát? 
Öten: az e területhez szükséges ismeretekkel, nagy ta

pasztalatokkal rendelkező munkatársak - óvónő, tanító, tanár, 
pszichopedagógus, asszisztens-adminisztrátor. De a komplex 
tevékenységhez más szakemberek közreműködését is bizto
sítjuk szakmai kapcsolataink révén: pszichológus, pszichiáter, 
logopédus, gyógypedagógus, gyermekorvos. 

Hol található meg a NT? 
A Szabó Pál téri iskolában, a tornatermi szárny I. emeletén 

kaptunk helyet az önkormányzati döntés szerint. Oda várjuk 
az érdeklődőket, munkanapokon 8-18 óráig tartó ügyelettel. 
Az érdemi beszélgetések, vizsgálatok, foglalkozások üteme
zés szerint történnek. 

TERVEINK: mihelyt anyagi, szakmai feltételeink optimáli-
sabbak lesznek, több gyermek- és felnőtt kis csoportos fog
lalkozást szervezünk (fejlesztő, kreatív, önismereti, autogén 
tréning, szülőklub, pedagógusműhely, módszertani progra
mok stb.). 

Az önkormányzat a vízgaz
dálkodási ágazatban néhány 
olyan beruházást szeretne 
megvalósítani, amelyek csak 
központi támogatás elnyerése 
esetén indíthatók 1994-ben. 

1. Szennyvíztisztító telep 
fejlesztése (címzett támoga
tással): a számított teljes be
kerülési költség 974 millió fo
rint. 

2. Szennyvízcsatorna-háló
zat építése (céltámo
gatással): a számított 
bekerülési költség 
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660 millió forint, a céltámoga
tási igény 198 millió forint, a 
saját forrás 462 millió forint. 

3. Fényes vízellátásának 
javítása (céltámogatással): 20 
millió forintba kerülne, a céltá
mogatási igény 6 millió forint, 
az önkormányzati forrás 14 
millió forint. 

4. Csapadékvíz-csatornák 
építése (címzett támogatás
sal): a számított bekerülési 
költség 68 millió forint. 

• F O G A D Ó N A P O K . Március 19-
ón Domokos László alpolgármester, 
március 26-án dr. Simon Mihály 
jegyző, április 2-án Pap János pol
gármester tart fogadónapot a város
házán 8 és 12 óra között. A polgár
mester fogadónapjára előre kell be
jelentkezni telefonon (452-252), 
vagy személyesen a titkárságon. 

• F O G A D Ó Ó R A . Dr. Kerekes At
tila önkormányzati képviselő és az 
MDF városi elnökségének tagjai 
március 24-én, szerdán 18 órától 20 
óráig tartanak lakossági fogadóórát 
a Nagy Imre téri MDF-székházban. 

• MILYEN lesz a játszótér? La
punk március 4-i számában megje
lentektől eltérően nem március 19-
én, hanem március 23-án, kedden 
16 órától kezdődik a belvárosi isko
lában az a fórum, amelyen szó lesz 
az iskola előtti téren megvalósítandó 
játszótérről. A tónjmot Pap János 
polgármester, a 6. számú körzet 
egyéni képviselője tartja. Szó lesz 
még a képviselői alap felhasználásá
ról is. 

• L A K O S S Á G I F Ó R U M . Márc ius 
30- án , kedden 17.30 órától a vá
rosháza d ísz termében lakossági 
fó rumot tart a városépí tészet i iro
da Nagyrét rendezési tervéről A 
témához kapcso lódó tervek már 
17 órától a helysz ínen megtekint
hetők. Kérjük a lakosság aktív 
részvételét , a te rvezés segítését! 

• P U L Ó V E R V Á S Á R . A Családse
gítő Szolgálat szuperkedvezményes 
pulóvervásárt rendez a Gyomaend-
rődi Kötőipari Vállalat termékeiből 
Gyermek-, női, férfi pulóverek kap
hatók olcsó áron! A vásár helye: 
Családsegítő Szolgálat (Békéscsa
ba, Szent István tér 9 ) , időponttá: 
március 19., péntek 13-18 óráig, és 
március 20., szombat 8-12-ig. Min
denkit szeretettel várunk! 

• KIÁLLÍTÁS. Március 13-én meg
nyílt a XV. városi gyermekrajz-kiállí
tás. A kiállítás március 21-ig tekint
hető meg a Munkácsy Mihály Múze
umban. 

• T U S Z S Z I . Mint i s m e r e t e s , a 
közgyűlés 1992. jú l ius 1-jetól a 
Társada lmi Ünnepségeke t é s 
Szertar tásokat Szervező Irodát 
(TÜSZSZI ) vá l la lkozásba adta , é s a 
vál la lkozót - B o d á n é Bakó Mártát 
1.5 mil l ió for intos t á m o g a t á s b a n 
részesítette az önkormányza t i fel
adatkörbe tar tozó - szü le tésekke l , 
házasságkötésekke l é s gyász
szer tar tásokkal k a p c s o l a t o s - fel 
adatok sz ínvona las e l látása é rde 
kében . A szerződés e z év m á r c i u s 

31- é n lejár, ezért a közgyű lés újra 
tárgyalta a témát . A határozat ér
te lmében a vál la lkozó a z 1993. áp 
ri l is 1-jétől k e z d ő d ő é s 1996. már
c i u s 31-ig tartó szerződéses idő
s z a k r a további p é n z t á m o g a t á s t 
n e m kaphat . T o v á b b á a vá l la lkozó 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

a je lenlegi üzleti tevékenysége 
t ú l m e n ő e g y é b üzleti tevékenys 
get n e m végezhet az önkormány 
zat ingat lana iban é s eszközeiv 
és köte les a haszná la tában lev 
eszközök sz ínvona lon tartásáró 
g o n d o s k o d n i . A m e n n y i b e n a vá 
lalkozó t e v é k e n y s é g e o lyan ere 
m e n y r e veze tne , hogy e z az 
kormányzat ra nézve hátrányc 
megíté lést e r e d m é n y e z , a szerző 
d é s hat h ó n a p o s f e l m o n d á s i id 
vei bármikor f e l m o n d h a t ó . A juliu 
óta eltelt időszakban a val la lkoz 
a szerződésben vállalt köteleze 
ségeit jó sz ínvona lú szolgá l ta t 
s o k k a l te l jesí tette. 

• IFJÜSÁGI HÁZ. III. 19.. péntt 
21 óra: C a s i n o - Holló Színház. 

III. 22., hétfő 19óra : Művész t 
III. 23. , kedd 19 óra: Művész mo 
III. 24., szerda 18 óra: B-Kozé 

(középiskolások klubja). 

