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I Dicsőséges 1848 

Furcsa sors az elnyomotté. Elég fölemelni szavát, vagy 
kardját szabadsága érdekében, és máris nagy tettet vitt 

végbe. A következő nemzedékeknek van mire emlékezni, 
kikre fölnézni. Az utóbbi néhány évszázad több ilyen nagy
szerű megmozdulását is csodálhatjuk mi, magyarok. 

Szokatlan az ölünkbe pottyant szabadság. Mi harcolni 
akarunk, mert a babér csatában terem vér, eltiprás, szenve
dés - szenvedtetés árán. Ellenség nélkül pedig nincs győze
lem. Ha nincs ellenség, teremtünk. Ha nincs elnyomó, kine
vezzük. Mert harc, az kell. 

Egyetlen háború sem dicsőséges - hívják azt akár szabad
ságharcnak is. Ahol apák halnak meg, ahova vőlegények 
mennek „önként" ölni és elpusztulni, ahol könny, jajkiáltás és 
árvák a végeredmény, az nem lehet dicsőséges. A háború az 
ember csődjéről árulkodik. Szégyen, és nem dicsőség. 

De, ha már szükségünk van hősökre, megtépázott identi
tásunk helyreállítására, hamis ideológiáktól megfertőzött ér
zelmi és értelmi életünk sterillé tételére, akkor azt ne uszítva, 
ne kirekesztőén, ne alpári gondolatisággal és indulatokkal, 
hanem a szent világszabadság (tehát egyetemes, válogatás 
nélküli) dicső eszméjéhez méltóan, a soha el nem érhetőség 
alázatával tegyük! A ránk erőltetett pátosz, a jövőalapozás ér
dekében mesterségesen és aljasul fölkorbácsolt indulatok, a 
dicsőséges múltat a nacionalizmus szekerébe aljasul befogó 
törekvések közepette veszélyben haza, ember, szabadság, 
és március 15-e is! 

A szabadság nem pusztításra, hanem életre van. A sza
badság nem ármányos hazugságra (demagógia), hanem 
tisztességre van. A szabadság nem elnyomásra, hanem sza
badságra van. 

Idén, a kamaszkoromból származó két tenyérnyi kokár
dám húsz év óta először a fiókban marad. Kicsi, vékony nem
zetiszín szalag kerül szívem fölé tüntetve jelezni: Józanságra 
van szükségünk. 

BAKAY PÉTER 

• A R T AUTÓS MAGÁNISKOLA 

f ^ ^ j ^ a Diáktanya (Kinizsi u. 20.) 
HI^BB Március 1 1 . 16 óra 

Tel.: 
326-474 

Március 15-i 
ÜNNEPI PROGRAM 

9.30-10.00-ig 
Erkel Sándor és neje Szabó Róza tiszteletére állított 
emléktábla avatása az Erkel u. 16. sz. ház falán 

10.00-10.50-lg 
Utcazene - '48-as dalok a Városháza előtt 
Közreműködik a zeneiskola fúvószenekara 

11.00 óra 
Kossuth tér - Himnusz 
Pap János polgármester ünnepi megemlékezése 
A „Békéscsabáért" kitüntetés átadása 
Ónodi Henriettának 

11.15-12.00-ig 
Zenés-táncos műsor. Rendezte: Gergely László 

12.00-12.20-ig 
Koszorúzás 

Szeretettel vár mindenkit 

a NEMZETI ÜNNEPEKET ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG! 

Kétórás napirend előtti fel
szólalássorozattal kezdődött a 
múlt csütörtöki közgyűlés. 

Elöljáróban Pap János pol
gármester a Köztársasági Meg
bízott Területi Hivatalától kapott, 
a Narancs klubbal kapcsolatos 
levelet ismertette. Mint mondta, 
a levél nem teljesen áttekinthe
tő, ezért a jogi és ügyrendi bi
zottságnak adja át, hogy próbál
ja értelmezni. 

Ezután Molnár György alpol
gármester kért szót, és felhábo
rodását fejezte ki azzal az „érte
sítéssel" kapcsolatban, melyet 
közvetlenül az ülés előtt kaptak 
kézhez a képviselők. Abban az 
MDF békéscsabai szervezete 
arról értesíti a polgármestert, 
hogy többszöri súlyos alapsza
bálysértés és etikai vizsgálat le
folytatása után Molnár Györgyöt 
és dr. Vécsey Lászlót kizárta so
raiból, Kesjár Mátyás pedig még 
januárban saját elhatározásából 
kilépett a szervezetből. A neve
zettek a továbbiakban semmi
lyen formában sem képviselik az 
MDF-et az önkormányzatban és 
annak politikáját helyi viszony
latban. Az önkormányzati cso
port legitim vezetőjének dr. Ke
rekes Attilát tekintik. Felszólalá
sában az alpolgármester többek 
között elmondta, hogy ez már 
nem párt-, hanem városi ügy; 
kollégáival együtt már két és fél 
éve azon fáradozik, hogy Békés
csaba egy új fejlődési pályára 
lépjen. Egy jogsértő és szégyen-

KÖZGYÜLÉS 

Reszkessetek, 
pénzügyesek! 

teljes folyamat végeredménye
képpen kaphatták e levelet asz
talukra a képviselők. Az MDF 
városi elnökétől, dr. Kerekes At
tilától pedig csupán annyit kér, 
hogy amennyiben használni 
nem tud a városnak, a követke
zőkben legalább ne ártson! 

Következett dr. Kerekes Atti
la, aki elmondta: nem az MDF-
ből, hanem a csabai szervezet
ből történt a kizárás, és a dön
tést a taggyűlés hozta egyet
lenegy ellenszavazattal. Felszó
lalása második részében az el
őző közgyűlésen történtekre tért 
ki, kifogásolva a bizottságokban 
bekövetkezett változásokat. Vé
leménye szerint semmi sem in
dokolta a népjóléti bizottság ket
téválasztását, ráadásul a dönté
sek előkészítése szabályozatlan 
keretek között, valahol a háttér
ben történt. Szerinte a cél az 
volt, hogy az MDF csabai szer
vezetének elnökségi tagjait kite
gyék a bizottságokból. Sérel
mezte még, hogy a kérdéskör 
megtárgyalására akkor került 
sor, amikor ő nem tartózkodott a 
teremben. 

« * Folytatás a 4. oldalon 



• F O G A D Ó N A P O K . Március 12-
én, pénteken Molnár György alpol
gármester tart fogadónapot a város
házán 8 és 12 óra között. 

• F O G A D Ó Ó R A . Dr. Lukovics 
É v a o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő 
( S Z D S Z ) március 12-ón, pénteken 
14-16 óráig tart fogadóórát a z 
S Z D S Z K i s s Ernő u. 8. alatti székhá
zában. 

• BUSZJEGY. A Körös VOLÁN 
kérésére a városi közgyűlés a helyi 
autóbusz-közlekedési dijak megálla
pításáról szóló rendeletet március 4-i 
ülésén módosította, igy a rendelet 
értelmében az autóbuszon váltott 
menetjegy ára 30 forint. Bliccelők, fi
gyelem! Keressék azokat a buszve
zetőket, akiknél nincs menetjegy! 

• C H A L L E N G E D A Y '93. M á j u s 
26-án rendez ik m e g a z e g é s z vi lá
g o n a C h a l l e n g e D a y n e m z e t k ö z i 
spor takc iót , a m e l y h e z B é k é s c s a 
ba is csa t lakozot t . A já ték cél ja a 
v i lág m i n d e n részén fe lh ívni a z 
e m b e r e k f igye lmét a spor t é s a z 
e g é s z s é g e s é l e t m ó d je len tőségé 
ra. 

• O K T A T Á S . A közgyűlés csat la 
kozik a budapesti Oktatáskutató In
tézet által tervezett program megva
lósításához. A z elvégzendő kutatás 
és közvélemény-kutatás a Főiskola 
profilbővítését hivatott segíteni, ami
hez többek között a város oktatási és 
képzési struktúráját is át kell vizsgál
ni, különös tekintettel a középfok és 
a felsőfok i l leszkedésének problé
máira. 

