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A forma 
és a mű 

„Egy zeneművet megal
kotni annyit tesz, mint csen
det teremteni." (Cage) 

Csendet, azaz zenét al
kotni azonban azt jelenti, 
hogy valami hallhatót, érzé-
kelhetőt, gyönyört adót létre
hívni. A lelki nyugalom nél
külözhetetlen feltétele a har
mónia. Ebből bizony kevés 
van mostanában. Szinte 
anakronizmus még említeni 
is ebben a puskaporos hor
dóhoz hasonlítható régió
ban. A diszharmónia és a 
dekomponáltság (direkt de
formálna alakítottság), a ski
zofrénia, a félrehallás, a fél
reértés és a képmutatás je
lei szaporodnak inkább. Az 
önámítás talán a legszomo
rúbb főbűn, hisz nagyon fáj, 
nemcsak annak, aki elköve-
ti-átéli, hanem az őt körülve
vő miliőnek is. Veszekedé
sek, méltatlan szóváltások 
után nem az a csend követ
kezik, amiből a harmonikus 
lét szobrát lehet kifaragni, 
hanem egy másik csend, 
amit gyúlékony, ingerült, 
stresszekkel telített. Nem 
ilyen elhallgatásokra vá
gyunk. A méltóságot a visz-
szafogottság, a jól megfor
mált, műgonddal megépí
tett, halk beszéd adja. A fi
nom, míves és elegáns 
mondatok. Ezekből legyen 
több! Akkor lehet párbeszéd, 
konszenzus, és harmónia. 

KÁNTOR ZSOLT 

Uj képviselő beiktatásával 
kezdte múlt heti ülését a csabai 
közgyűlés: dr. Rigó Mihályt 
(SZDSZ) köszöntötték a jelenlé
vők mint Békéscsaba 16. válasz
tókörzetének képviselőjét. 

A közgyűlés elfogadta márci
us-szeptemberi munkatervét. Né
mi bizonytalanságot okozott az 
önkormányzati választások még 
ismeretlen időpontja: meddig marad hivatalában a 
mostani testület, meddig érdemes tervezni? 

Egy személyi döntés is született ezen a közgyűlé
sen: az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjé
vé Csabainé Kohári Editet nevezte ki a testület. 

Elfogadták a víz- és csatornaszolgáltatás díjának 

KÖZGYŰLÉS 

A z élet 
b i z t o san 

megy tovább 

megállapításáról szóló rendeletet. 
Ennek értelmében a lakosság felé 
érvényesíthető legmagasabb díj 
53,10 Ft/m3 (lakossági vízdíj), illet
ve 38,50 Ft/m3 (lakossági csator
nadíj). 

További rendeletalkotásra is 
sor került. így módosították a vá
ros általános rendezési tervét, va
lamint elfogadták a piac és a hoz

zá kapcsolódó területek részletes rendezési tervét, 
ami azon intézkedéssorozat egyike, mely a piac mi
hamarabbi rendbetételéhez feltétlenül szükséges. 
Megszavazták a lakás célú önkormányzati kamat
mentes kölcsön támogatás rendeletét is, mely első
sorban az első lakáshoz jutást segíti. ( H M j 

Március elején Békéscsabán is 
megalakult a Lakásbérlők Egye
sülete. A múlt heti közgyűlésen az 
egyesület 161 bérlő és 474 támo
gató nevében egy petíciót nyújtott 
be a képviselőkhöz, melyben 140, 
túlnyomórészt belvárosi lakás bér
lői arra kérik az önkormányzatot, 
hogy vizsgálja felül januárban 
megalkotott rendeletét, s tegye le
hetővé számukra is bérlakásuk 
megvásárlását. A jogszabály több 
mint 2300 önkormányzati lakás el
idegenítését tette lehetővé, míg 
154 bérlakást az önkormányzati 
tulajdonú Vagyonkezelő Rt.-be 
szerette volna a közgyűlés appor
tálni. 

A közgyűlésen kibontakozott 
vitában több vélemény hangzott 
el. Sarkadiné dr. Lukovics Éva or
szággyűlési képviselő úgy vélte, 
hogy ha valami igazságos kétezer 
lakás esetében, azt alkalmazni 
kell a maradék néhány százra is! 
Az eladásokkal az önkormányzat 
is, a bérlők is jól járnának. Domo
kos László alpolgármester a bérla-
kásszektor megmaradása mellett 
érvelt, mondván, hogy minél kele
tebbre megy az ember, egyre ke
vesebb a bérlakás; negatív példa
ként Bulgáriát említette, ahol a la
kások 98 százaléka magántulaj-

1 MOST LÉGY OKOS, DOMOKOS! 

Lakáslesen 
donban van. Id. Mekis András 
azon a véleményen volt, hogy a 
város nem maradhat saját tulajdo
nú lakásállomány nélkül; és mi 
van azokkal a több tízezrekkel, 
akik súlyos pénzeket törlesztenek 
havonta lakásaik után? Pap János 
polgármester arról beszélt, hogy a 
tőrvényt, bármilyen is, de végre 
kell hajtani. A jelenlévők nagy 
megdöbbenésére dr. Simon Mi
hály jegyző megjegyezte, hogy a 
fent említett lakások apportálása 
formai okok miatt nem is tőrtént 
meg, és április 7-ig nincs is lehető
ség erre. A közgyűlés tehát két 
hónapig abban a hitben élt, hogy 
ez megtörtént - mondta er
re a polgármester, s kilátás
ba helyezte, hogy felülvizs
gáltatja a köztársasági meg
bízottal: vajon a város jegy
zője hogyan gondoskodik a 
közgyűlés döntéseinek szak
szerű teljesítéséről? 

A rendelet felülvizsgála
tára április 7-én tér vissza a 
közgyűlés, mivel a lakástör
vény még nem jelent meg a 

Magyar Közlönyben, így tartalmát 
csak hallomásból ismerik. A La
kásbérlők Egyesülete március 
25-én 17 órai kezdettel lakossági 
fórumot tart az Andrássy úti Szak
szervezetek Székházában, amely
re az önkormányzat képviselőit is 
várják. A Szent István tér 9. alatti 
házban élő bérlők pedig arra ké
szülnek, hogy beperelik az illeté
kes minisztériumot: tudvalevő, 
hogy azok a lakások még 1992-
ben, az egyházi ingatlanok vissza
adásáról szóló tőrvény elfogadása 
után elidegenítési tilalom alá es
tek, így nem vásárolhatók meg. 

(Sz. Sz.) 



CSAJÁNYI MELINDA 
középiskolai tanár, 

az MDF békéscsabai országgyűlési képviselőjelöltje 

/ j j L \ BIZTOS JÖVŐT, BIZTONSÁGOT 
\^£ypj MINDANNYIUNKNAK! 