• NARANCS KLUB. III. 19.. | 
tek: a Rouge (Budapest) koncén 

III. 20., szombat: CODA-koncert 
III. 24., szerda: Hevesi-gitárklu 

• MATRIKULA 

S Z Ü L E T É S 

Furák Attila Gábor és Kis Má 
Erika fia Dávid Gábor. Kerepe 
András és Jánosi Marta fia Balázs 

HÁZASSÁG 

Huszár Ágnes és Máté Lasz lo 

H E T I M É R L E G 
Ingyenes városi lap, B e k e s c s a 

Főszerkesztő: 
Sz to jcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: G é c s Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jo 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: P a p János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601 , Pf. 11 
Telefon: (66) 445 -676 , 452-25 
telefax: 441 -236 , telex: 83-229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi N y o m d a Bt. 

Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Gara i György cégvezető 
Megjelenik minden csütörtökön 

25 0 0 0 pé ldányban 



Ml A POLGÁRMESTERI HIVATAL? 

Városüzemeltetési 
iroda 

A városüzemeltetési iroda a régi műszaki 
osztály egyik jogutódja. Az iroda feladata a 
város működtetése; amit az utcán látunk, 
ami bennünket az utcán ér, annak nagy ré
szével ők foglalkoznak. Az irodán tizenné
gyen dolgoznak, mindenkinek más a szakte
rülete Bánfi Ádám irodavezetőtől részletes 
tájékoztatást kaptunk munkájukról. 

A városüzemeltetési iroda feladatkörébe 
tartozik a közterületek állapota, a közleke
dés, a köztisztaság, a közművek, a lakossá
gi társadalmi munkák szervezése, közhasz
nú munkások foglalkoztatása, a képviselői 
alapok koordinálása és a közterületek hasz
nálatának engedélyezése. 

• A közterületek állapota: a zöldterüle
tek karbantartását, tisztítását, új zöldterüle
tek létesítését, parkok építését foglalja ma
gában. Az intézmények felelősek az előttük 
lévő zöldterületért, a lakosok pedig a házuk 
előtt lévőért, de ezek koordinálása az iroda 
feladata, például fát biztosítanak az ülteté
sekhez stb. Ide sorolhatók még az utcai be
rendezési tárgyak, képzőművészeti alkotá
sok, szobrok, emléktáblák, padok, szemét
gyűjtők, játszóterek; az iroda felelős ezek 
megfelelő állapotáért. 

• Közlekedés: az utak, járdák karbantar
tása, új utak, járdák építése, ezek megterve
zése, továbbá a forgalmi rend meghatározá
sa, táblák, jelzőlámpák, burkolati jelek, a ke
reszteződések forgalombiztonsági meghatá
rozása. A Volán javaslatára itt történik a tö
megközlekedési viteldíjak előterjesztése, és 
menetrendi egyeztetések. 

• Köztisztaság: a lakossági szemétgyűj
tés, közületi szemétgyűjtés felügyelete, ko
ordinálása az iroda megrendelésére történik. 
Ide tartozik a közterületek tisztán tartása, az 
utcaseprés, és a közterületi szemétgyűjtők 
ürítése is. 

• Közművek: a közvilágítás, a vízellátás, 
a közművek nyilvántartása sorolhatók ide. A 
közvilágítás áramdíját az iroda fizeti a Dé-
másznak, felügyelik a lámpák állapotát, s 

hogy megfelelő fényerő legyen. Feladatuk 
annak meghatározása, hogy hol legyen új 
hálózat, hol kell korszerűsíteni. A vízellátás 
területén a közkutak karbantartását, az utcai 
közkifolyók működtetését végzik. Az iroda 
feladata a közműrákötések engedélyezése, 
ezekért a díjbeszedés gáz, víz, és elektro
mos vonalon is. Engedélyezik közműépítők
nek az építési munkákat, meghatározzák a 
felbontás helyét. Egyesített közműtérképen 
végzik az összes vezeték térképi nyilvántar
tását. Bármely tervező erről megtudhatja az 
adott állapotot, eszerint tud tervezni újabb 
közműveket. Telekvásárlás esetén bárki 
megnézheti, hogy a vásárolni kívánt telek 
mennyire közművesített, az új közművet épí
tők kötelesek bejelenteni azt az irodának. 

• A lakossági társadalmi munkák szerve
zése: ha egy szervezet vagy csoport elhatá
rozza, hogy a város érdekében szeretne va
lamit tenni, az iroda biztosít ehhez eszközö
ket, anyagokat (festék, ecset, szerszámok, 
növények stb.) és meghatározza, milyen for
ma lenne célszerű. 

• Közhasznú munkások foglalkoztatá
sa: az elmúlt évben 30, az idén már 120 köz
hasznú munkást foglalkoztat a város. Na
gyobb mennyiségű, kézi munkák elvégzése 
a feladatuk. 1992-ben az Élővíz-csatorna 
egy szakaszát tették rendbe, és a liget taka
rítását is ők végezték. 

• Képviselői alapok koordinálása: a 
képviselők által jelzett feladatokat az iroda 
végezteti el, a lakosság észrevételei alapján. 

• Közterületek használatának engedélye
zése: ha valaki építőanyagot tárol közterüle
ten, árusítást akar folytatni, reklámtáblát he
lyez el, vagy bármi más célra a közterületet 
hasznosítani kívánja, ahhoz az engedélyt a 
városüzemeltetési irodában szerezheti be. 

Az iroda ügyfélforgalma magas, ügyfélfo
gadó munkatársuk az egyszerűbb ügyeket 
elintézi, így az ügyintézőkhöz csak a szak
mai döntést igénylő ügyek kerülnek. Az iroda 
köszönettel veszi a lakossságtól érkező hi
bajelzéseket (például a járdák állapotáról), 
mert folymatosan nem áll módjukban min
dent ellenőrizni. A javítások költségigénye 
igen magas, (a járdák 1%-ának felújításához 
ebben az évben 9 millió forint kellene), ezért 
nem jut mindenre pénz, de az iroda dolgozói 
azon vannak, hogy minél gördülékenyebben 
„üzemeljen" a város. 

H M . 

A Csaba TV március 21 -én, vasárnap jelentkezik műsorával a belvárosban és 
a Kazinczy lakótelepen. A tartalomból: 

8.00 Képújság 
12.00 TV Plusz (szórakoztató magazinműsor) 

Benne: játékfilm, mesefilm, hírek. 
16.00 Képújság 
17.45 Sportdélután 

Benne: Magyar Kupa - Békéscsaba-Bp. Vasas 
NB I. női kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről 

19.00 TALLÓZÓ 
Benne: Elképzelések a regionális munkaerő-fejlesztő és -képző központ 
kialakításáról. Bezárják-e a csabai kórházat? A belvárosi iskola nyelvi 
programja. 

Ismétlések: március 22-én, hétfőn 17.45-től a belvárosban, 
a Lencsésin és a Kazinczy lakótelepen. 