• VASÁRNAPI PLUSZ. A Csaba 
TV a belvárosban és a Kazinczy la
kótelepen március 14-én, vasárnap 
9 órától kezdődő Vasárnapi plusz cí
mű műsorának tartalmából: Érdekes 
pályák - sikeres nők sorozat vendé
ge: Pakucza Józsefné, a világjáró 
erőművész asszisztens/elesége. 
Belga vállalkozási szakemberek a 
Békési Bé-Ta kft. vendégei voltak. 
Bemutatkozik a Polytherm. Csabai 
Ki kicsoda? Új sorozat indul a múze
umok kincseiről. Tv-doktor. Telefo
nos játék. Mesefilm gyerekeknek. Is
métlések: március 15-én, hétfőn 19 
órától a belvárosban, a Kazinczy la
kótelepen ós a Lencsésin. 

• K I Á L L Í T Á S . Fehér Lász ló ú jv i 
dék i k é p z ő m ű v é s z k iá l l í tásának 
megny i tó já ra kerü l s o r m á r c i u s 
12 -én , p é n t e k e n 18 óra i kezdet te l 
a Lencsés i K ö z ö s s é g i H á z b a n (Fé -
ja G é z a tér 1). Megnyi t ja : Ba j i Mik
lós Zo l tán . A kiál l í tott a l k o t á s o k 
m e g v á s á r o l h a t ó k . M e g t e k i n t h e t ő 
ápri l ia 2- ig, h é t k ö z n a p o k o n 8-tól 
18 órá ig . 

• N A R A N C S . Magyar Narancs
est volt március 4 -én , csütörtökön a z 
Ifjúsági Házban . A politikai-kulturális 
hetilap főleg a dinamikus, új és prog
resszív dolgok iránt nyitott fiatal olva
sókra számit. A „feudál-államszocia-
lista, monopolista" terjesztésnek kö

szönhetően a lap előfize
tése elég körülményes, 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

és vidéken gyakran hiába keresik az 
újságárusoknál. Az est vendégei 
(Vágvölgyi B. András főszerkesztő, 
Kovács Imre, Makai József, és Déri 
Miklós) elmondták, hogy a lapot s z e 
retnék a szomszédos országok ma
gyarlakta területeire is eljuttatni. A z 
Élet + Mód, a Kultúra és a Politika 
rovatok ironikus, olykor pikírt, egyéni 
hangvétele, az e g y e s témák meg
hökkentő megközelítése folytán min
den újabb Narancs egy új meglepe
tés, amit jól megrágva kell és lehet 
gerezdjeire szedni . Rendkívüli e s e 
ményekről szóló színes beszámoló
kat, építő jellegű kritikát szívesen 
vesznek Békéscsabáról is. 

> MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Krisán István és Török Gyöngyi fia 
Zsolt, Antali Zoltán ós Gyebnár Már
ta fia Zoltán, Kesiár Pál és Kovács 
Katalin leánya Éva, Vozár Mátyás és 
Bujdosó Ildikó fia Balázs, Horváth 
C s a b a és Ancsin Erika leánya Kitti, 
Misik István és Delov Gyöngyi fia 
Márk, Ilyes Gábor és Filipinyi Éva le
ánya Éva, Kesjár Endre és Zahorán 
Krisztina Edit leánya Kitti, Jámbor 
Ákos Sándor és Laczó Márta fia Dá
niel, Bórcsök István és Kovács Kata
lin fia T a m á s , Vraukó Mihály és Köd
mön Katalin leánya Veronika 

ELHALÁLOZÁS | 

Ágoston Sándor Ferenc , Varga 
Mihályné üpták Judit 

HET I M É R L E G 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Szto jcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, Pf. 112 
Telefon: (66) 445-676, 452-252, 
telefax: 441-236, telex: 83-229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda Bt. 

Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Gara i György cégvezető 
Megjelenik minden csütörtökön 

25 000 példányban 

Beíratás előtt... 
Általános Iskolai Diákotthon 

Békéscsaba, Jilemniczky u. 1/1., tel.: 323-220 
Igazgató: dr. Bőke Gyula 

Öninterjú 

FOTÓ: BOLDOG GUSZTÁV 

-Kora? 
- Kamasz. 15 éves múl

tam. 
- Életének legnagyobb 

változása? 
- A korábbi tanyai tanulók 

diákotthonából az 1990/91-
es tanévtől fokozatosan te
hetségfejlesztő diákotthon
ná válok. 

- Hogyan valósul meg a 
tehetségnevelés? 

- Iskolákkal, iskolai taná
rokkal, edzőkkel együttmű
ködve és önálló programmal 
is. Ez utóbbit illetően jelen
leg mintegy 15 (önkéntes) 
képességfejlesztő, ismeret
bővítő kör működik a diákotthonban. 

- Elsősorban mire ösztönzi tanulóit? 
- SI-KER-RE! 
- Milyen egyedi vonásokkal jellemezné önmagát? 
- Elsősorban az általános iskolás korúak egyedi összeté

telével. A mintegy 160, internátusban lakó és externista (va
csoráig itt tartózkodó) tanuló ellátása, nevelése mellett 8 isko
lai osztály is itt tanul délelőtt. A város hét iskolájából van ta
nulónk. A sok közül még egyet kiemelnék: belső életterem ott
honos kialakítása (például 5 fős, heverős hálószobák) és tisz
taságom, igényes díszítettségem okán - talán megbocsátható 
elfogódottsággal - a város egyik legszebb intézményének tar
tom magam. 

- Mely három dologgal jellemezhetők leginkább a diákott
hon tanulói? 

- 1. Teljesítményeik átlagának fokozatos javulása. 
2. Jó közérzetük az intézményben. 
3. Jól tolerálják a sokszínű összetételből adódó ..mássá

gokat". 
- Milyen a pedagógiai munkát végzők összetétele? 
- Kisebb arányban főhivatású, nagyobb arányban részfog

lalkozású pedagógusokból és gyermekfelügyelőkből tevődik 
össze a nevelőtestület. Ketten egyetemet végeztek, hárman 
többdiplomások, hárman rendelkeznek sportoktatói képzett
séggel, s valamennyien kiemelkedőt nyújtottak már valami
lyen tevékenységi területen. Három gyermekfelügyelőnk az 
egészségügyi végzettség mellé néhány hét múlva pedagógiai 
szakképzettséget is szerez. 

- Mely neveltjeikre a legbüszkébbek? 
- Nagyon sokra, de talán két ismert nevet mondok: az Er

délyből hozzánk került Sánta Laci (Nyilas Misi) és az idei évtől 
újból nálunk externista, olimpián szerepelt Balog Ildikó. 

- Az új tanévben kiknek a felvételére lesz lehetőség? 
- A 9. sz. iskola 1/a osztályába felveendő azon kisiskolá

sokéra, akik távoli (például tanyai) lakhely vagy más ok miatt 
egyébként nem tudnának iskolába járni. 

Az ugyanezen iskola tehetségnevelő tornaosztályába kivá
lasztott vidéki és helyi első osztályosokat, valamint a kiválasz
tó iskolák által a felső tagozatra felvett tehetséges vidéki lab
darúgó fiúkat és kézilabdás lányokat várjuk. 

Végül a 6 és 8 osztályos városi gimnáziumokba felvételt 
nyert vidéki tanulók jöhetnek hozzánk. 



I Mi a Polgármesteri Hivatal? 

A Polgármesteri Hivatalban a város, a lakosság 
ügyeinek intézése a különböző irodák feladata. 
Nehéz eligazodni a táblák útvesztőiben, ha nem 
tudjuk pontosan, kihez forduljunk gondunkkal, ki 
segíthet problémánkat megoldani. Hogy ügyes
bajos dolgainkkal ne kelljen irodáról irodára járni, 
a Heti Mérleg hasábjain sorozatot indítunk, amely
ben bemutatjuk az irodákat, a különböző szerve
zeti egységeket. 