Köszönöm eddigi támogatásukat! 
TALÁLKOZZUNK 

szerdánként 15 órától 18 óráig a Nagy Imre téri székházunkban 
(telefon: 324-998), 

1994. március 24-én, csütörtökön 16 órától 18 óráig 
a Békési Úti Közösségi Házban (Békési út 24.), 

1994. március 31-én, csütörtökön 16 órától 18 óráig 
( x j a Lencsési Közösségi Házban (Féja Géza tér 1.)! 

• JESZENSZKY: 

Békességben élni... 
A március 15-i nemzeti ünnepet megelőző napon Békés megyé

ben járt Magyarország külügyminisztere, dr. Jeszenszky Géza, aki a 
Fiume Hotel drinkbárjában tartott sajtótájékoztatót. 

Mint megtudhattuk, Jeszenszky Géza két MDF-es parlamenti kép
viselőjelölt meghívására érkezett hozzánk: Csajányi Melinda (Békés
csaba) és dr. psiby Miklós (Békés) kérésére töltött nálunk egy napot. 

A sajtótájékoztatón a külügyminiszter elmondta, a Vajdaságból ér
kezett megyénkbe, hogy utána részt vegyen a március 15-i ünnep
ségsorozaton. Magyarország keresi a kapcsolatokat a szomszéd or
szágokkal, hiszen senkinek sem jó, ha nem békességben él szom
szédaival. Örömmel említette, hogy hét szomszédunk közül néggyel 
már jó a kapcsolatunk. A cél az, hogy az egykori osztrák-magyar 
monarchia jónak mondható külkapcsolati szintjére jussunk el min
denkivel. 

A miniszter örömmel említette, hogy a szerb sajtó hiteles magyar 
álláspontot kapott és közvetített a boszniai háború ügyében, s az sem 
mellékes, hogy a vajdasági magyarokra nehezedő nyomás valame
lyest enyhült, talán az ő látogatása miatt is. 

Ami Békés megyei útját illeti, Jeszenszky Géza példa értékűnek 
nevezte a szlovák-magyar együttélést Békésben. Illő tisztelettel 
megcsodálta Békéscsaba (s egyben az ország legnagyobb) evangé
likus nagytemplomát. (A statisztikai adatra a miniszter rá is kérdezett, 
s némi meglepetéssel konstatálta a tényt.) 

Az utolsó kérdés az MDF választási esélyeit firtatta. Külügymi
niszterünk elmondta, hogy nem indul egyéni választókerületben, az 
MDF országos listáján viszont a tizenkettedik helyen szerepel. Jós
latokba nem akart bocsátkozni, de úgy vélte: pártja okozhat nem várt 
meglepetéseket. 

Látogatásának utolsó állomásán Jeszenszky Géza az 
MDF megyei székházában megtartott ünnepi nagygyűlé
sen mondott beszédet. 

SZILASI MIHÁLY 

• ROSSZUL ESETT A HORN 

Szólnak a rádiósok 
Megdöbbentő képsorokat láthattak azok, akik eljöttek március i 

15-én az ifjúsági házban rendezett sajtófórumra, melyen részt vett 
nyolc elbocsátott, illetve még dolgozó rádiós. A vendégek egy, a I 
Fekete Doboz által készített filmet mutattak be, melyben többek kö
zött a legendás 168 Óra utolsó perceiről volt szó. A filmet aligha 
tűzi műsorára a Nahlik-tévé az elkövetkezendő két hónapban... 

A több mint három órán át tartó fórumon a szó elsősorban az el
némított rádiósokat illette. Barát József szerint a rádióban politikai tisz
togatást hajtottak végre, hogy megszabaduljanak azoktól, akik nem 
voltak hajlandóak bértollnokokká válni; betiltva a Rádiókabarét a ne
vetés jogát is el akarják venni az emberektől. Mint mondotta, a félelem 
légkörét akarják bevezetni a Rádióba, s több pénzzel arra ösztönözni 
a rádiósokat, hogy bizonyos dolgokat elhallgassanak. Arra figyelmez
tetett, hogy ami a Rádióban zajlik, még nem ért véget, s itt sokminden 
azon múlik, hogyan reagál a történtekre a vidéki Magyarország: mind
annyiunk felelőssége, milyen lesz a Magyar Rádió! 

Márványi Péter az ellenzék felelősségét is hangsúlyozta, utalva a 
médiatörvény el nem fogadására. Mindannyiuknak nagyon rosszul 
esett egy ellenzéki vezető (Horn Gyula) azon kijelentése, hogy az 
MSZP majd visszahelyezi az elbocsátott rádiósokat állásukba. Már
ványi szerint ez ízléstelen kijelentés volt, mely a régi és a mai álla
potokat, a kézi- és pártvezérlés szellemét idézi. Ha visszamennek a 
rádióba, a következő hatalomhoz is kritikusan viszonyulnak, ha az 
rosszul kormányoz. A rádióban nem kívánnak személycseréket, csak 
azt, hogy Csúcs László menjen! Aztán minden vezetőállásra pályá
zatot kell kiírni. Márványi Péter véleménye szerint korai volt a február 
5-i békéscsabai tüntetés, ahol jelképesen eltemették a Magyar Rá
diót: „Él a rádió, ne temessük!" 

Cseh Éva Békés megyei tudósító arról beszélt, hogy MDF-es sze
mélyiségek is felháborodásukat fejezték ki a rádióselbocsájtások 
kapcsán. Most az a képtelen szituáció áll fenn, hogy Békés megye | 
nem szerepel*az országos híradásokban. Pap János polgármester 
Cseh Éváról szólva elmondta, hogy ő volt az az újságíró, akinek az j 
ajtaja 24 órán át nyitva állt a hírek előtt. Cseh Évának köszönhetően j 
Békéscsabáról és Békés megyéről kétszer-háromszor annyi hír volt 
a rádióban, mint más városokról, illetve megyékről. 

Magyar Kornél a zenei szerkesztőség szétverése kapcsán el- j 
mondta, hogy ott személyes bosszú áldozatai lettek a zenei szer-. 
kesztők. Ördögh Csilla, az ifjúsági szerkesztőség munkatársa egy 
svéd gyerekversből olvasott fel: van közünk egymáshoz, van közünk 
ahhoz, hogy mi van a világban... 

Ugye mindannyiunknak van közünk ahhoz, kedves olvasó és rá
dióhallgató, hogy milyen Magyarországon akarunk élni? 

(Sz. Sz.) 

H Í R E K 
• FOGADÓÓRA. Dr. Sarka

diné dr. Lukovics Éva ország
gyűlési képviselő (SZDSZ) 
március 24-én, csütörtökön 
15-16 óráig tart fogadóórát a 
Lencsési Közösségi Házban. 