MUNKA NELKUL 
A munkanélküliség alakulása Békés megyében, Bé
késcsabán és körzetében (Csárdaszállás, Csorvás, 
Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Köröstarcsa, Mezőbe-
rény. Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós, Gerla) 
1993 februárjában: 
A munkanélküliek száma 

Békés megyében: 36 825 fő 
A munkanélküliségi ráta 

Békés megyében: 18 % 
A munkanélküliek száma 

Békéscsabán és körzetében: 9 348 fő 
A munkanélküliségi ráta 

Békéscsabán és körzetében: 16,6 % 
A munkanélküliek száma 

Békéscsabán: 5 195 fő 
A munkanélküliségi ráta 

Békéscsabán. 14 ,4% 
Békéscsabán és körzetében a munkanélküliek meg
oszlása életkor szerint: 

17 év alatt: 265 fő 
17-20 éves korig: 1093 fő 
21-25 éves korig: 1276 16 
26-35 éves korig: 2221 fő 
36-45 éves korig: 2608 fő 
46-50 éves korig: 923 fő 
51-55 éves korig: 759 fő 
56-60 éves korig: 203 fő 

Békéscsabán és körzetében a munkanélküliek meg
oszlása munkakörök szerint: 

Segédmunkás: 2339 fő 
Betanított munkás: 1283 fő 
Szakmunkás: 4067 fő 
Szellemi dolgozó: 1659 fő 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 21/1993. (III. 4.) s z . 

önkormányzati rendelete 
az építési tilalmak feloldásáról és 

elrendeléséről szóló 2071992. (VI. 11.) s z . 
önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet 2. § 
Cím 
Nagyrét 1422. 
Nagyrét 1423. 
Nagyrét 1432. 
Nagyrét 1445. 

Nagyrét 1457. 
Nagyrét 1456 

Nagyrét 1491. 

Nagyrét 1489. 
Nagyrét 1522. 
Nagyrét 1785. 
Nagyrét 1786. 
Nagyrét 1787. 
Nagyrét 1788. 
Nagyrét 1778. 
Nagyrét 1766. 
Nagyrét 1767. 
Nagyrét 1768. 
Nagyrét 1761. 
Nagyrét 1760. 
Nagyrét 1758. 
Nagyrét 1759. 
Nagyrét 1757. 
Nagyrét 1737 
Nagyrét 1723. 
Nagyrét 1727. 
Nagyrét 1728. 
Nagyrét 1819. 
Nagyrét 1726. 
Nagyrét 1820. 

1.1 
a az alábbiakkal egészül ki: 

Hrsz. 
0367/3 
0367/2 
0374/7 
0374/15 
0374/16 
0374/40 
0391/4 
0391/5 
0391/15 
0391/14 
0402/4 
0402/13 
0402/2 
18700 
18632/1 
18631 
18629 
18628 
0516/7 
0518/6 
0518/7 
0518/9 
0522/3 
0522/4 
0522/5 
0526/7 
0526/6 
0531/3 
0543/3 
0543/4 
0543/5 
0543/6 
17363 
17343 

2 § 

Elrendelés alapja 
útépítés céljára 

E z a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 
Békéscsaba. 1993. március 4. 

PAP JÁNOS DR. SNON MHALY 
polgármester /egyzé M l é v l e g l 



1 Egy csoda könyv Féja Gézáról 

Megkésett ajánló sorok Balogh Ferentz munkájához, 
valamint egy megismételt jámbor óhaj 

Egy csoda könyvet lapozgatok karácsony óta, amelyet egyik 
könyvtáros barátomtól kaptam: Balogh Ferentz 1991-ben 

sokszorosított Könyvtári Jegyzések című hálózati tájékoztatóját, 
ebben páratlan gonddal összegyűjtött dokumentumait tette köz
kinccsé. „Féja Géza, a népkönyvtárőr" csabai könyvtáralapító te
vékenységét dokumentálja és méltatja ez a könyv, kiszélesítve 
tárgyát Géza bácsi 1975-ben a szerzőnek írott irodalmi levelé
ben, tanítványai, munkatársai visszaemlékezéseivel. Bővítve a 
korhangulat változásait tükröző újság- és folyóiratcikkekkel: Fe-
dor Ágnes 1946 tavaszán megjelent ízetlenkedő és ízléstelen 
cikkének, ugyanez év nyarán Féja Géza mentes az igazolás alól 
című szerkesztőségi cikknek, majd 1947-ben Rónay Mihály And
rás nyíltan ellenséges, denunciáló szándékú förmedvényének a 
Haladás című lapból vett fénymásolatával. A harmincas évek ele
jétől jottányit sem változó népi írót az idők múlásával méltató cik
keket is odamásolt a több mint 100 paginás, A 4-es formátumú 
könyvébe Balogh Ferentz: Cseres Tibor, Dér Endre, Szabó Fe
renc emlékezéseiből az elismerés és tisztelet szavai szólnak. 

Úgy két hónapja üzenet várt a könyvtárban: Balogh úr kere
sett. Rögvest telefonáltam neki, s délután már betegágya mellett 
ültem. Hamar ránkesteledett, míg a népi irodalomról, a központ
ban a mindkettőnk által szeretve tisztelt Féja Gézával, meg 
egyéb közös emlékünkről beszélgettünk. Kiderült úgy melléke
sen, hogy nemcsak Mázán Mátyás történész úrral gyászolom 
Csabán Ratkó Józsefet, hajdani bölcsészhallgató társunkat: Ba
log Ferentz felesége a nagykállói könyvtárban Jóska munkatársa 
volt... A barátom még Féja-dokumentumok tömegével ajándéko
zott meg, azután éreztem, aznapra búcsúznom illik. A ködös, hi
deg januárban fájóssá romlott lábammal bandukoltam a Ka
zinczy utca irányába; betegeskedő barátomra gondoltam titkos 
fohászokat mormolva mielőbbi gyógyulásáért, és közben vissz
hangzott bennem Latinovits különös szóejtésű előadásában a 
„Szülőföldemen" egy részlete; szinte mintha cserebogár, a sárga 
cserebogár tehetne róla: „...az 
idő hogy lejárl/Cserebogár, 
sárga cserebogár." 

Aztán hazáig Mázán Má
tyásnak a Csabai Hírmondó
ban 1988-ban megjelent cik
kének egy részletén tűnőd
tem: „Egykori munkahelye... 
impozáns, új épületben, újjá
szerveződve működik. Miért 
nem viseli - miért ne viselhet
né - Féja Géza nevét?" Meg
ismétlem a jámbor kérdést: 
igaz, miért is nem?! 