Közigazgatási iroda 
Az egységes polgármesteri hivatal belső - egyik legnagyobb - szer

vezeti egysége a közigazgatási iroda, melynek vezetője dr. Bartha Lász
ló. Az iroda feladata a hatósági, államigazgatási ügyek előkészítése és 
végrehajtása 

Az iroda dolgozói lényegében „végigkísérik" városunk lakóit a szüle
téstől egészen a halál bekövetkezéséig. Azokat a feladatokat is el kell 
látniuk, amelyek a központi államigazgatási szervek intézkedései követ
keztében „hullámszerűen" merülnek fel: kárpótlási ügyek, útlevélügyek 
stb. Az iroda közreműködik a képviselő-testület munkájának előké
szítésében és határozatainak végrehajtásában is. 

A közigazgatási iroda a városháza földszintjén, a 16-os és az 58-as 
számú irodákkal behatárolt területen található. Az iroda a következő 
szervezeti egységekre tagolódik: 

- általános közigazgatási csoport; 
- gyámügyi csoport; 
-ipari, kereskedelmi, munkaügyi csoport; 
- közterület-ellenőrzési csoport. 
a Az általános közigazgatási csoporton belül az anyakönyv-vezetői 

feladatok a következőképpen jelentkeznek. A kórházi születésekkel, to
vábbá az állampolgárok házasságkötésével összefüggő feladatok ellátá
sa, adatszolgáltatások és bejelentések elfogadása történik itt, valamint 
az állampolgársági eskütételek előkészítése. A névváltoztatási ügyeket, 
a külföldön bekövetkezett születéssel, házasságkötéssel, halálesemé
nyekkel kapcsolatos bejelentések anyakönyvi előkészítését, rendezését 
végzik itt. 

• Külön szervezeti egység foglalkozik a személyi adat- és lakcímnyil
vántartással. Itt tartják nyilván a személyi adatokban bekövetkező válto
zásokat. Az állampolgárok adatai titkosaki Ezekből adatokat szolgáltatni 
csak a jogszabályok által előírt módon szabad. 

• A csoporton belül foglalkoznak a szabálysértési ügyekkel. Ezeket a 
szabálysértési törvény alapján intézik. Itt azokra a jogellenes cselekmé
nyekre reagálnak, amelyek a társadalomra csekély fokban veszélyesek. 
Leggyakrabban előforduló szabálysértések a boltokban elkövetett lopá
sok, a köztisztasági szabálysértések, a közterületek engedély nélküli 
használata, a csendháborítás. 

• Lakásügyek. Ebben a szervezeti egységben az önkormányzati tu
lajdonban álló bérlakásokkal kapcsolatos hatósági ügyeket intézik. 

• Birtokvédelmi ügyek. A város közigazgatási területén indított birtok
védelmi ügyek intézésével foglalkoznak itt. 

• Hagyatéki ügyek. A hagyatéki ügyek intézése során leltározásra ke
rül az elhunyt ingó és ingatlan vagyona, a leltár előzetesen a hagyatéki 
előadó készíti el, aki ezt a közjegyzőnek továbbítja. 

• Gyámügyi csoport. Feladata a városban élő kiskorúak gondozásá
nak, nevelésének, oktatásának, testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének 
előmozdítása, támogatása, törvényes képviseletének rendezése, sze
mélyi és vagyoni érdekeinek védelme. 

• Ipari, kereskedelmi ós munkaügyi csoport. Feladata: 
- a z ipari, kereskedelmi, munkaügyi és mezőgazdasági igazgatási és 

hatósági feladatok ellátása; 
- az egyéni vállalkozók vállalkozói igazolványainak záradékolása, az 

ezzel kapcsolatos változások átvezetése; 
- a vállalkozások megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, egyes 

telepengedélyezési eljárások lefolytatása, a tevékenységek helyszí
ni ellenőrzése; 

- kereskedelmi, vendéglátó-ipari üzletnyitások bejelentésével kap
csolatos ügyintézés, a változások és megszüntetések átvezetése, 
a fizető-vendéglátás engedélyezése, a jogszabályi követelmények 
betartásának ellenőrzése; 

- alkalmi ünnepi vásárok tartásának engedélyezése, a vendéglátó üz
letek 22 óra utáni nyitva tartásának korlátozása, ha az üzlet a kör
nyezetében lakók éjszakai nyugalmát zavarja; 

- a termőföld hasznosításának ellenőrzése, határszemlék megtartá
sa, helyi növényvédelmi feladatok ellátása, fakivágások engedélye
zése, pótlások elrendelése; 

- ebek kötelező veszettség elleni oltásának megszervezése, állat
egészségügyi helyi szakfeladatok ellátása; 

- a haszonállattartással és ebtartással kapcsolatos szabályok betar
tásának ellenőrzése; 

- a beérkező közérdekű bejelentések és pánaszok helyszíni kivizs
gálása és intézkedések megtétele. 

Új feladatként az iroda ellátja a levegőtisztaság-védelemmel, a zaj
os rezgésvédelemmel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági feladato
kat. 

• Hatósági építési csoport. Feladata a város közigazgatási területén 
az építésügyekről szóló törvényben, valamint az Országos Építésügyi 
Szabályzatban előírt építéshatósági feladatok ellátása. Az építkezni kívá
nók részére - igényük esetén - tájékoztatást adnak a telkek megosztá
sának, azok beépíthetőségének lehetőségeiről. A csoport a következő 
ügyekben is a lakosság rendelkezésére áll: 

- bontási, építési, használatbavételi, fennmaradási és területfelhasz
nálási engedélyek; 

- a csoport eljár építésrendészeti ügyekben is; 
- itt vezetik a Tervezői Névjegyzéket; 
- a csoport kiadja az építéshatósági igazolásokat is. 
• Közterület-ellenőrzési csoport. Feladata, hogy a város közterületi 

rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző magatartást vissza
szorítsa. 

K M . 

Iskolaköszönet 

A VIII. kerületi Általános Iskola 
(Gerla) nevében köszönetünket 
fejezzük ki a Környezetünkért, Jö-
vínkén Alpltványnak pályázataink 
tÉogadásáért. Az elnyert pénz le-
hetivé teszt, hogy megvalósíthas-
tuk pósteleki környezetvédelmi 
táborunkat. 

Az Iskola nevelői é t tanulói 

Kinek lesz jó a rongyrázó korzó? 

Tragikusnak tartjuk, hogy egy új kincstári gigantománia diktálását és 
fenntartás nélküli propagálását tűzte zászlajára a békéscsabai önkomtány-
z$S apparátus A sétálóutca aőómilliókat fölemésztő átalakításáról van szó. 
Ez a monumentális koncepció kísérteties hasonmása a békéscsabai gya
logos-aluljárónak, mely köztudottan nem jó semmire. 

Az Andrássy út flancos üzletnegyeddé glancolásának óriási költségei, 
mint aluljáró „testvérének" eltemetett milliárdjai, természetesen közpénzből 
kerülnének elő. Hogy milyen, a mai helyzetben alapvető beruházásoktól 
vonnák el a pénzt (albérlők háza, szociális otthon stb.), vagy milyen újabb 
közlekedósidij- és adóemeléssel próbálják betömni majd az időközben je
lentkező költségvetési hézagokat, azt még senki sem tudja. A terv ismer
tetésében - mintegy megnyugtatásként - szó volt arról, hogy az építkezés 
kiadásaihoz hozzájárulnának a sétálóutca magánvállalkozói is. Cserében 
adómentességet vagy kedvezményt kapnának, vagyis jóformán semmit 
sem kéne adniuk, viszont rövid időn belül boltjaik elé rittyentenének egy 
meglehetősen giccses, hivalkodó környezetet, melynek vonzataként újabb 
milliókat akaszthatnának le az „igényes" bel- ós külföldi vásárlóktól. 