Csajányi Melinda ország
gyűlési képviselőjelölt (MDF) 
szerdai napokon 15-18 óráig 
várja a választókat az MDF 
Nagy Imre téri székházában. 

• MIÉP. Március 25-én, pén
teken 18.30 órakor Vincze Er-
nőtanár, a MIÉP országgyűlé
si képviselőjelöltje várja a vá
lasztópolgárokat a Tégla Kö
zösségi Házban a közös gon
dok megvitatására. 
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Sarkadiné dr. Lukovics Éva, Békéscsaba 
országgyűlési képviselője és Fodor Gábor 
az ifjúsági házban megtartott kampánynyitón 

„JK dolgunk az, 
hogy ne vesszen el a hit 
a demokráciában..." 

\ Szívvel, ésszel, tisztességgel 
politizálni! 

A közelmúltban 
kétnapos akció 
zajlott az utakon, 
amelyben 240 
rendőr és 26 se
gítő vett részt. Az akció mérle
ge figyelemre méltó: 609 em
bert bírságoltak meg átlag 
1000-1000 forinttal, 143 ellen
őrzés pedig feljelentéssel zá
ruk, tudhattuk meg a Közleke
déstudományi Egyesület sajtó
tájékoztatóján. 

A közlekedéssel kapcsolat
ban azonban nemcsak a fenyí
tés módszerével élnek rendőre
ink, hanem például pályázatok 
kiírásával ösztönöznek a he
lyes közlekedés elsajátítására. 
A Kemény Gábor Műszaki 
Szakközépiskola 300 ezer fo
rintot nyert el, a pénzből sze
mélygépkocsit szeretnének vá
sárolni saját diákjaik tanítására. 
Oktatóik bizonyára felhívják a 
tanulók figyelmét a közlekedési 
fegyelem fontosságára - de 
valljuk be őszintén, valószínű
leg mi sem kapnánk jelest, ha 
mondjuk a tegnapi napunkat 
higgadtság, fegyelem és közle
kedésünk biztonsága szem
pontjából osztályozni kellene. 
Nem indokolatlanok tehát a ta
vasz folyamán majd vissza
visszatérő ellenőrzések. 

KÖZLEKEDÉSI 

AKCIÓK 
Az autók mű

szaki vizsgázta
tásával kapcso
latban problémák 
merültek fel ab

ból, hogy időnként nem a tulaj
donos vitte vizsgáztatni jármű
vét. Az ebből adódó kellemet
lenségek elkerülése végett áp
rilis 1-jétől a tulajdonos, vagy 
annak írásos meghatalmazásá
val bíró személy jelenléte szük
séges a vizsgáztatáshoz. 

Békéscsabán, a Tulipán ut
ca-Bartók Béla úti csomó
pontnál jelzőlámpa telepítésére 
kerülhet sor a közeljövőben, 
amelyhez az önkormányzat 
hozzájárulása is szükséges. 
Evvel, ha kis lépéssel is, de 
előrébb jutunk a város közleke
désbiztonságát illetően. 

Végezetül szó esett még ar
ról, hogy a vasút területi árufor
galmazási és értékesítési irodát 
nyitott, amely teljes hatáskörrel 
rendelkezik (tanácsadás, meg
állapodások kötése stb.). A 
személyszállítást illetően a 
kedvezményekre hívta fel a 
MÁV képviselője a figyelmet: 
ha az iskolák gyakorlati oktatás 
céljából utaznak, akkor 75%-os 
kedvezményt vehetnek igény
be, a csoportos kedvezmény 
mértéke 10-19 főig 33%, 20 
főtől pedig 50%. 

MIKÓCZY ERIKA 

V E 6 H L A S Z L 0 

30 éves 
agrármérnök, 
a FIDESZ 
békéscsabai 
országgyűlési 
képviselőjelöltje 

HA UNOD 
A BANÁNT, 
VÁLASZD 
A NARANCSOT! 
Kérem, hogy kérdéseivel, javaslataival, észrevételeivel 

keresse fel kampányirodánkat. 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11 -17 . 

Tel.: 447 -247 /195 , 161 -es mellék. ( x ) 

Shame! 
- olvas-
h a t t u k 
mi is az 

angol szót, amelyet az ame
rikai tévéállomások órákon 
át sugároztak Kennedy el
nökük meggyilkoltatása al
kalmával. Ezt érzem már 
napok óta, hetek 
óta. Dr. Csúcs 
László helyett 
érzem. A 
„ m e g b í z ó i " 
helyett ér
zem, ha van
nak ilyenek. 
Azok helyett 
érzem, akik oda 
helyezték, ahol most 
munkálkodik. Azok helyett 
érzem, akik megfékezhet
nék ámokfutását, és nem 
teszik mégsem. A Százhu
szonkilencek miatt érzem, 
akiket ez a Csúcs úr - aki 
igen balgatag úr - kirúgott 
a rádióból. A minőségük, az 
emberi minőségük miatt ér
zem. A különbség miatt, 
ami az emberi minőségek 
kőzött feszül. Persze, tanul

tam én is újságírást, igaz, 
az „átkosban"; azt is megta
nultam, hogy nem szabad 
igénybe vennünk magán
ügyben azt, ami a munkánk 
közege. 

Mondják, hogy a magyar 
sajtó „túlreagálja" az 

ügyet. De könyör
gök: mit lehet 

ezen túlrea
gálni?! Ez 
így már nem 
m a g á n ü g y 
többé. Olyan 

ez már, ké
rem szépen, 

mint amikor lelő
nek egy rendőrt a 

rosszfiúk. A rendőrök is „túl
reagálják" az ilyen úgyet. 
Mi is joggal reagáljuk túl. 
Különösen, ha százhuszon
kilenc társunkat lőtték ki 
mellőlünk. Május 8-án fog
juk túlreagálni igazán. 
Addig pedig marad a -

szégyen! 

KOVÁCS GYÖRGY 



„Eddig a politikáért gazdálkodtunk, 
itt az ideje, hogy a gazdaságért politizáljunk!" 

Dr. PREKOP OTTÓ 
képviselőjelölt 

K O Z T 
PÁRT 

KÖZTÁRSASÁG PART 
következő rendezvényét 

1994. április 7- én tartja 
a Szakszervezetek Székházában, 
melyen előadást tart 

Dr. F O D O R LÁSZLÓ, 
a párt alelnöke gazdaságpolitikai témakörben. 

Tisztelettel köszönöm a részemre eddig beérkezett ajánlási szelvényeket. 

A továbbiakat a Békéscsaba, Mednyánszky u. 19. sz. alatt 
lévő irodánkba várom! 