Nagy Imre cimlapkepe 1937-ből Fája 
KOVÁCS GYÖRGY Géza irodalomtörténeti könyveihez 

Városi Pedagógusklub kezd
te meg működését a Körösi 
Csorna Sándor Főiskola és a 
városi önkormányzat haté
kony támogatásával. A nyitó 
megbeszélésre március 4-én 
került sor a főiskolán. A beve
zető előadást Az egységes ta
nár- és tanítóképzésünk távla
tai címmel dr. Szalámin Edit 
egyetemi docens (JATE, Sze
ged) tartotta. Dr. E. Szabó Zol
tán főiskolai tanár pedig felkért 
hozzászólóként a tanítókép
zés reduktív voltáról, annak 
szubjektív érzéseiről meditált. 
Ugyancsak ő javasolta tanesz
közfejlesztő lehetőségek váro
si kialakítását is. 

A klubba meghívást kapott 
és a továbbiakban is kap min
den olyan óvónő, tanító és ta
nár (tanítson bármely típusú is
kolában), aki pedagógiai pá
lyán kész az önmegújulásra, 
aki nemcsak tapasztalatait 
akarja átadni, hanem kellő nyi
tottsággal reagál mai világunk 
minden hasznosítható hírére, 
szakmai újdonságaira is. 

Úgy tervezzük, hogy a klub 
nem állandó helyen működik, 
hanem meghívás alapján 
más-más intézményben talál
koznak tagjai. Ily módon meg
ismerhetjük egymás munka
helyét, annak eredményeit, 
gondjait is. 

A viták, kerekasztal-beszél
getések során tervezzük a 
Nemzeti Alaptanterv (NAT) 
vonzatainak témáját, s termé
szetesen a pedagógia és a 

SZÍNHÁZ 

Városi 
pedagógusklub 

pszichológia legújabb ered- I 
menyeinek számbavételét is. I 
Ezentúl - igények szerint - át
tekintjük minden lehetséges I 
tudományterület kurrens ered- 1 
menyeit, új megközelítési mód- I 
jait. 

Alkalmanként könyv- és fo- j 
lyóiratszemlét tartunk, közre-1 
adjuk a legfrissebb bibliográ
fiai kivonatokat. Utóbbi mun
kában - főiskolánk könyvtárai 
mellett - a megyei könyvtárra ] 
építünk. 

Azt szeretnénk, ha a városi 
pedagógusai egymás gondja-l 
it, lehetőségeit megismervel 
maguk is újabb lendületet sze-| 
rezhetnének a szakma gyakJ 
ran embert próbáló, szűkítő fo
lyamatában. Főiskolánk szeH] 
lemi bázisát kínáljuk, hogyj 
cserébe újabb lelkes tanítóje-j 
lölteket, világot megválta 
akaró, felkészült „lámpásokat" 
és a régió felemeléséért 
küzdeni képes szakérteimis 
get nevelhessünk. 

A klub következő találkozó 
ját május elejére tervezzük 
ahol neves pszichológus 
főiskolai felkért hozzászóló 
pedagógus pálya pszicholó 
giai elemzését végzi el . 

M I C H E L L E R MAGDOLNA 

AZ IFJÚSÁGI HÁZ 
SZERVEZÉSÉBEN 

Március 20-21-én, az Ifjúsági Házban rendezik a II. Tiszántúli 
Regionális Angol Nyelvű Színjátszó-találkozót. 
Busz indul a következő budapesti előadásokra: 

Március 20. 
LILIOM - Vígszínház 

Április 1. 
MACSKÁK (musical) - Madách Színház 

Április 10. 
WEST SIDE STORY - Vígszínház 

Érdeklődni és jelentkezni az Ifjúsági Ház információjánál vagy 
szervezőirodájában lehet. Telefon: 325-211. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 
értesíti a város lakosságát, hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának 
megszerzéséhez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt. 
A támogatás részletesebb feltételeiről a Polgármesteri Hivatal ad tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a városháza fszt. 9. számú szobájában. • V i c c e i 



PÁLYÁZAT 

VISSZA NEM TERÍTENDŐ T Á M O G A T Á S R A 

A Z É P Í T É S Z E T I É R T E K E K 

H E L Y I V É D E L M É H E Z 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
22/1992. (VII. 9.) sz. alatt rendeletet alkotott 

az építészeti értékek helyi védelméről 

(Heti Mérleg 28. sz., 1992. VII 15.) 
A rendelet 8 paragrafusa intézkedik a fenntartás támogatásáról. 

8.§ 
1. A tulajdonos kérelmére - javaslatára - a védelemhez szükséges 

műszaki beavatkozásokra a költségvetésből vissza nem térítendő 
támogatás adható A támogatás éves összegét a tárgyévi költ
ségvetés határozza meg. 

2. A támogatás pályázat útján igényelhető. 
A pályázatot a jegyzőnél kell benyújtani. 
A támogatást igényelheti magánszemély ós nem gazdálkodó 
szervezet, intézmény, akinek vagy amelynek az épület, építmény 
tulajdonában, használatában vagy kezelésében van. 

Támogatás adható: 
-védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épületre, 
• ipflményre vagy annak részére, 
-olyan épületre, építményre vagy környezeti érték (park, fasor, ut

cabútor, felszerelés) megóvására, ami a város védett területére 
esik és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte vagy műsza
kilag indokoltnak tartja. 

A támogatás elbírálásánál elsődleges szempont 
Támogatás nyújtható: 

a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében, vé
delemre érdemes főhomlokzatra és oldalkert felőli homlokzat fel
újítására, 

| b) lakás céljára szolgáló, szabadonálló épületek esetében védelem
re érdemes, közterületről látható homlokzatok felújítására, 

c) kózönségforgalmú épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgál
tatóépület stb), védelemre érdemes homlokzat felújítására, belső 

- lérek rehabilitációt igénylő, de az eredeti állapotot tükröző re
konstrukciójára. 

3. A pályázatokat a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság 
bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki 
indokoltság alapján. 

Apályázatok tartalmi követelményei: 
kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám), a véden-

épületrész leírásával, címével, fotójával, műszaki adataival 
terület, lakásszám stb), 

előirányzott költségek bemutatása, kivitelezési ajánlat vagy terve
becslés. 
tyelt támogatás összege, megjelölve a saját erőből elvégzen

munkák értékét. 
1994-re áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell bontani és 

imben jelezni szükséges. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
1993. április 15., 16 óra 

A pályázatokat a jegyzőnek címezve a Polgánriesteri Hivatal 
városépítészeti irodájának kell benyújtani. 

A pályázatokat a városgazdálkodási és városfejlesztési 
bizottság 1993. április 28-i úlésén bírálja el, 

döntéséről az érdekelteket 1993. május 15-ig értesiti. 
A támogatások kifizetése az elvégzett munkák számlái 

alapján 1993. december 15-ig megtörténik. 