Nem alaptalan tehát azt gondolni, hogy nem a létminimumon nyomorgó 
többség indítványozta, vagy inkább lobbyzta ki a „sétáló tervek" kivitelezé
sének előirányzását. Persze lehet, hogy kár volna zúgolódni bármi miatt is 
annak a többségnek, mert a fent említett aluljáró is csak használható, ha 
kipasszírozzák albérleteikből az ifjú lakástalanokat. Elképzelhető, hogy a 
rongyrázó korzó is nagyon jó hely lesz sok ezer végképp koldusbotra jutó 
nincstelennek, mert legalább „esztétikus" környezetben járhat kéregetni az 
itteni milliomos kereskedőktől ós vásárlóktól. 

Csemut Pál 
MSZDP-titkár. Békéscsaba r j i c i i c g i 



R e s z k e s s e t e k , 
pénzügyesek! 

Folytatás az 1. oldalról 

Kesjár Mátyás felhívta dr. Ke
rekes Attila figyelmét arra, hogy 
a közgyűlésre el kellene járni; 
úgyszintén a frakcióülésekre, 
ahol a dolgokat megbeszélik. 
Nagyon sajnálja, hogy Kerekes 
dr. egészen más utat követ, hi
szen az általa irányított MDF-el-
nökség munkájából nagyon jól 
kivehető az, a régi rendszerre 
vonatkozó pártirányítási szán
dék, amit ő kifogásol a közgyű
lés munkáját illetően. A népjóléti 
bizottság tevékenységével távol 
sem elégedett, és szétválasztá
sát indokoltnak tartotta. 

Dr. Goldman Gyögy felveté
se után a közgyűlés lezárta a vi
tát e kérdésben. 

• A kórház indiszkrét baja 
A napirend előtti csata hátra

levő másfél órájában a csabai 
kórház sanyarú helyzete került 
terítékre. A felszólalási lavinát 
dr. Nagy Balázs, a kórház igaz
gatója indította el. A vitában szót 
kért dr. Futaki Géza ország
gyűlési képviselő is. 

A kórház súlyos pénzügyi 
gondokkal küszködik, a hiány 
megközelíti a 100 millió forintot. 
Dr. Nagy Balázs arra kérte az 
önkormányzatot, hogy áldozzon 
a csőd szelére jutott intézmény
re, különben már a jövő héten 
be lehet zárni a kórházat! A kasz-
sza teljesen üres, nincs pénz 
élelemre, benzinre. Pénzt pedig 
sem a kormány, sem a társada
lombiztosítás nem ad, melynek 
finanszírozási körébe tartoznak 
a kórházak. Eddig a 126 ma
gyarországi kórházból közel 
száz fordult segítségért a kor
mányhoz, az illetékes minisztéri
umhoz, a társadalombiztosítás
hoz stb., de ennek szinte semmi 
foganatja nincs! így nem marad 
más, mint a helyi önkormányza
toktól megpróbálni a pénzforrá
sokat beszerezni. 

Elhangzott még az, hogy a 
társadalombiztosítás azzal men
tegetőzik, hogy nincs pénze a 
kórházakra, de eközben épül a 3 
milliárd forintba kerülő új szék
háza!! Úgy néz ki, itt az önkor
mányzatokellehetetlenülhetnek, 

Milyen lesz a Csaba i korzó? 

hiszen nem tudják - nem is fel
adatuk - a kórházakat finanszí
rozni szűkös költségvetésükből. 
De végső soron kénytelenek 
lesznek áldozni erre, hiszen egy 
kórházat nem hagyhatnak tönk
remenni!!! 

A csabai kórház kérdését áp
rilisban is tárgyalja majd a képvi-
selő-tetület. A folyó működés
hez szükséges 10 millió forintos 
hitelfelvételre garanciát vállal az 
önkormányzat. 

Az utóbbi idő szomorú és ag
gasztó tapasztalata pedig az, 
hogy ha valakinek pénz kell, az 
rögtön az önkormányzathoz sza
lad, így például már jelentkezett 
többek között a meteorológiai in
tézet, és várható az űrkutatók 
színre lépése is. A pénzügyesek 
pedig szedhetik az erős nyugta
tókat és téphetik a maradék ha
jukat... 

• Szociális (t)örvény. 
környezetvédelem 
Első napirendi pontként a 

közgyűlés az 1993. évi felújítási 
feladatok tételeinek és összege
inek megállapításáról tárgyalt. 
Következtek az önkormányzati 
vagyont érintő ügyek, valamint a 
szociális törvény végrehajtásá
val kapcsolatos rendelkezések 
megalkotása. 

Az eddigi jogszabályok febru
ár 26-án hatályukat vesztették, 
így szükségessé vált egy átme
neti rendelet megalkotása, mely 
biztosítja a város rászorulóinak 
segélyezését. A szociális tör
vény lehetővé teszi az önkor
mányzatok számára, hogy ma
guk határozzák meg - a közpon
ti jogszabályok alapján - a segít
ségnyújtás módját, milyenségét 
és mértékét. Két helyi rendeletet 

kell megalkotni: az egyik a pénz
beli és természetbeni juttatáso
kat, a másik a személyes gon
doskodást nyújtó ellátásokat 
szabályozza majd. Elfogadásuk
ra április-májusban kerül sor, 
addig az átmeneti rendelet alap
ján jár el az önkormányzat. 

Elfogadták a város 1992. évi 
környezeti állapotáról szóló tájé
koztatót és egy többpontos hatá
rozatot - kívánságlistát - , mely 
többek között a következőket 
tartalmazza: Az általános rende
zési terv készítésénél továbbra 
is figyelembe kell vehni a kör
nyezetvédelmi szempontokat. 
Az új hulladékkezelő mű ver
senytárgyalását eredményesen 
le kell zárni. A Vízmű-telepen 
felhalmozott víztisztítási arzéni
szap és szennyvíziszap ártal
matlanítását el kell indíttatni. 
Üzembe kell helyezni a kórház 
hulladékégető művét. A városi 
kommunális vadlerakók felszá
molására ütemtervet kell készí
teni. A szennyvíztisztító telep 
technológiai bővítését el kell in
dítani. A hatóságokkal közösen 
fel kell tárni az Élővíz-csatorna 
belterületi szakaszáról az illegá
lis bevezetéseket. El kell készí
teni a szennyezett talajvízzel 
rendelkező területek kijelölését. 
Rendszeresen ellenőrizni kell a 
potenciális légszennyezőket. 
Folytatni kell a tömegközlekedé
si kocsipark lecserélését kör
nyezetbarát autóbuszokkal. A 
környezetvédelmi mérési ered
ményekről rendszeres tájékoz
tatást kell adni a sajtónak. Na
gyon fontos feladat a környezet
védelmi tudatformálás az isko
lákban. Környezetvédelmi ren
delet megalkotására van szük
ség... A „zöld" érzelmeiről ismert 
Herczeg Tamás MDF-es képvi
selő azt firtatta, hogy milyen for
rásból fog megvalósulni ez a 
program? Válaszában Domokos 
László alpolgármester azt mond
ta, a pénz tényleg kevés, de az 
önkormányzat mindenképpen 
szeretné konkrét elképzeléseit 
felvázolni. 

• Túljelentkezés a 
gimnáziumokban 

A közgyűlés hárommillió fo
rintot szavazott meg az Evangé
likus Egyháznak, mely a Luther 
u. 1. sz. alatti épületét szeretné 
felújítani. Az ősszel induló Bé

késcsabai Evangélikus Gimná
ziumba ugyanis 238 tanuló je
lentkezett, ebből mintegy 180 a 
kalmas a gimnáziumi továbbti 
nulásra, de a Rózsa Feren 
Gimnázium épületében csak hi 
rom osztály elhelyezésére van 
lehetőség. A gond megoldására 
az egyház további két osztályt 
szeretne indítani a Luther utcai 
épületében, mely azonban alkal 
matlan erre a célra. Felújítás 
közel 8,5 millió forintba kerülne, 
ennyi pénze pedig nincs az egy
háznak. Ezért hálával vennék, 
ha az önkormányzat biztosítaná 
a felújítási költségeket. 