(x) 

Hanó Miklós 

JÖNNEK A FÜGGETLEN KISGAZDÁK 
A Független Kisgazdapárt (országos 

elnöke: Torgyán József) Hanó Miklósi in
dítja Békéscsabán. A jelölt az ifjúsági 
házban mutatkozott be választóinak. 

Hanó Miklós, a békéscsabai kisgazda
párt elnöke, 37 éves, jelenleg munkanél
küli. Programját ismertetve elmondta: 
örül, hogy több párt néhány elképzelést 
kiollózott a Független Kisgazdapárt 
programjából, mert ez is jelzi: jók az el
gondolásaik. Említette, hogy ha jól sze
repelnek a választásokon, a nyugdíjkor
határ visszaállítását, illetve az ügynöklis
ta nyilvánosságra hozását szorgalmaz-
zák. Az ország jelenlegi helyzetét elemezve kiemelte, hogy a szekér 
egyre mélyebbre süllyed a sárban, a vagyonátmentés viszont igen 
jól halad. Emlékeztetett arra, hogy a párt, látva a visszásságokat, 
1992 februárjában kilépett a kormánypárti koalícióból. Kijelentette: 
ha ö nyer Csabán, elsődleges feladatának tartja, hogy munkalehető
seget biztosítson a konzervgyárban, a hűtőházban és a húsüzem
ben. Utalt arra is, hogy amikor ezen elképzeléséről akart eszmét 
cserélni városunk egyik képviselőjével, az szabályosan kidobta őt. 
(Nevet nem kívánt említeni.) Megjegyezte, hogy a fürjesi bekötőút-
nál, ahol lakik, meg akarják szüntetni a tejátvevőt, miközben egy li
ter tej már 43 torint, s ebből az árból csak 18 forint a termelőké. El
mondta még azt is, hogy pártját kirekesztették a honi médiából. 

A bemutatkozás után dr. Endrédi Szabó Lajos bankszakember 
tartott előadást. Nagyívű beszédének alapja szerint a kisgazdáknak 
az FKgP köré kell tömörülniük, mert a kommunisták 40 év alatt tönk
retették az országot, a hatalom jelenlegi birtokosai pedig, hasonló
an a kommunistákhoz, nem tartották meg ígéreteiket. Mint mondta, 

a Boross-féle sarki kocsmában sem lehet sokáig világ
banki hitelből fogyasztani következmények nélkül. 

SZILASI MIHÁLY 

KAMPÁNYT INDÍTOTTAK A SZOCDEMEK 
• 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (országos elnöke: Király 
Zoltán) az Andrássy úti Vasutas Művelődési Házban tartotta Békés 
megyei kampánynyitó nagygyűlését, amelyen jelen volt a párt ha 
Békés megyei jelöltje is. 

Botyánszki György, a párt megyei ügyvezető elnöke, a békéscsa
bai szervezet elnöke bemutatta a fórum előadóit: Podkoniczky Is 
ván főtitkárt és dr. Borsik Jánost, a Mozdonyvezetők Szakszerveze
tének alelnökét. (Szőke Károly, a vasasszakszervezet alelnöke ígé
rete ellenére családi okok miatt nem tudott résztvenni a kampány
nyitón.) 

A párt Békéscsabán Skumát István egyéni vállalkozót indítja 
májusi országgyűlési választásokon. 

Botyánszki György és Podkoniczky István a párt programjáról ad
tak tájékoztatást. 

A nagygyűlésen érdekes felszólalásokat hallgathatott végig a I 
zönség. Volt, aki arra kérte az MSZDP vezetőit, hogy határolódja
nak el a baloldal hiteltelen pártjaitól és vezetőitől. Az előadók meg
nyugtató választ adtak erre (mint ismeretes, Király Zoltán egyik nyi
latkozatában a Munkáspártot kizárta a lehetséges koalíciós partne
rek közül). 

A nagygyűlés végén megkérdeztük Botyánszki Győrgyöt, hogy 
mely pártokkal tudnának együttműködni a választások idején. 

- A válasz egyértelmű: a Fidesszel. Egyébként pártunk modem 
szociáldemokrata elveket valló néppárt, amely a marxizmusna 
még a gondolatát is elutasítja. Ezt azért hangsúlyozom, mert 
mely pártok szerint a szociáldemokraták kizárólag a gyárakban dol
gozó munkások érdekeinek szószólói, a korábbi kommunista párt 
irányítása alatt. Ez nem így van: az MSZOP valamennyi munkavál
lalói réteg, valamint a nyugdíjasok és a vállalkozók érdekeit is kép
viselni fogja a Parlamentben. Pártunk pedig csatlakozott ahhoz a 
Bad Godesbergben 1959-ben elfogadott alapelvhez, mely szerint a 
modern szociáldemokrata pártok szakítanak a marxizmus-leniniz
mus téziseivel. 

(SZIL) 



Tőlünk függ a jövőnk 
Dr. Pongrácz Tibor államtitkár, az ÁVÜ igazgatótanácsának 

elnöke pénteken este sajtótájékoztatót tartott Békéscsabán. Az 
államtitkárt Csajányi Melinda országgyűlési képviselőjelölt hívta 
meg az MDF helyi szervezének nevében. 

A Hotel Fiumében megrendezett sajtótájékoztatót kissé fe
szült légkör jellemezte, ugyanis a tollforgatók kellemetlenkedő
nek vélt kérdéseinek láthatóan nem örült a neves vendég. Dr. 
Pongrácz Tibor kijelentette, hogy bár országunk gazdasági hely
zete nem rózsás, mégsincs ok aggodalomra, mert az MDF bizto
san tartja kezében az irányítást. Szerinte kétség sem fér ahhoz, 
hogy a párt győzelmet arat a választásokon, mivel kormányzása 
során szép sikereket ért el külföldön és itthon egyaránt. Példa
ként a gyors privatizációt említette, mely számtalan vállalatot 
mentett meg a csődtől. A fórum résztvevőit leginkább az új hitel
lehetőségek érdekelték, melyekről csak a következőket hallhat
tuk: az illetékesek már tárgyalnak arról a támogatott kamatú hitel
formáról, ami azokat a vállalkozókat segítené, akik felszámolás 
alatt álló cégeket vásárolnak meg. 

A gazdaság vérkeringését a bankoknak kell biztosítaniuk, de 
amíg ezek korszerűsítése, valamint szigorú ellenőrzése nem va
lósul meg, addig semmilyen téren nem várható óriási előrelépés. 
Békés megye lakosai sem számíthatnak a mostaninál jobb élet
körülményekre, ha nem veszik saját kezükbe sorsuk irányítását: 
itt az ideje, hogy panaszkodás helyett végre kihasználjuk remek 
termőföldeinket, vagy az idegenforgalomban rejlő lehetőségeket. 
Megyénk kereskedelmi tevékenysége máris sokkal biztatóbb 
eredményeket tud felmutatni, mint hazánk északi térségei - kö
zölte végül az igazgatótanács elnöke. 