V Á R O S É P Í T É S Z E T I I R O D A 

Lassan beköszönt a tavasz, 
felengednek az átfagyott görön
gyök, végleg eltűnnek a jótéko
nyan mindent eltakaró hófoltok. 
Maradnak viszont a város kör
nyéki szemétkupacok; a meg
unt, kihajított játékokból, tönkre
ment háztartási gépekből vagy 
akár autó- és motorkarosszéri
ákból álló modern „műalkotá
sok". Ráadásul a várva várt 
napsütés nemcsak a látványt 
szabadítja ki a téli fogságból, 
hanem a fehér lepel alatt 
szunnyadó gázokat is. Szorong
va várom, hogy honnan fúj majd 
a szél, s kényszerülünk-e majd 
egyszer védőmaszk viselésére? 

Sokan gondolhatják, hogy 
túlságosan drámainak tüntetem 
fel a helyzetet, de ha nem az, 
akkor Békéscsaba önkormány
zata miért írt ki pályázatot egy új 
hulladékkezelő mű felépítésére? 

A város vezetői és neves 
környezetvédelmi szakemberek 
is úgy látják, hogy Békéscsaba 
kommunális (lakossági), ipari és 
mezőgazdasági hulladékainak 
jelenlegi gyűjtése, lerakása nem 
felel meg a környezeti, műszaki 
követelményeknek. Az úgyne
vezett illegális lerakóhelyeken 
kívül egy központi szeméttelep 
van a városban, amelyről kide
rült, hogy környezetvédelmi 
szempontból nem megfelelő he
lyen üzemel, kapacitása rövide
sen kimerül, s a bővítése sem 
oldható meg. 

Már pedig a szemetet a vá
rosból valahova vinni kell! 

A megoldás: egy új, korsze
rű, az európai normáknak is 
megfelelő hulladékgyűjtési, ke
zelési és hasznosítási rendszer, 
amely legalább 25 évre megold
ja a csabaiak gondját. A szán
dékkal mindenki egyetért; a 
képviselők, a szakértők, és a la-

Szeméthegyek 

kosság is. (A körükben végzett 
közvélemény-kutatás szerint 98 
százalékuk támogatja az elkép
zelést.) 

A döntés azonban már nem 
ilyen egyszerű. Az új szemétte
lep helyéről, a hatféle technoló
giáról, s nem utolsósorban az 
áráról 20-féle szempont figye
lembevételével kell majd hatá
roznia a képviselő-testületnek. 
A szakértők mellett jelentős sze
repet kap, illetve már kapott a 
lakosság is. A közvélemény-ku
tatást végzők ugyanis arra is kí
váncsiak voltak, hogy a megkér
dezettek közül ki venne részt 
egy ún. lakossági zsűri munká
jában? Ötvenhármán vállalkoz
tak arra, hogy a város lakosai
nak képviseletében vélemé
nyükkel segítsék a vásosatyák 
majdani döntését. 

Első ténykedésükre március 
16-án került sor, amikor is meg
tekintették a pályázatokban ja
vasolt három helyszínt, s kisme-
gyeri, a borjúréti és a kisréti te
rületet. A bejárás után a külön
böző hulladékfeldolgozó eljárá
sokról, illetve a pályázatok elbá-
rálási szempontjáról tanácskoz
tak. 

Az önkormányzat egyébként 
- a lakossági zsűri véleményén 
kívül - ebben az ügyben is szá
mít valamennyi békéscsabai 
polgár együttműködésére. Teszi 
mindezt azért, hogy valóban a 
lehető legjobb megoldást ígérő 
beruházás valósuljon meg Bé
késcsabán, valmennyiünk meg
elégedésére. _ YENŐ -

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK 

a város polgárait, hogy 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 

1993. március 31-én, szerdán 16 órától 

K ÖZMEGHALLGATÁST 
tart a városháza dísztermében. 

A közmeghallgatás témája: 
a leendő hulladékkezelő mű. 

Mindenkit szeretettel várunk! 



HIRDETMÉNY BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

FÖLDKIADÓ BIZOTTSÁGA 
felhívja a részarány-földtulajdonosok figyelmét, hogy a földkiadás 

a részarány-tulajdonosok kérelmére indul. 

A kérelmek beadásának végső határideje: 1993. március 23. 
A kérelmek beadásával kapcsolatos ügyintézés az alábbi helyeken történik, 
munkanapokon 8-14 óráig. 

1. A volt Szabadság Mg. T s z gazdálkodási területén részarány-földtulajdon
nal rendelkezők számára: 

Békéscsaba, Szabadság Szöv. (központ). Kerek 737. szám 

2. A volt Megyer-Béke Mg. T s z gazdálkodási területén részarány-földtulaj
donnal rendelkezők számára: 

Békéscsaba (Mezőmegyer), Október 23. tér (volt Tanácsháza) 

3. A volt Csabatáj Mg. T s z (a volt Lenin Mg. T s z ) gazdálkodási területén 
részarány-földtulajdonnal rendelkezők számára: 

Békéscsaba, Csabatáj Szöv. (központ), Berényi út 103. 

4 A volt Május 1. Mg. T s z gazdálkodási területén részarány-földtulajdonnal 
rendelkezők számára: 

Békéscsaba, Május 1. Szöv. (központ), Tanya 1653. (Nagyrét) 

FÖLDKIADÓ BIZOTTSÁG 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA pályázatot hirdet 
az 1993. évi KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLTÁMOGATÁS 

elnyerésére. 
A pályázat célja: 
állampolgárok művelődő közösségei tevékenységének támogatása: hozzájá
rulása a város közművelődési koncepciójában megfogalmazott célkitűzések
hez. 

Pályázhat: 
korosztályi megkötés nélkül - minden helyi közösség, csoport, egyesület, ala
pítvány, művelődési intézmény. (Akik az elmúlt évben a békéscsabai önkor
mányzattól pályázati úton támogatást kaptak, azok csak az elszámolást köve
tően pályázhatnak!) 
Pályázni lehet: 
a 2 milliós keretűsszegű Pályázati Alapra 
az 1,4 milliós keretösszegű Alapítványi Alapra 

A PÁLYÁZATI A L A P keretében támogatás kérhető az alábbi témakörökben: 
1. Az ifjúság körében végzett kulturális tevékenység. 
2. A település hagyományainak, közösségeinek értékmegőrzése. 
3. A város szellemi alkotóműhelyének megteremtése, működése. 
4. Peremkerületek kulturális tevékenysége. 
5. Művészeti csoportok, közösségek tevékenysége 

AZ ALAPÍTVÁNYI A L A P keretében támogatás kérhető: 
- kulturális céllal alakult alapítványok célkitűzéseinek megvalósításához. 