A Rózsa Ferenc Gimnázium
ra vonatkozó keretszámot is mó
dosítja a közgyűlés, engedélyez
ve a 3 négy évfolyamos osztály 
helyett 4 négy évfolyamos osz 
tály indítását az 1993/94-es tan
évben - az önkormányzati gim
náziumba is túljelentkezés tör
tént. Engedélyezik továbbá egy 
négy évfolyamos külkereskedői 
mi szakos osztály indítását 
Széchenyi István Közgazdasági | 
és Külkereskedelmi Szakiskolá
ban - itt is plusz igény mutatko
zott. 

• Sport, adó, Csabai korzó 
Elfogadták a város ez évi 

sportfinanszírozási rendszerét, 
valamint a rendelkezésre álló 38 
millió forint területek közötti fel
osztását a sportkoncepcióban 
foglaltakalapján. 

Tekintettel a helyi adókról 
szóló törvény megváltoztatására 
módosították a helyiadó-rende
leteket. A módosítások nem je
lentenek plusz temet. Az építési 
tilalmak feloldásáról és elrende
léséről szóló rendeletet is módc 
sították, megtoldva ezt azon 
nagyréti telkekkel, amelyekre a 
várost elkerülő országos közút 
építésének biztosítása céljából 
építési tilalom elrendelése szük
sége. 

A lakossági vélemények 
megismerése után a közgyűlés 
megvalósításra alkalmasnak tar
totta az Andrássy út pihenő-, sé
táló-, bevásárlóövezetté való ala-j 
kításának továbbfejlesztett ter-
veit. A Csabai korzó megvalósí
tásának pénzügyi és időbeni fel
tételeit még ebben a félévb 
kell kidolgozni. 

Sz. i. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

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



Az energia n e m vész el, 
csak mérhetővé alakul . . . 

...legalábbis Európában, s ha minden jói megy, Békéscsabán is. 
Erről beszélgettünk két (nem rég nálunk járt) német üzletemberrel, 
a TECHEM GmbH. PR menedzserével, Wolfgang Frankéval, és a 
velük szorosan együttműködő PATRICK sportszergyártó cég ma
gyarországi igazgatójával, Siegmar Menzcel. 

- Franké úr! Nemcsak Békéscsabán, de szinte az egész ország
ban ismeretlen fogalom volt eddig a TECHEM. Mivel tudtak betömi 
a kelet-európai piacra, ezen belül Magyarországra? 

- Olyan elektronikus mérőkészülékeket kínálunk elsősorban a 
bérlakásban élőknek - természetesen az IKV-n keresztül - , amelyek 
segítségével pontosan mérhető az egyes lakásokban a hideg-meleg 
víz, valamint a távhő fogyasztása. Az úgynevezett átalánydíj fizeté
séhezszokott lakók így elkerülhetik az egymásra mutogatást, ha egy
szer-egyszer vastagabban fogott a díjbeszedő ceruzája. Műszereink 
segítségével még egy lakáson belül is meg tudjuk állapítani a külön
böző helyiségekben felhasznált hőenergia mennyiségét. 

- Pontosan hány lakásban szereltek fel eddig TECHEM-műsze-
rekef 

- A magyarországi kísérletet is beleszámítva ma már közel 3 millió 
háztartásban alkalmazzák az általunk előállított és forgalmazott fo
gyasztásmérő készülékeket. Ez összesen 15 millió műszert jelent, 
amiből kb. 14 millió a fűtési költségelosztó. Természetesen ezt egész 
Európára értem, hisz 11 országban van állandó képviseletünk, így 
Magyarországon is. Ezen túl majd ennyi azon országok száma, akik
kel szoros üzleti kapcsolatban állunk. 

- Mindehhez hány eszetendőre volt szükség? 
-Alig negyven év alatt jutottunk el idáig. A vállalatot 1952-ben 

alapitorta Friedrich Ott úr, a Majna melletti Frankfurtban, s néhány 
év alatt megvetettük a lábunkat a szolgáltatóiparban. Az igazi felfutás 
azonban a hetvenes években bekövetkezett energiaválság jelentette 
számunkra. A megváltozott fűtéstechnika modernebb mérőberende
zéseket igényelt. Ezt ismertük fel időben, s elkezdtük az úgynevezett 
elektronikus fűtési költésgelosztók fejlesztését és gyártását. Ma már 
a Békéscsabán is alkalmazott hőszámlálóval úgymond megelőzzük 
a piacot. 

Az első kérdésre visszatérve Franké úr még elmondta, hogy a 
magyarországi piacot a sporton keresztül célozták meg, de meséljen 
erről Siegmar Menz úr, a PATRICK képviselője: 

- Egy engenergiával foglalkozó cégnek szinte hivatalból köteles
sége, hogy a sportéletben is jelen legyen. Elvégre a sportolók is ener-
giafelhasználók. A TECHEM-mel karöltve csupán Németországban 
több mint húsz - olimpiai sportágat képviselő - csapatot, illetve egyé
ni sportolót támogatunk. Eddig ezen a téren is megtaláltuk a számí
tásunkat, úgy tűnik, érdemes a sportra áldozni. 

-Németországban bizonyára. Kifizetődő-e egy ilyen kisvárosban, 
mint Békéscsaba? 

- Előre nehéz megmondani, de ha egy városnak van már olimpiai 
bajnoka - igaz, más sportágban, mint amelyet mi szponzorálunk - , 
s több nemzetközi hírű sportolója, akkor nem hiszem, hogy túl nagy 
kockázatot vállal az, aki idehozza a pénzét. 

- Pontosan mit takar az a szponzori szerződés, amit az Előre Lab-
oatúgó Klubbal kötöttek? 

-Kétév alatt összesen 140 ezer márkát, valamint 70 ezer márka 
értékű sportfelszerelést. 

- Van-e összefüggés az Önök látogatásának időpontja, és a -
sajnálatos módon elmaradt - Békéscsaba-Ferencváros labdarugó-
mérkőzés időpontja között? 

-Igen, szerettük volna, ha a békéscsabai focisták szombaton már 
TECHEM feliratos PATRICK-mezben futnak ki a pályára, sajnos en
nek nem lehettünk tanúi. Legjobban mégis a szurkolókat sajnálom, 
akik több száz kilométert kellett, hogy utazzanak - hiába. 

Egy megjegyzést azért engedjen meg; nálunk otthon a bírónak 
legalább négy órával a mérkőzés előtt jeleznie kell, ha a pálya nem 
alkalmas a játékra. Ezzel sok kellemetlenséget megspórolhat magá
rak az ember... pláne, ha futballbíró. 

AJÁNLATKÉRÉS 
a napközis tábor hasznosítására 

Békéscsaba Megyei Jogú Város - mint tulajdonos - hasznosí
tásra meghirdeti a békéscsabai nyári gyermektábort. 
Főbb adatai: 
Cim: Békéscsaba, Lencsési út 138. Helyrajzi szám: 1700/6 
A teljes területe: 5 ha: 9725 m 2 (ennek nagy része erdő). 
A létesítmény részbeni vagy egészbeni hasznosítására lehet javaslatot adni 
Korlátozó tényezők: 
Az épületek, faházak, egyéb kiegészítő helyiségek, létesítmények a Textilipari 
Szakmunkásképző rendelkezésére bocsátott épület kivételével vehetők igény
be. 

Kötelező feladtellátás: 
Az ajánlattevő köteles a nyári hónapokban (kb. június 20 -augusztus 20-ig) a 
város általános iskolás korú napközis gyerekeinek étkeztetését, felügyeletét 
és foglalkoztatásást - ezek előkészítését - ellátni. 1992-ben 332 fő vette 
igénybe. 