L A D N Y I K E . 

A MIÉP gondolatokat cserélt 
A gondolatok kicserélésére kérte Vincze Ernő, a Magyar Igaz

ság és Élet Pártja békéscsabai parlamenti képviselőjelöltje a vá
lasztókat a József Attila Általános Iskolában. S a választók nyitot
tak voltak erre. Sem Bobcsek István megyei ügyvivőnek, sem pe
dig a jelöltnek nem kellett biztatni az egybegyűlteket, hogy mond
ják el, ami a szívüket nyomja. 

Az egyik hozzászóló azt kérdezte, vajon ki és mikor kér bo
csánatot azoktól, akiket Szlovákiába telepítettek ki annak idején. 
Mert ha Borisz Jelcin és II. Alekszij már megkövette Magyaror
szágot 1956 miatt, akkor most már erre is sort lehetne keríteni. 

A parlament törvényhozó munkájáról honatyáink általában di-
csérőleg szólnak, s felsorolják, hány törvényt hoztak meg négy 
év alatt. Ezzel kapcsolatban egy hozzászóló megjegyezte, hogy 
mégsem lehetnek olyan jók a törvények, ha rövid idő múlva a mó
dosításukat kezdeményezik, ráadásul néhány tőrvény azoknak 
kedvez, akik nem éppen tisztességes eszközöket vetnek be a 
gazdasági életben. Megemlítette, milyen hosszú ideig pereske
dett a hódmezővásárhelyi polgármesterrel, s a jelenlevők mind
ebből azt a következtetést vonhatták le, hogy még igen messze 
vagyunk a sokszor deklarált jogállamiságtól. 

Vincze Ernő nyugdíjas tanár, a MIÉP csabai jelöltje kijelentet
te: egy vagyok Csurka István hadseregének névtelen katonái kö
zül. Úgy vélte, hogy a gazdasági törvények között valóban akad 
olyan, amely módot ad a felszólaló által említett visszaélésekre, 
ezért a MIÉP kötelességének tartja, hogy e törvények módosítá
sát kezdeményezze a parlamentben, akkor is, ha csak egy kép
viselője jut be a választások után az Országházba. 

SZILASI MIHÁLY 

SZDSZ-NYITÁNY 

Fodor Gáborral 
Március 14-én az ifjúsági házban tartotta kampánynyitóját a csa

bai SZDSZ, melynek vendége volt Fodor Gábor (már) szabad de
mokrata politikus, az ország második legnépszerűbb embere. 

Általános politikai elemzésében Fodor Gábor szégyenteljesnek 
nevezte azt, ami a rádióban történt; azt, hogy Magyarországon me
gint cenzúra van. Úgy vélte, lejárató kampány lesz, mindenre fel kell 
készülni. A tv-ben agymosás folyik, infantilis tömegként kezelik az 
embereket, amikor azt próbálják fejükbe sulykolni, hogy milyen jó volt 
az elmúlt négy év. Pedig ez az időszak az elmulasztott lehetőségek, 
a be nem tartott ígéretek időszaka volt: egy számjegyű inflációt, csök
kenő munkanélküliséget, szinte Kánaánt ígért az MDF. 

Fodor szerint az MDF-kormány az elmúlt 40 év politikáját folytatta 
etatista, hataloméhes politikájával, ezenkívül az ellenségkeresés 
szellemét hozta az országra. Ha az SZDSZ kerül ki győztesen a vá
lasztásokból, a gazdasági szférában csökkenteni szeretnének egyes 
adókat, másokat pedig eltörölnének; a bürokráciát csökkentenék 
minden szinten, hogy megfékezzék a pénzpazarlást; a korrupció el
len erélyesen fellépnének; párbeszédet folytatnának az emberekkel, 
egy új stílust honosítanának meg. Az egyházakkal kapcsolatban 
olyan politikát folytat az SZDSZ, mely azok hosszú távú érdekeit szol
gálja: Magyarországon erős egyházak kellenek, amelyek nem függe
nek a mindenkori kormány és parlament pénzosztogató kedvétől! 

„Bízzunk a demokráciában és a parlamentarizmusban, csalódá
saink ellenére!" - mondta Fodor Gábor, aki végezetül arra kérte a 
csabai választókat, hogy most is, mint két évvel ezelőtt, szava
zataikkal az SZDSZ jelöltjét, Sarkadiné dr. Lukovics Évát támogas
sák. Májusban. 

(H. M.) 

FIDESZ 

az önkormányzatokban is 
Polgármester-választás volt a közelmúltban Eleken, ahol meg

győző fölénnyel Kecskeméti János (Fidesz) bizonyult a választók 
számára a legalkalmasabbnak. Ennek kapcsán Gál István, Kecske
méti János, Cséfán Lajos és Végh László tartott sajtótájékoztatót a 
Fidesz elképzeléseiről az országgyűlési és önkormányzati választá
sok tükrében. 

Cséfán Lajos elmondta, hogy az országgyűlési választások fon
tossága vitathatatlan, ám legalább ilyen fontos az is, kik kerülnek a 
várhatóan ősszel cserélődő új önkormányzatokba. „Ma több mint 
egymillió ember él olyan településeken, ahol fideszes a polgármes
ter", a fiatal demokraták elképzelései tehát keresztülvihetők, de ezt 
mindenütt helyben is be kell bizonyítani. A Fidesz népszerűsége je
lenleg emelkedőben van, különösen a keleti országrészekben nőtt a 
szimpatizánsok tábora. Cséfán Lajos szerint a megye Fidesz-tagjai
nak összefogása, aktív együttműködése, parlamentbe kerülésük 
esetén biztosíthatja a térség előrelépését, felzárkózását a nyugati or
szágrészekhez. 

Végh László a továbbiakban ismertette, hogy a Fidesz a kampány 
során megkeres mindenkit, nem csak a nagy településekre koncent
rálnak. Céljuk az egész megye felemelkedése, s ezt akkor látják biz
tosítottnak, ha az országgyűlési helyeken kívül a Fidesz az önkor
mányzatokban is megfelelő szerepet kap. Ezt követően szólt arról, 
hogy a Fidesz rendelkezik már annyi ajánlócédulával, amennyi az or
szágos lista állításához elegendő. Békéscsabán is összegyűlt a szük
séges 750, de ez nem jelenti azt, hogy nem keresik fel a választókat. 
Lehetőség szerint mindenkihez szeretnének eljutni, már csak azért 
is, hogy a bizonytalan rétegeket „megmozgassák", min- n^c - ] 
denkinek hozzáférhetővé tegyék a Fidesz programját. JTrWh 
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Tán soha sem voltak olyan sokan a 
március 15-i városi ünnepségen az 

utóbbi négy évben, mint az idén: csak 
özönlött és özönlött az ünneplő közönség 
Kossuth szobra felé a díszmagyarba öltö
zött lovasok után. A majorettek szokás 
szerint nagy tetszést arattak a közönség 
soraiban. Csakúgy, mint a Balassi tánco
sai és a Jókai Színház művészei (a szín
vonalas zenés-táncos műsor rendezője 
Gergely László volt, akitől már megszok
hattuk a mindig megújuló ünnepi pillana
tokat). 