(A támogatás mértéke alapítványonként maximum 300 ezer Ft lehet) 
A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei: 
Támogatást kaphatnak a kulturális bizottsághoz tartozó szakterületek, kizáró
lagos kulturális célokra. A pályázat elnyerésénél prioritást élveznek a városi 
közösségek tevékenységei. 
A pályázó fogalmazza meg a tervezeti tevékenység célját, írja le, miként vonja 
be azokat, akik érdekében pályázik! A támogatás időszaka után mik a terveik 
a tevékenység folytatásával kapcsolatban 

A pályázathoz pályázati űrlapot kitölteni szükséges. 

Pályázati határidő: 1993. április 15 

Elbírálás: 1993. május 31-ig. 

A pályázatokat a kulturális bizottság bírálja el és terjeszti a közgyűlés elé dön
tésre. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak A bizottság a pályá
zatot a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő információk 
alapján tudja értékelni. 

Az 1993 évi támogatás felhasználásáról a tárgyév végéig kell elszámolni. 

A pályzatokat az alábbi címre kell beküldeni: 
5600 Békéscsaba. Szent István tér 7. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának közművelődési irodája 
Pályázati űrlapok is itt igényelhetők íVteiIcgl 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 

1993. március 19-25-ig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
19-22-én 16 öra: LUDAS MATYI (sz. magyar rajzfilm) 

23-25-én 16 óra: FÉRJEK ÉS FELESÉGEK - Woody Allén legújabb lilmje 

19- 25-én 18 és 20, 23-25-én csak 18 óra: NINCS BOCSÁNAT! 
(sz., szélesvásznú, am. western) 

23-25-én 20 óra: TWIN PEAKS - TÜZ, JÖJJ VELEM! (sz am thriller) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
20- án 18.30 óra: A BURZSOÁZIA DISZKRÉT BÁJA 

Bunuel színes, szmr, francia filmje (a Don Luis titokzatos vágya... c. sorozat) 
19-én és 20-án 18 30 öra: Fritz Lang: METROPOLIS - német Hm 

(a Mágia és misztikum... c. sorozat) 

23- 24-én 18.30 óra: FÉRJEK ÉS FELESÉGEK - Wooöy Allén legújabb fümje 

25-én 18 30 óra: Kurosawa: RŐTSZAKÁLLÚ - japán lilm (1965) 

19-20-án 16.30 és 20.30, 22-25-én csak 20.30 óra: 
GLADIÁTOR (sz am. akciófilm) 

ERZSÉBET MOZI (Jamina) 
24- 25-én 16 óra: LUDAS MATYI (sz magyar rajzfilm) 

24-25-én 18 óra: GLADIÁTOR (sz., am. akaófHm) 

HETI FILMAJÁNLAT 

NINCS BOCSÁNAT! 
(Unforgiven) 

Akinek nem tetszett a Volt egyszer egy vadnyugat, vagy a Pat Garrett és Billy • 
kölyök, az messze kerülje el ezt a mozit! Ebben a ragyogó mélabús westemben a 
mesterlövész: rövidlátó, a hős: fáradt; a gyilkos: gyenge; a serift: gonosz; a kun/a: 
magányos. 

A táj csodálatos, néha süt a nap, de többnyire szakad az eső, sár és nyirkos levegő, 
rozsdásodó colt, és fogytán a whiskey - de bosszút kell állni Ez Vadnyugat! 
CUNT EASTWOOD veretes mesterműve az újjáéledő westemműfai egyik legígére
tesebb fejezete Talán nem vételien, hogy az idén három kategóriában is Oscar-dijra 
jelölték a filmet 

NINCS BOCSÁNAT! 
Színes, szélesvásznú, amenkai weslemfilm 

SERGK) LEONE és SAM PECKINPAH stílusában 
Főszereplők: CUNT EASTWOOD, GENE HACKMAN és RICHÁRD HARRIS 

TWIN PEAKS - TŰZ, JÖJJ VELEM! 

...Twin Peaksben... 
őrjítő meggyespitét kapni, gyönyörűek a lányok, olcsó a drog, kevés az FBI-úgynök, 
sok az örült, és épp elég a gyilkos - de azért a baglyok nem azok, amiknek látsza
nak, mármint (megint) Twin Peaksben... 

DÁVID LYNCH szédületes thnllersorozatal millióan utálták, és millióan imádták, én 
(azaz Bob) ez utóbbiak közé tartozom. Ez a Twin Peaks nem az a Twin Peaks A 
tévé nem mozi - ebből nem következik az, hogy a mozi nem álom. Kellemes, vöröses 
.angelobadalamentis' borzongások. Tudatalatti énem: POÉN Megfejtés a TIBETI 
HALOTTASKŐNYV 199 oldalán A mandala dala Semmi se az, aminek látszik és 
is Twin Peaksben 

TWIN PEAKS - TÜZ JÖJJ VELEM! 
Ú| vendégek: DÁVID BOWIE. HARRY DEAN STANTQN. KIEFER SUTHERLAND 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 1 
HIRDETMÉNY 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az önkormányzati tulajdonú (volt tanácsi, IKV-) 
bérlakások azon visszaadóinak, akik elhelye
zési igény nélkül a lakásukat 30 napon belül 
kiürítve, rendeltetésszerű állapotban leadják, 
a lakás-használatbavételi dij ötszörösének 
megfelelő térítési dijat fizethet. A leadással 
kapcsolatban jelentkezni a Polgármesteri Hiva
tal közigazgatási irodájánál (fszt. 9. szoba), 
1993. március 31-ig lehet. 

TEHERFUVAR 
JAVÍTÓ 

AUTÓMENTES 
SEGÉLY 

KÖLCSÖNÖZHETŐ: 
UTÁNFUTÓ, 
SZŐNYEG- ÉS 
KÁRPITTISZTÍTÓ 

R E U M ATO LÓG IA Dr. Perjést Zsuzsanna, 
I a "szökökutas" térnél. aH Békéscsaba, Lepény Pál u. 1. «z. 

Rendel: hétfő és szerda 16-17 óráig. 

A KOSSUTH KÖNYVESBOLT 
várja kedves vásárlóit és 
a viszonteladókat! 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-16 óráig. 

Cím: Békéscsaba, Gyóni Géza u. 14-16. • Telefon: 453-341 

M E G A K A R J A T A L Á L N I Á L M A I 

olasz férjét? 
Keresse az „A Stúdiót"! 