A részletes ellátási, szociális és pedagógiai funkciókat a Polgármesteri Hiva
talban lehet tisztázni. A működtető (hasznosító) köteles a fenti kötelező fel
adatok ellátására pedagógus (népművelő) táborvezetőt megbízni. A kötelező 
feladatok ellátásán felül a létesítmény kihasználása, hasznosítása a nyertes 
ajánlattevő hatáskörébe tartozik, de a szervezett programok nem veszélyez
tethetik - egészségügyi, szociális és pedagógiai szempontból - a kötelező 
feladat megfelelő szintű ellátását. 

Az ajánlatok benyújtási határideje: 1993 április 9.. 10 óra 

C im: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 161. szoba 

További információk is itt szerezhetők be. 
Medovarszki János, telefon: 452-252, fax.: 441-236 
Az ajánlatok felbontási Időpontja: 1993. április 9 , 10.30 óra 
Az eredményhirdetés Időpontja: 1993. április 15., 11 óra 
Mindhárom helye: Polgármesteri Hivatal, I. sz. tárgyaló. 
Az ajánlatok benyújtásáért vállalkozói díj nem számolható fel. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy 

a város érdekeit ki nem elégíti ajánlatok esetén nem hirdet eredményt. 

AJÁNLATKÉRÉS 
kempingek létesítésére a békécsabai parkerdőben 
Békéscsabai Megyei Jogú Város - mint tulajdonos - kiépítésre 
és üzemeltetésre meghirdeti a parkerdő területén lévő kemping
helyeket. 

A kempingek kijelölhető helye: 
a Gyulai út - Ifjúsági tábori bekötőút melletti városi parkerdő. 

I. terület: Ideiglenes kemping 
Helye: a Degré utca 41. szám alatti Egészségügyi Gyermekotthonnal szem
ben az 1499 hrsz. tanyán túli ritkás parkerdő egy része. 
Helyrajzi száma: 1498. 
Bérelhető terület: kb. 10 000 m*. 

II. terület: Végleges kemping lehetősége. 
Helye: az Ifjúsági tábor bekötőútja (hrsz . 1057) és a parkerdőben végigvezető 
1509/1 hrsz. számú földút közvetlen csatlakozásánál a kiépített út mellett, a 
Keleti kénekkel szemben. 
Helyrajzi száma: 1512/5. 
Igénybevehető terület: kb. 10 000 m 2 . 
A telepítések feltételei: 
Közművesítés (zári szennyvíztároló), fertőzésmentes talajjal kialakított fenn
tartható felületek (M-nél gyepesített felület): körülkerítés, egyéb szükséges lé
tesítmények; a hatósági előírásoknak megfelelő egészségügyi, tisztálkodási 
építmények: főzőhelyiség) ek); szemétgyűjtés, -szállítás megoldása 
Az ajánlatok benyújtási határideje: 1993. április 9 , 1 1 óra 
Cim: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 161. szoba 
További információk is itt szerezhetők be. 
Medovarszki János, telefon: 452-252, fax: 441-236. 
Az ajánlatok felbontási időpontja: 1993 április 9.. 11.30 óra 
Az eredményhirdetés időpontja: 1993 április 15., 13 óra 
Mindhárom helye: Polgármesteri Hivatal I. sz . tárgyaló 
Az ajánlatok benyújtásáért vállalkozói dij nem számolható fel. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata fenntartja azon 
jogát, hogy a város érdekeit ki nem elégítő ajánlatok esetén nem 
hirdet eredményt. 



HIRDETMÉNY BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS 

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, Megyer-Béke Mg. T s z (központ), Fő u. 15. 

3. A volt Csabatál 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. 

Pályázat: 
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 elszámolási köve
tően pályázhatnak!) 
Pályázni lehet: 
a 2 milliós keretösszegű 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 tervezett 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 kitöitött adatlap és kiegészítő információk 
alapián 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. 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 

1993. március 11-18-ig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
11-én 15.30 öra: TÚL AZ ÓPERENCIÁN - Tom Cruise színes, am. kalandfilmje 

11- én 18 és 20 óra: A HALÁSZKIRÁLY LEGENDÁJA 
Színes, am. film Robin Williams főszereplésével 

12- 16-án 16 óra: A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG (sz., szinkr., am. rajzfilm) 

17- én 16 óra: Antonkni: NAGYÍTÁS (sz., ang. film) 

18- án 16 öra: Bunuel: A BURZSOÁZIA DISZKRÉT BÁJA (sz., szinkr., fr. film) 

12-18-án 17.30 és 20 óra: Coppola: DRAKULA (sz., am., erotikus horror) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
11- én és 13-án 18.30 óra: Kurosawa: RAN l-ll. 

Monumentális, színes, amerikai-japán film 

12- én és 15-én 1830 óra: MINDEN REGGEL (sz. fr. fűm) 
(a Premier plan c sorozat) 

12-én 16.30, 20.30 és 13-án 16.30 óra: BUMERÁNG (sz., szinkr., am. bohózat) 

15- 18-án 20.30 óra: BUMERÁNG (sz., szinkr., am. bohózat) 

16- 17-én 18.30 óra: Anloinoni: NAGYÍTÁS (sz., ang. film) 
(zeneFlLMzene c. sorozat) 

18-án 18 30 óra: Bunuel: A BURZSOÁZIA DISZKRÉT BÁJA 
(sz., szinkr., fr. film), (Don Luis.. c. sorozat) 

ERZSÉBET MOZI (Jamina) 
11-én 16 óra: RESZKESSETEK, BETÖRÖK! (sz., szinkr, am. vígjáték) 

11-én 18 óra: A RETTEGÉS FOKA (sz., szinkr., am. krimi) 

17- 18-án 16 óra: A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG (SZ., szinkr., am. rajzfilm) 

17-18-án 18 óra: BUMERÁNG (sz., szinkr., am. bohózat) 

HETI FILMAJÁNLAT 

DRAKULA 
Miközben vészesen közeledünk a 20. század vége felé, mintha újra divatba jönnének 
a kétes származású misztikus és romantikus rémtörténetek. De így volt ez minden 
nagy századforduló táján is. Alig száz éve robbant be a köztudatba - Bram Slroker 
klasszikus rémregénye nyomán - DRAKULA, az egykori erdélyi vajda, akinek hát
borzongató, síron túli kalandjai már nem egy filmest megihlettek. Ezúttal a világ egyik 
legjobb, s egyben leghíresebb amenkai mozivarázslója a Keresztapa-sorozat, az Apo
kalipszis most és a Gengszterek klubja c filmek alkotójának FRANCIS FORD COP-
POLÁ-nak támadt kedve a hírhedt vámpírsztori feldolgozására. Ez az új DRAKULA-
film minden korábbi társánál igényesebb és látványosabb, ugyanakkor ebben a vál
tozatban igencsak megnőtt az erotika szerepe is. (Mellékesen itt jegyezzük meg, hogy 
Coppola a '60-as évek elején véres horror- és kemény pomófilmekkel alapozta meg 
filmes szakmai tudását) A film pazar látványvilágát és szédületes speciális effektusait 
a Hook és a Terminátor technikai apparátusa tervezte, illetve kivitelezte Az is érde
kessége ennek a DRAKULÁ-nak, hogy a rendező nem egyértelműen negatív jelen
ségként lépteti elő az egykon vajdát, sőt az öt megszemélyesítő GARY OLDMAN 
kifejezetten szimpatikus, mi több - jóképű; a női főszerepet alakító WINANA RYDER 
pedig az utóbbi évek leggyönyörűbb látványa a filmvásznon. A doktort ANTHONY 
HOPKINS (A bárányok hallgatnak c. fűm pszihopata .kannibálja") játssza; az őrölt 
Renfieid szerepében pedig az extravagáns rockénekes TOM WAITS jeleskedik 
Kedves néző. nem áltatjuk tovább, eláruljuk, hogy a '93-as esztendő filmszenzácio-
jára csábítjuk: DRAKULA - romantikus rémtörténet finom erotikával, korunk legna
gyobb filmzsenijének rendezésében! 