A műsor utáni beszédében Pap János 
polgármester többek között elmondta: „A 
köz hatalmát éltették 146 évvel ezelőtt a 
márciusi ifjak, azt éltették az I. és a II. vi
lágháború után a demokraták. És milyen 
ritkán ünnepelhette ezt a magyarság már 
lassan 1100 éves történelme során való
ban szabadon! De beteljesedett a reform
kori Szabadelvű Párt akarata, és nem volt 
hiábavaló Batthyány, és Kossuth, Petőfi 
és Táncsics küzdelme, a Károlyi Mihály 
vezette 1918-as és a Nagy Imre vezette 
1956-os harca a független Magyarorszá
gért! Tudjuk, hogy a jobb- vagy baloldali 
terror nem kegyelmezett a szabadság
vágy hirdetőinek; de hogyan is kegyelme
zett volna, amikor a demokraták pont arról 
ismerhetők fel, hogy szelídek, hogy hisz
nek az adott szóban, az emberi tisztes
ségben. (...) De mi a szabadság? Mi a de
mokrácia? Inkább azt tudjuk, mi nem az. 
Pedig a márciusi ifjak 12 pontjukban örök
re ránk hagyták követeléseiket, és ugyan
ezt tették az '56-os egyetemisták. A haza 
szeretete vezette tollúkat, amikor elkezd
ték: Kívánjuk a sajtó szabadságát, a 
cenzúra eltörlését! És folytatták az ide
gen hatalom igájának lerázásával, a fele
lős magyar kormánnyal. Itt állunk hát Kos
suth Lajos 1905-ben felállított szobránál, 
és ünnepeljük a demokratikus, szabad 
Magyar Köztársaságot. A 100 éve elhunyt 
Haza Atyja előtt, aki 1889-ben lett Békés
csaba díszpolgára, ünnepeljük a sajtó 
most éppen megnyirbált, de még élő sza
badságát, a lassacskán megszülető való
di közteherviselést, a jogegyenlőséget. 
Nemcsak kikiáltani kell a köztársaságot, 
hanem nap mint nap ápolni, erősíteni, 
mert mindig akadnak akamokok, akik hor
dószónokok szavára mégiscsak több jo
got és kevesebb terhet kívánnak maguk
nak. 

A történelem megtanította, Bibó István 
le is írta: a polgár, a szabad ember arról 
ismerhető fel, hogy nem fél. Gondolkod
junk hát, milyen hazában szeretnénk élni, 
mit akarunk gyermekeink, unokáink szá
mára örökül hagyni? Kossuth szobra már 
a 89. március 15-ét állja végig városunk

ban, rendíthetetlen bronzarccal 
várva az igazi köztársaságot. Lá
tott már mindent. Már a szobor

állítás is rebellis tett volt Ferenc József 
alattvalóitól. Tisztelet érte szabadelvű elő
deinknek! A köztársaság iránti elkötele
zettség tesz eggyé bennünket a márciusi 
ifjakkal, a századelőn itt élő szabadelvű 
békéscsabaiakkal, és minden igaz de
mokratával. Nem ingat meg bennünket a 
percemberek jogtalansága, hazudozása. 

Békéscsabáért 
kitüntetések 

A nép szava, Isten szava - hangzott 
1848-ban. Ez kell hogy vezessen bennün
ket alig két hónap múlva, amikor a demok
rácia következő négy évéről döntünk. Le
gyünk ott mindannyian, hogy valóban a 
nép szava legyen a döntés! (...) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön

kormányzatának képviselői 1994-ben -
alaposan mériegelve a beérkezett javas
latokat - három nagyszerű embernek 
adományoztak Békéscsabáért kitüntetést. 
Tudjuk, vannak még jó páran, akik áldo
zatos munkájukkal növelték városunk jó 
hírét, tettek embertársaikért. E három férfi 
azonban kimagaslót, példa értékűt tett..." 

B I E L E K GÁBOR 
A rendszerváltás után a megváltozott 

társadalmi viszonyok megcsillantották a 
reményt, hogy Békéscsabán az V. kerü
letben a II. világháborúban elpusztult 
templom helyett egy új templom épülhes
sen. A templomépítés gondolata Bielek 
Gáborban, az erzsébethelyi katolikus egy
házközség plébánosában vetődött fel elő
ször, aki a kivitelezésben is kitűnő társa
kat talált. A templom megépítéséhez a te
rületet az önkormányzat biztosította mint
egy elégtételként a korábban elvett egy
házi javakért, a félig felépített, de befejez
ni nem engedett templomért. 

Bielek Gábor az építés érdekében Pro 
Ecclesia néven alapítványt hozott létre. 
1992. szeptember 28-án, hétfőn 18 órakor 
gyertyák fényei mellett tették az első ka
pavágásokat, melyek az építkezés megin
dulását jelentették. A jó szándékú, segítő
kész emberek a templomépítés minden 
gondját-baját felvállaló apátplébánosnak 
nagyon sokat segítettek. A 14 hónapos 
odaadó és fáradságot nem kímélő munká
nak meglett az eredménye: 1993. novem
ber 28-án ünnepélyes keretek között fel
szentelték Isten új szent hajlékát. 

A templom a lelkek ápolása mellett egy 
szép külvárosi városközpont kialakítását 

szolgálja. Igényes és ízléses kivitelezésé
vel, szép környezetével rangot adott az V. 
kerületnek. A felszentelés óta több tíze
zerre tehető azoknak a száma, akik meg
nézték és megcsodálták a szépségénél 
fogva országos hírűvé vált és az emberek 
által jaminai „Sixtusi kápolnának" elneve
zett templomot. 

Békéscsaba önkormányzata a temp
lomépítés megvalósításáért Bielek Gábor 
apátplébánosnak a Békéscsabáért kitün
tető címet adományozta. 

RÁZGA J Ó Z S E F 

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakkö
zépiskola alapító igazgatója, karnagy. Ta
nári pályájának 40. évfordulóját ebben a 
tanévben éri el. Az iskola megszervezé
sével, arculatának kialakításával, színvo
nalának megalapozásával a város kultu
rális életében maradandó értéket hozott 
létre. Megalakította a Bartók Béla Leány
kart, amely országos hírnevet szerzett 
magának. Az országos hírnév mellett 
számtalan külföldi fellépésen is rangos dí
jak sokaságát kapták; legutóbb 1989-ben 
Erkel-díjban részesültek. 