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

A&M 
GYORSNYOMDA 

Békéscsaba (Főposta) 
Tel.: 444-102 

\ Hirdetési d í j a i n k : Árengedmény: 

11/1 oldal 24 000 Ft + áfa 
El/2 oldal 12 000 Ft + áfa 

1/1 oldal 6 000 Ft + áfa 
li/B oldal 3 000 Ft + áfa 
11/16 oldal 1 500 Ft + áfa 

3-szori megjelenés esetén 10% 
5-szöri megjelenés esetén 20% 

Az apróhirdetés díja: 
10 Ft/szó 

BÉKÉSCSABA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK ^ ^ Ö ^ 
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 

édesíti a lakosságot, hogy az 1993. évi ^ 5 [ c 
szociális bérlakások lakáskiutalási névjegyzék-
tervezetét a városháza hirdetőtáblájára közszem
lére tette. A tervezetre bárki észrevételt tehet. 

B E L Y E G M E S Z I T E S 
EMBLÉMÁS BÉLYEGZŐ 
valamint FA, AUTOMATA, IKTATÓ stb. 

bélyegzők készítése 
rövid határidővel 
a NAGYPOSTÁN. 

• APRÓHIRDETÉS • i 48 m2. összkomfortos, magasfoldszinii 
lakás a Lencsésin eladó, illetve na
gyobbra cserélhető Tel 339-043. 

• 1.5 szobás, mellékhelyiséges, gázos 
lakásomat elcserélném értékkülönbö
zettel. 1 szobás téglablokkos lakásért. 
III emeletig Érd Egressy u 15 Meg
tekinthető szombat-vasárnap. 

i Kertes tél házrész műhellyel, garázzsal 
reális áron eladó. Tel: 327-238. 18 
órától 

I Lencsési mögött kert eladó Tel 321-664 
• Békéscsabán mindenféle gazdálko

dásra (állattartás, növénytermesztés, 
tanyaépítés stb) alkalmas bekerített 
földterület, kis tóval, körülötte lűzfássai 
eladó Tel.: 451-334. 17-20-ig. hétvé
gén egész nap. 

i 2 szobás, egyedi gázos, téglablokkos la
kást vennék II emeletig. Tel.: 324-629. 

1 2 és tél szobás lakás eladó, vagy ki
sebb kertes házra cserélhető Érd.: 
Lencsési üt 50 IV/13. 

1 Építési telek eladó. Érd.: Harang u. 7. 
i Kertes ház eladó. Érd.: Zsigmond u 87 
1 Békéscsabán a Lencsési lakótelep mö

gött bekerített, túrott kúttal ellátott, ter
mő gyümölcsfákkal és az egész terüle
tén termő szamócával kert eladó. Tel: 
451-334. 17-20-ig. hétvegén egész 
nap. 

• Jaminai almáskertben kert eladó. Vil
lany, víz van. Ugyanitt nagy mennyisé
gű lólrágya kertészeknek, fóliások
nak' Tel : 455-350. 14-16 Óráig 

• Régi ház 400 n-oi telekkel a Berzsenyi 
utcában és nagy Béke-kert eladó. Érd.: 
Szőlő u 23. 

i Kiadó kétszobás lakás a Lencsésin 
Érd.: a 455-498-as telefonon 

I 2 vagy 2.5 szobás, téglablokkos lakást 
vásárolnék készpénzért Tel: 448-717 

i 2 szobás, erkélyes lakás eladó Érd: 
Pásztor u. 63.111/12. 

> Garázs eladó a Lencsési B területén 
Tel: 455-435. 

• Építési telket vagy telekrészt vennék 
Békéscsabán Jamina kivételével. Tel: 
455-341. 

I SKIF sátras utánfutó. Laiviia mikro
busz, fék nélküli teherutánfutó. Fiat 
850-es szgk eladó Tel.: 327-506. 

• Könyvterjesztőket felveszünk! Érd.: 
Kossuth Könyvesbolt. Gyóni G 14-16. 
vagy 453-341 

i 3x4 m perzsaszőnyeg, és gyerekbútor 
ágyneműtartós ággyal eladó. Tel: 
328-371 

i 150O-as Polski Fiat egyben vagy alkat
részenként eladó Érd Sziklai Sándor 
u. 2/a 

> Gyógymasszázsszakm a belvárosi ál
talános iskola uszodáiéban Bejelent
kezés a helyszínen. Kissné Vógh Gab
riellánál 

i Új. kétszemélyes, kihúzhatós ágy ol
csón eladó Érd : Lencsési út 50 1/5 

i Megbízható család takarít, karbantart, 
kertészkedik .Lakásért" ieiigére a Bé
kés Megyei Hírlap szerkesztőségébe. 

• Carraras. Dommgo és Pavarotti 
lemezt keresek megvételre! 
Ágostonná Nagy Zsuzsa, 
Kazinczy u. 2 B IV/17. / sr— 
tel 325-300 / / lr%Jk\ 



1 KÉPVISELŐI FÓRUM 

Ismerősen csengő n e v e k 

Ifj. Mekis András a kisgaz
dák városi képviselője. Nős, 
felesége tanítónő, két gyer
mekük van, egy lány és egy 
fiú. Érettségi után gyakor
nok volt egy szövetkezetnél, 
majd háztájiban dolgozott, 
míg az ÁFÉSZ Állattenyész
tő Szakcsoport meg nem 
alakult, utána annak munká
jába kapcsolódott be. A 
szakcsoport múlt év júliusá
tól megszűnt, azóta otthon 
gazdálkodik. 

FOTO BOLDOG GUSZTÁV 

- Szabó János új földművelésügyi miniszter új földtörvényt igér, 
melyben „kifejezésre jut, hogy a földbirtok politikai, gazdasági, nemzeti 
és szociális jellegű". Eddig nem ilyen volt? 

- Eddig is ilyen volt, nem egészen értem, hogy a miniszter úr milyen 
új változásokra gondol. A földdel most azok kezdtek el nagyban foglal
kozni, akik eddig szellemi irányítói voltak a munkának. Én Gesztre nő
sültem, ott csak pár ember kérte vissza a földjét, a többiek úgy döntöt
tek, maradjon meg a téesz, hogy dolgozhassanak eddigi munkahelyü
kön! Csaba viszonylatában csak azokat látom komoly földekhez jutni, 
akik - mint vezetők - kézben tudták tartani ezeket a dolgokat. 

- Milyen ma az agrárágazatban dolgozók, az agrárértelmiség hely
zete? 

- Az agrárértermiség nagyon jól képzett, többségük helyzete jó. A 
tulajdonviszonyok néhol még bizonytalan helyzete miatt gyakran akad
nak problémák, de azért úgy érzem, a körülmények adottak ahhoz, 
hogy a termelés jó legyen, csak nem mindegyik gazdaság „fogta meg" 
elég jól a földeket. Például a Csabatáj eléggé szétszabdalódott, szerin
tem ha nagyobb területek maradnak egyben, jobb eredményeket lehet 
elérni. Sok kistermelő nem tudja megművelni vagy műveltetni a földjét, 
mert a nagy cégek vagy nem dolgoznak télen, vagy a munkagépek kü
lönböző helyekre kerültek, vagy túl drágán dolgoznak. 