4 T ' 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 
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 díj ötszörösének 
megfelelő térítési díjat fizethet. A leadással 
kapcsolatban jelentkezni a Polgármesteri Hiva
tal közigazgatási irodájánál (fszt. 9. szoba), 
1993. március 31-ig lehet. 

TEHERFUVAR • AUTÓMENTES 
JAVÍTÓ • SEGÉLY 

Békés mtgyt 

4 4 4 * 7 7 7 
KÖLCSÖNÖZHETŐ: 
UTÁNFUTÓ, 
SZŐNYEG- ÉS 
KÁRPITTISZTÍTÓ 

5EKESCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázatot hirdet 
az alábbi nevelési-oktatási intézmények 

vezetői állásának betöltésére. 

1. Kazincy Lakótelepi Óvoda, Békéscsatja, Tábor u. 4. 

2. Áchim L. András és Lenkey U Óvoda, Békéscsaba, Mokry u. 10. 

8. Wlassich Setényi Belvárosi Óvoda. Békéscsaba, Wlassich Sétány 4 

4. Szent László Utcai Általános Iskola, Békéscsaba, Szent László u. 17. 

5.10 Sz. Altalános Iskola, Békéscsaba, Kazinczy u. 8. 

6. Általános Iskolai Diákotthon, Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 3. 

7. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola, Békéscsaba, Petőfi liget 1. 

8.635 sz. Szakmunkásképző Iskola. Békéscsaba. Baross u. 1-3. 

' 9. Középfokú Iskolai Diákotthon, Békéscsaba, Trefort u. 2. 

10. Jókai Mór Középiskolai Kollégium. Békéscsaba. Gyulai út 9. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
apályázó 
- személyi adatait, 
- szakmai életútját, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programját, 
- a végzettségét igazoló okiratot, 
- erkölcsi bizonyítvány! 

A megbízás teltételeit a 2/1992 (III 4.) MKM-rendelet tartalmazza. 

A megbízás kezdő időpontja: 1993. augusztus 1. 

Apályázat benyújtásának határideje: 1993. március 31. 

A pályázatokat a következő címre küldjék: 
Polgármesteri Hivatal, 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Apályázat elbírálásának határideje: 1993. július 31. 

Bővebb tá|ékoztatást a Polgármesteri Hivatal oktatási irodája nyújt. 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

r 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! 
v A 327-430-as telefonszámon, 
^ ^ vagy 5600 Békéscsaba, Lázár u. 4. 

a . 
postacímre adatokat, képeket! 

~4 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverés útján kívánja értékesíteni 
a tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat: 

1. Békéscsaba, Kazinczy Itp. (Kulich Itp.) 12. B. 1.2 sz. alatti 48 m2 alapterületű komlortos 
komfortfokozatú lakást, melynek kikiáltási ára: 760 000 FL 
Megtekinthető: 1993 március 9 , 8 30-9.15 között. 

2. Békéscsaba, Munkácsy tér (Kulich tér) 4. fszt. 3. sz. alatti 42 m2 alapterületű komfortos 
komfortfokozatú lakást, melynek kikiáltási ára: 870 000 FL 
Megtekinthető: 1993. március 9., 10.15-11.00 között. 

3 Békéscsaba, Ihász u. 1 I 6. sz.- alatti 50 m2 alapterületű komlortos komfortfokozatú la
kást, melynek kikiáltási ára: 800 000 FL 
Megtekinthető: 1993. március 9., 9.30-10 00 között. 

A vételárai egy összegben kell kiegyenlíteni, kárpótlási jegyet a jelenleg hatályos jogsza
bályok szerint elfogadunk. 

Az árveréseket a városháza 1. sz tárgyalójában tartjuk az alábbi időpontokban: 

1 Kazinczy Itp. 12. B. I. 2. 1993. március 17-én, 9.30 
2 Ihász u. 1.1. 6. 1993. március 17-én, 10.00 
3. Munkácsy tér 4. fszt. 3. 1993 március 17-én. 10 30 

Az árverés előtt a kikiáltási ár 10%-át a pénztárba be kell űzetni, bánatpénz címén. A si
kertelenül licitálok az árverés után ezt visszakapják. 
További inlormációkat a 441-600 telefonon Szikszai Csaba főmunkatárs ad 

n REUMATOLÓGIA 
a "szökőkutas" térnél. 

Rendel: 

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

hétfő és szerda 16-17 óráig. 

• APRÓHIRDETÉS • i Békéscsabán, mindenféle gaz
dálkodásra (állattartás, növény
termesztés, tanyaépltés stb.) al
kalmas bekerített földterület, kis 
tóval, körülötte fűzfással eladó. 
Tel.: 451-334,17-20-ig, hétvégén 
egész nap. 

i 2 szoba összkomfortos ház nagy 
kertlel eladó. Érd.: Gerendás, 
Arany János u. 15. 

i Ken eladó az Orosházi út végén. 
Tel.: 328-943. 

i Békéscsabán a Lencsési lakóte
lep mögött, bekerített, fúrott kúttal 
ellátott, termő gyümölcsfákkal és 
az egész területén termő szamó
cával ken eladó. Tel.: 451-334, 
17-20-ig, hétvégén egész nap. 

i Lencsési mögött kert eladó. Tel.: 
321-664. 

i Kertes ház eladó. Érd.: Zsigmond 
u. 87. 

i 2 szobás, egyedi gázos, tégla
blokkos lakást vennék második 
emeletig. Tel.: 324-629. 

i 2 szobás lakás eladó. Érd.: Bé
késcsaba. Pásztor u. 35. IV. 15. 

i C-64. magnóval, kazettákkal ol
csón eladó. Érd.: Táncsics u. 62. 

i Takarítást vállalnék másodállás
ban. Tel.: 339-336. 

i Vermona 60 W-os hanglal 2 db, 
és Regent 1060, 100 W-os erősí
tő eladó. Tel.: 339-801. 

i Res. Cac-os fekete puli .lelkesen" 
fedezne! Tel.: 324-716. 

i Könyvterjesztőket felveszünk! 
Érd.: Kossuth Könyvesbolt, Gyóni 
Géza u 14-16 . vagy 453-341. 

i Baby-sitterek közvetítése Milánó
ba! Tel.: 328-612. 

i 1,5 szobás mellékhelyiséges, gá
zos lakásomat elcserélném érték
különbözettel, 1 szobás, tégla
blokkos lakásért III. emeletig. 
Érd.: Egressy u. 15., megtekint
hető szombat-vasárnap. 

i Kertes fél házrész műhellyel, ga
rázzsal, reális áron eladó. Tel.: 
327-238, 18 órától. 

i Régi ház nagy telekkel a Berzse
nyi utcában, és Béke-kert eladó. 
Érd.: Szőlő u. 23. 

i Női fodrász kolléganőt keresünk 
Kazinczy utcai üzletünkbe. Tel.: 
321-221. 

i S K I F sátras utánfutó. LATVIJA 
mikrobusz, fék nélküli teherután-
futó, FIAT 850-es szgk. eladó. 
Érd.: 327-506. 

i Garázs eladó a Lencsési B terű 
letón. Tel.: 455-435 

i 3 szobás lakás eladó, vagy 
kertes házra cserélhető 
Érd.: Szabó Pál tér 3 
Ml/7. 



1 KÉPVISELŐI FÓRUM 

Csúszunk a lejtőn 

Tóth József (SZDSZ) 1991-
ben, listán került be a városi tes
tületbe, miután az egyik képviselő 
lemondott mandátumáról. 58 
éves, szakgyógyszerész, 1986 
óta a Róthy Pál Komáz-Rendelő
intézet Központi Laboratóriumá
nak a vezetője. Nős, felesége 
szintén gyógyszerész, egyik fia 
traumatológus szakorvos, a má
sik nyomozó. A közgyűlés költ
ségvetési, valamint kisebbségvé
delmi, érdekegyeztető és külkap
csolati (KÉK) bizottságának a tag
ja. 