Városunk magas színvonalú zenei éle
tének megalapozásában és fejlesztésé
ben betöltött szerepéért Rázga József 
nyugállományú zeneigazgatónak Békés
csaba önkormányzata a Békéscsabáért 
kitüntető címet adományozta. 

H O R V Á T H LÁSZLÓ 

1950 óta él Békéscsabán, a Megyei 
Tanács Népművelési Osztályának veze
tője volt. Feladatának tekintette a város 
kulturális létesítményeinek fejlesztését, 
működésének javítását. Munkája közben 
fogalmazódott meg benne, hogy létrehoz
za a város színházának állandó társulatát. 
Elképzelése és kitartó munkája sok ellen
állás után 1954. október 6-án megérlelte 
gyümölcsét, s Békéscsabának önálló 
színházi társulata lett. A békéscsabai 
színház mintájára szervezték meg az or
szág területén a vidéki színházakat (Eger, 
Kaposvár, Veszprém). 

Nevéhez kötődik a Széchenyi ligeti 
Szabadtéri Színpad megépítése, ami ak
kor az ország legszebb szabadtéri színpa
dainak egyike volt. Kezdeményezésére 
indult el a házikert szakköri tevékenysé
ge, amelyből országosan is kialakult a 
nagy sikerű kertbarátmozgalom. A nem
zetközileg is elismert Balassi Táncegyüt
test is jelentősen támogatta. Számottevő
en segítette a megye zenei oktatását is. 

Békéscsaba önkormányzata Horváth 
László nyugalmazott népművelőnek a vá
ros kulturális életében kifejtett tevékeny 
ségéért a Békéscsabáért kitüntető címe 
adományozta. 

(H. M.) 



- Minden nap nőnap kelle
ne hogy legyen - nyitotta meg 
az ünnepséget Baukó Mihály, 
a nyugdíjas-egyesület elnöke. 

A szakszervezeti székház 
nagyterme ismét szűknek bi
zonyult a több száz résztvevő 
számára. 

Gácsi Péter (MSZOSZ) 
szavai szerint ez a nap sok
szorosan ünnep: ...mert ta
vasz van, mert nyílnak a virá
gok, s ehhez a sokszínű kép
hez tartozik a szerelmes nő, a 

M E N N Y I ? 
Az ez évi nyugdíjemelés 

mértéke az 1992. IX. törv. ér
telmében az előző évi nettó 
bérkiáramlás (a KSH május 
havi jelentése szerint) tény
számai alapján történik. 

Ez az előzetes becslések 
szerint kb. 18% lehet. Ennek 
első részét - 10%-os emelést 
- márciusban kapjuk meg, ja
nuár 1-jéig visszamenő ha
tállyal. 

Az emelés második része 
szeptemberben esedékes. De 
mennyi lesz? 

Amennyiben a szeptemberi 
- mondjuk 8%-os - emelés is 
január 1-jéig visszamenő ha
tályú lesz, akkor jó. A törvény 
szellemében történik a végre
hajtás. 

De ha nem! Akkor az eme
lés mértéke enyhén szólva 
megkérdőjelezhető (kevésbé 
enyhén - közönséges becsa
pás). 

Ugyanis az a 8%, ha csak 
az év hátralévő négy hónapjá
ra szól, nem nyolc, mindössze 
2,66%. 

így az 1994-es emelés 
összesen 12,66% lesz. Majd 
meglátjuk. Mindenesetre oda
figyelünk. 

E G Y 
SZÁL 

VIRÁG 

gyermekét tápláló anya, a 
gondoskodó nagymama -
egyszóval ők, a nők, akik 
gyönge vállaikon oly nagy ter
heket cipelnek. 

Övék - saját bajaik mellett 
- a másokkal való törődés, a 
béke és harmónia megterem
tése a családban, a munkahe
lyen - egyszóval az életben. 

A köszöntő után, egy ked
ves, szép fiatal lány - Hegyesi 
Judit - mondta el Goethe Ked
ves közelléte című versét. 

A műsor folytatása: humor 
és dal. Előadta Mészáros Mi
hály. A Jókai Színház méltán 
népszerű művésze ismét re
mekelt. 

Ballai Judit, egyenlő: szép
ség, fiatalság és dal. A reper
toárja: a legszebb operettek a 
közönség ízlésének ismereté
ben. 

Andó Mihály, mindnyájunk 
kedves Misije dalolt... dalolt..., 
ahogyan csak ő tud - szépen, 
kedvesen... szívet szomorító-
an. 

És végezetül mindenkinek 
jutott egy szál virág... 

CSIKÁGÓ 
A magas, nyurga férfi szinte 

eggyé vált a tízemeletes vako
latlan téglából épült ház sötét 
falával. A hűvös, kora tavaszi 
estén már kevesen jártak a 
szinte teljesen kihalt chicagói 
Dogé Avenue-n. 

A sötét alak hirtelen meg
merevedett; még a lélegzetét 
is visszafojtotta. A közelgő 
léptek kopogása egyre erősö
dött, majd felbukkant egy tes
tes alak, kezében egy kis tás
kával. 

A támadás kegyetlen és 
gyors volt, mint amikor egy ra
gadozó lecsap a zsákmányá
ra, az áldozatnak a menekü
lésre egy csepp esélyt sem 
hagyva... 

Ennyi talán elég is az izgal
mas krimit kedvelőknek. Mert 
a dolog valóban megtörtént. 
Most, február végén, nem Chi
cagóban - Békéscsabán, a 
Dózsa György út elején. 

MOTTÓ: 
...a magyar Murphy-törvények 
tapasztalatokon nyugvó alapigazságok.. URPHY 

Nálunk olyan demokrácia van, amelyben senkinek sem 
kell félnie. 
Azoknak sem, akik a legnagyobb hibákat követik el: mert 
vagy nem kerülnek nyilvánosságra - vagy ha mégis... 
akkor úgysem lesz következménye. 

A sértett, R. Pál nyugdíjas, 
hazafelé ballagott; még nem is 
volt sötét, amikor a rendőr
ségtől kb. 50 méterre egy ma
gas, nyurga alak odaugrott 
hozzá, kitépte a táskát a kezé
ből és elrohant. 

- És te mit csináltál? - kér
deztem. 

- Hazamentem. 
- Annyiban hagytad? 
- Dehogy... másnap be

mentem a rendőrségre, beje
lentést tettem és... 

- És...? 
- Megkérdezték a nevem, s 

miután megmondtam - ke
zembe nyomták a táskámat. 