- Mikorra fejeződhet be a kárpótlás az Ön véleménye szerint? 
- Szerintem ez egy hosszú és bonyolult folyamat. Nem tudom elkép

zelni, hogy tökéletesen, pontot téve a végére ez mostanában lezárul. 
- Képviselő úr körzetéhez tartozik a Mokry utcai bölcsőde, amely be

zárásának terve nagy vihart kavart. 
- Pályázatot írunk ki a bölcsőde vállalkozásba adására. Én is gon

dolkodtam, hogy a feleségemmel belevágnánk, de nem látom biztos
nak, hogy az a támogatás, amit az önkormányzat tud adni, elegendő 
lesz. A jelenlegi keresetek mellett, ha egy vállalkozó 100 forintnál többet 
akarna kérni naponta az ellátásért, azt sokallnák a kisgyermekesek. A 
jelenlegi körülmények között 25 főt lehet a bölcsődében fogadni, esetleg 
nem csak bölcsődéseket. Az önkormányzattól kapott támogatás és a 
beszedett térítési díj az egyre növekvő rezsi és élelmiszerárak mellett 
nem biztos, hogy elég lenne, nem biztos, hogy megérné egy vállalkozó
nak. Egy biztos, a bölcsőde 1993 szeptemberétől bezár. 

- Mit gondol, a következő önkonványzat felállása hasonló lesz a 
mostanihoz? 

- Szerintem igen. Nagyon sok múlik egy városban azon, hogy 
mennyire ismernek valakit, aszerint bíznak vagy nem bíznak meg ben
ne. Az én esetemben is ez volt a helyzet, sokfelé megfordultam, sokan 
megismertek. A családunk nagyon régóta lakik Csabán, így sokaknak a 
név is ismerősen csenghetett. A jelenlegi „felállás" alatt, úgy érzem, so
kat fejlődött a város, az induláskor magam sem gondoltam, hogy ilyen 
ütemben haladhatunk. Azért vannak döntések, amelyekben politikai ho
vatartozás szerinti, nem mindig ésszerű válaszok születnek. Egy ilyen 
kis városban a politika nem elsőrangú kérdés, legfontosabb, hogy a vá

ros jól működjön... 
- Köszönöm a beszélgetést! 

MIKÓCZY ERIKA 

GONDOLKODÓ 

R e t t e n e t 

Tavaszodik. A lelkekben 
azonban farkasordító hideg 
van. 

A prérifarkasok, a réti far
kasok és a farkaskutyák egy
más torkának estek. Eddig 
valahogy megvoltak egymás
sal, most körülöttük ott a vé
res rettenet. A külvilág ta
nácstalan. Nem úgy a fő nagy 
bölcs megszívlelendő nyájas-
ságával, aki arra kéri a meg-

alázottakat, hogy tartsák meg 
a nem kívánt, kierőszakolt 
életet. Ki beszél itt? Egyvala
ki, aki rettentően bölcs ós 
szerető. Akinek sok-sok iva
déka van, s úgy él, mint a 
többi lény - testi-lelki szere
lemben. Aki sok-sok gyereket 
szült rettenetes kínok árán. A 
megalázottak most már rajon
ganak érte, majd elkopik tér
dük, úgy borulnak a lelki 
nagyság láttára! Nem szólnak 
semmit, csöndesek, mint a 
halál, mint a meg nem szüle
tett tavasz azon a sivár tájon, 
ahol az üvöltő szelek üvöltő 
lelkeket szülnek. 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLÁV 

Bölcsődék vállalkozásban? 
A bölcsődék fenntartása 

nagy gondot jelent nemcsak 
Békéscsabán, de országosan 
is. A megoldásra kidolgozott ja
vaslatok között felmerül a böl
csődék vállalkozási formában 
való működtetése is a követke
ző szempontok alapján. 

A vállalkozásba adás szán
dékát meg kell hirdetni pályázati 
formában. A bölcsődék épülete
it térítésmentesen kell bocsájta-
ni a vállalkozó részére, a beren
dezést bérmentesen kell hasz
nálatába adni. Visszaadás ese
tén az átvett dolgokat értékará
nyosan kell visszaadni. A na
gyobb értékű külső felújítást az 
önkormányzat végzi, a belső 
karbantartásról a vállalkozó 
gondoskodik, aki a környezet 
rendben tartásáért is felel. A re
zsi, az energiaköltség a vállal
kozót terheli. Bevételeivel ön
maga gazdálkodik, a térítési díj 
mértékét és a gondozási díj 
mértékét a közgyűlés állapítja 
meg (a nyersanyagnorma jelen
leg 50 Ft, a gondozási díj szin
tén 50 Ft). Külön szolgáltatásért 
térítési díjat kérhet a vállalkozó. 

Az önkormányzattal kötendő 
szerződés feltétele a magánvál
lalkozás hatósági engedélyezé
se. Az önkormányzat 6000 
Ft/hó/fő támogatást biztosít a 
feladatra, pályázattól függően 
ez csökkenhet, illetve nőhet. A 
szociális indokból történő mér
séklés nem lehet a vállalkozó ri

zikófaktora. A pályázatban leírt 
és elfogadásra kerülő közalkal
mazotti létszám alkalmazása 
kötelező a vállalkozásban, a je
lenleg alkalmazottak közül (kb. 
2/3-a). Végkielégítést az kap, 
aki nem fog tovább a bölcsőde 
területén dolgozni (max. 25-
30%-ig); aki ezen a területen 
dolgozik tovább alkalmazottként 
vagy vállalkozóként, az közös 
megegyezéssel szünteti meg 
munkaviszonyát. A bölcsődék 
1993. évi költségvetésének ter
vezett összege 43 millió forint, 
vállalkozásba adással ennek 
30-40%-a megtakarítható - ez 
az összeg fedezetül szolgálhat 
a végkielégítésekre, amennyi
ben 1993. július 1-jétől kerülne 
sor az átadásra. 

A gyermekek felvétele, gon
dozása, foglalkoztatása, étkez
tetése a mindenkori jogszabá
lyoknak meg kell hogy feleljen. 
A közegészségügyi előírásokat 
be kell tartani, a szociális tör
vényben meghatározottakat al
kalmazni kell. A nyitva tartást az 
önkormányzat határozza meg. 
Az ideiglenes felvételi jogot 
meg kell hagyni. 

A pályázatok elbírálásánál 
eldöntendő, hogy az önkor
mányzat megtart-e önkormány
zati bölcsődét, s ha igen, melyi
ket intézményként. 

A vállalkozásba adás felme
rül az óvodák esetében is... 

- SZÍV -

s . o . s . 
441 300 

Hívható este 7 órától 
reggel 7 óráig 
_ ,, i tanítási napokon 
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