- Honnan az SZDSZ iránti 
szimpátia? 

- Régóta liberális elveket val
lok úgy a civil életben, mint a 
munkahelyi viszonyomban. Nem 
a szélsőséges szabadéivüség, 
hanem a szabadelvi gondolkodás 
az, ami szimpatikus a számomra, 
és amikor ez az ellenzéki mozga
lom a régi rendszer gyengülése
kor már éledezett, úgy gondol
tam, itt az ón helyem. Korábban 
semmilyen pártnak, tömegszerve
zetnek nem voltam a tagja, mert 
távol állt tőlem az ott uralkodó „el-
visóg". 

- Milyen érzés volt belecsöp
penni egy már működő képviselő
testületbe? 

- A képviselői munka nagyon 
felemelő és felelősségteljes fel
adat. Itt kedvezőtlen döntéseket 
is kell hozni, az „igen" lehetősé
get, a .nem" kizárást jelenthet. Ez 
a kompromisszummal meghozott 
döntések esetében is áll, mindig 
vannak vesztesek és nyertesek. 
Persze nehéz elfogadniuk a 
.nem" oldalára kerülőknek az ob
jektivitásokat, azt, hogy a dönté
sek nem valami ellen, hanem va
lami mellett születnek. 

- Mint az egészségügy terüle
tén dolgozó ember, tudja-e, sejti-
e, hogy mi az, ami mostanában 
hatással bír az emberek egész
ségére és lelki állapotára? 

- Itt elsődlegesen a közér
zetünkről van szó, ami nyilván az 
ember egészségi állapotára is 
hat. A mostani pesszimista köz
hangulatot természetesen azok a 
negatív emóciók határozzák meg, 
amelyek nap mint nap érik az em
bereket az élet minden területén. 
A nagy fordulat után mindenki ar
ra számított, hogy - ha nem is 
azonnal - , de a gazdaságban be
következik az emberek életére is 
kiható kedvező változás. Azon
ban eltelt most már három év, és 

gyakorlatilag még min
dig a lejtőn vagyunk. 
És nem lehet tudni, 

FOTÓ: BOLDOG GUSZTÁV 

hogy hol a lejtő vége! Ez az, azt 
hiszem, ami az embereket egy 
kissé lelkileg, és tán fizikailag is 
beteggé teszil 

- Mi az, ami mostanában a 
leginkább foglalkoztatja? 

- Tekintettel arra, hogy január 
végén egy csodálatosan szép, 
technikailag európai színvonalú 
laboratórium műdödését indítottuk 
el, e pillanatban a felmerült szak
mai problémákat próbáljuk mun
katársaimmal együtt megoldani. 
Július 1-jétől pedig egy új elszá
molási, nyilvántartási rendszert 
kell megvalósítani, amire a felké
szülést most márciustól megkezd
tük. A laboratóriummal kapcsolat
ban hadd mondjam el azt, hogy 
mi mindig arra törekszünk, hogy 
minél hamarabb tudjuk adaptálni 
azokat a világszínvonalú vizsgála
tokat, amelyekkel egy-egy diag
nózis pontosságát jobban elő tud
juk segíten. Az Országos Labora
tóriumi Intézet, mely arra hivatott, 
hogy a kórházak laboratóriumait 
minőségi szempontból ellenőriz
ze, eddig még soha nem emelt 
szakmai kifogást velünk szem
ben. 

- A februári közgyűlésen el
hangzott az, hogy a kórház maga 
alá temetheti a város költségveté
sét, „összeomlik-e" a csabai kór
ház? 

- Ez nem békéscsabai jelen
ség, szinte minden kórház az or
szágban nagyon rossz gazdasági 
helyzetben van. A csabai komáz 
több mint 90 millió hiánnyal küsz
ködik, és nem a város gazdaság
politikája eredményezte ezt az ál
lapotot. Ez egy országos finanszí
rozási kérdés megoldatlanságá
ból adódik, ós nem hiszem, hogy 
a városnak önmagának kell meg
oldania ezt a bonyolult és nehéz 
gazdaságpolitikai problémát. Meg 
kell találni a megoldástl 

- Köszönöm a beszélgetést! 
H. M. 

GONDOLKODÓ 

A gépember 

Ott ül az ember a számító
gép előtt, feszült tekintete a 
képernyőre mered. Betűk, szá
mok, vonalak villognak ezer 
színben, programok váltakoz
nak, olykor-olykor riadalmas sí
polásba kezd a gép... Él a gép. 

Minden fortélyát, csínját-bín
ját réges-rég ismeri, csodákat 
képes vele produkálni. Néha-
néha elbeszélget vele - önma

gával - hol dicséri, hol szidja; 
játszik, a beleélés húrjait pendíti 
a gép-ember barátság. A kiszá
míthatatlan ember megtréfálja a 
kiszámítható logikát, vagy for
dítva. 

Itt ül előtte már néhány nap
ja. Itt a nagy kísérlet idejel 

A kombináció megvan... 
esetten néhány gomb, a képer
nyő kékesen fölvillan, s magába 
szívja az embert. 

Odabenn az új alkatrész, az 
új mozgatóerő - a lélek, és a 
szem. 

Kint-a hideg, vak világ. Visz-
szaút talán nincs. 

S Z T O X S E V SZVETOSZLAV 

A népi írók 
tanúsága 

Vannak írók, akiknek műveit 
folyamatosan olvassa az em
ber. 

Nékem ilyen íróm Féja Géza. 
Most éppen a Magyar haláltánc 
címmel válogatott újságcikkeit 
olvasom; előtte az általam csak 
részleteiben ismert Néma forra
dalmat lapozgattam egy éjsza
kán Kovács Imrétől; tervem pe
dig a Viharsarok és a Puszták 
népe... és szomorú dolgok jut
nak eszembe ezekről a nagyon 
szomorú remekművekről. 

Ilyenek például: 
A magyar élet - ha nem vi

gyázunk - kísértetiesen hasonlí
tani fog a Horthy-korra. A nega
tívumaira gondolok annak a kor
nak: a hárommillió koldus or
szága belátható közelségbe ke
rült. De sem közel, sem távol 

nem mutatkozik egyetlen oly: 
a népnek elkötelezett írónai 
ság, amilyen Féja Géza voHJ 
amilyen Kovács Imre, Illyés 
Gyula, Szabó Pál, Sinka István 
volt, hogy csak a legnagyobbak 
kat említsem (és akkor „megfen 
ledkezem" az igazán legnal 
gyobbról, aki fölötte állott a né] 
pies-urbánus játéknak: József 
Attiláról). 

És ilyenek is: 
Ki fogalmazza meg a nér» 

nevében a nép gondolatait a 
hatalom gyakorlóinak címezve; 
tanúságul és tanulságul az utói 
kornak? Ki szögezi le helyett 
tem, hogy „Az ember végül hol 
mokos, szomorú, vizes síkra 
ér"? Vagy reménykedjünk, hogjj 
nem is hangol még a zenekai 
az új magyar haláltáncra? TaláH 
juk ki magunktól, hogy mire is 
kell vigyáznunk? 

Mert mintha a jelen politikai' 
pártjainak is ezer fontosabb dot 
guk volna. 

KOVÁCS GYÖRGY 

APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Tisztelt O lvasó i Apróhirdetését a szerkesztőségben (Békéscsaba, 
Szent István tér 9.) vagy a Gyorsnyomdában (Békéscsaba, Szabadság 
tér 1-3., nagyposta) adhatja le. Hirdetési díj: 10 Ft/szó. Ám hirdethet 
úgy is, hogy ezt a szelvényt és a befizetést igazoló postautalványt pos
tán feladja! 

Szöveg: 

Megjelenés(ek) időpontja: 

Név: 

Cim: 