- Hiánytalanul? 
- Egy kulcscsomó és né

hány golyóstoll tűnt el. Pénz 
nem volt benne. 

- Ha - mondjuk - szemből 
támad, és követeli az órát, 
pénztárcát stb... ellenálltál vol
na? Valamikor bokszoltál. 

- Ezelőtt ötven évvel. De 
most egy idős férfinek, egy nő
nek vagy kisgyereknek semmi 
esélye. És az egyre brutáli-
sabb támadások - nap mint 
nap halljuk - ezeket sem kí
mélik. Pár száz forintért ölnek. 

Igen. Ez sajnos így van. Le
het, hogy mégiscsak Csiká-
gó!? 

T Á J É K O Z T A T Ó 
EGYRE TÖBBEN 

A városi nyugdíjas-egyesület 
létszáma folyamatosan nő. A ter
mészetes személyek - mit csinál
junk, ha a hivatali „búkkfanyelv" 
így nevezi - száma 1994. március 
1-jén 1309 volt. 

Ez évben örvendetesen nőtt a 
jogi tagság létszáma is. Az újabb 
belépők: a MEASZ Békés megyei 
szervezete 45 fővel, a Barnevál 
nyugdíjasklubja 93 fővel és a Pe
dagógus-szakszervezet nyugdí
jastagozata 161 fővel... így a jogi 
tagság létszáma jelenleg 4589. 

EGYRE INKÁBB... 
A városi egyesület szociális bi

zottsága március 3-án értekezle
tet tartott, amelyen 73 társadalmi 
szociális munkatárs vett részt. 

Fári Pál, a szociális és érdek
védelmi bizottság vezetője beszá
molt az addig végzett munkáról és 
ismertette a jövő feladatait. 

A városi önkormányzat szociá
lis irodájának vezetője, Tamás Bé-
láné, tájékoztatót tartott a támoga
tás lehetőségeiről. 

A családsegítő képviselője, 
Gulyás Győrgyné, a kisnyugdíja
sokat ós az egyéb rászorultakat 
segítő támogatásokról beszélt. 

Az egyesület és az önkor
mányzat szociális intézményének 
képviselői megállapodtak abban, 
hogy együttműködnek, ugyanis az 
itt felvállalt és elvégzendő szociá
lis tevékenységre egyre inkább 
szükség van. 

ÖRÖMHÍR 
A békéscsabai önkormányzat 

képviselő-testülete megszavazta 
a városi nyugdíjas-egyesület 
1994. évi támogatását. 

Lehet, hogy ez sokaknak nem 
sokat mond. De az az egyedülálló 
ember, legyen az nő vagy férfi, 
amikor szerény kis ebédjét elkölti 
és útnak indul azzal a tudattal, 
hogy van hova mennie, van kihez 
szólnia, és nem csak a klubszoba 
melege vonzza, hanem az emberi 
melegség, egy kézfogás, egy ked
ves szó, csak annyi: hogy vagy, 
öreg harcos? 

Az ember társas lény. Kell, 
hogy tartozzon valahova, valaki
hez és valakikhez. így teljes az 
élet. Ezt sohasem szabad elfelej
tenünk. 

Mert egyszer mindenki meg
öregszik. 

Az oldalt írta: 
SÁRKÖZI GYULA 



Dr. Kerekes Attila fogorvos MDF-es ön
kormányzati képviselő. Az első két évben 
az MDF-frakció vezetője, majd - miután 
a frakció nem működött tovább - „egyé
ni harcosként" folytatta munkáját. 

- Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy az egypártrendszer utáni első sza
badon választott önkormányzat tagja le
hetek. Békéscsaba önkormányzatának 
érdekessége az SZDSZ-F idesz -MDF-
nagykoalíció, amely tulajdonképpen a li
berális többség gesztusa felénk a város 
jobb működésének érdekében, de az 
MDF nagy szavazati aránya is sokat nyo
mott a latban. Nekünk, képviselőknek el
sősorban a város érdekeit kell szolgál
nunk, de a munkájába mindenki belesző-
heti saját pártjának városépítő terveit. A 
testületi üléseken volt olyan eset, hogy 
nem lett volna minősített többség fontos 
döntésekben, ha a másik oldal nem áll 
konstruktívan hozzá az adott kérdéshez. 
A meglévő keretek között tehát jónak íté
lem az önkormányzat munkáját, azonban 
a közgyűléseket illetően kritikával kell él
jek. Az éjszakába nyúló ülések utolsó 
óráiban a legnagyobb igyekezet mellett 

VISSZASZÁMLÁLÁS 

Nem kaptunk 
lapot 

sem lehet kellően koncentrálni; a polgár
mester úr határozottabb, lendületesebb 
vezetése mellett rövidülhetett volna a 
döntéshozatal. 

- Sokan osztják azt a véleményt, hogy 
a kormány nem önkormányzatbarát. Mit 
gondol Ön erről? 

- Szerintem az önkormányzatok nagy 
szabadságot kaptak a kormánytól, persze 
ez nagy felelősséggel is jár. Az önkor
mányzatok - képviselőtársaim is -
gyakran érvelnek azzal, hogy nem kap
nak elegendő pénzt a kormánytól - nos, 
ez nem igaz. Ennyi pénzzel a tanácsi 
rendszerben nem rendeli ezett a város, 
az inflációt messze meghaladóan maga
sabb költségvetésből gazdálkodhattunk, 
ami meg is látszik az utakon, beruházá
sokon és egyáltalán Békéscsaba össz-

Dr. Kerekes Attila 

képén. Rengeteg 
céltámogatást igé
nyelhettünk külön
böző célokra, szó
val a kormány 
megtette, amit le
hetett... 

- Milyen az 
MDF helyzete Bé
késcsabán? 

- Néhány eset
ben - főleg sze
mélyi kérdések

ben - , ha valakiről kiderül, hogy MDF-
es, az általában hátrányba kerül. Komoly 
gazdasági érdekek vannak jelen, nem] 
mindegy, hogy a város által finanszírozott 
nagy beruházásokat mely csoportok irá
nyítják. Ha körülnézünk, a nagyobb gaz
dasági jelentőségű dolgok mögött Békés
csabán a liberális pártok tagjai állnak. A 
közel négy év alatt leosztották a lapokat, 
de ebből az MDF alig-alig kapott. Úgy ér
zem, az elmúlt években Békéscsabán és 
országszerte is a helyi önkormányzatok 
lobbijai érvényesültek. 

MIKÓCZY'ERIKA 

I Munkácsy-emlékkiállítás -
szeplőkkel 

Úgy egy hónapja nyílt meg az egész évben megtekinthető 
Munkácsy-emlékkiállítás a múzeumban. A 19. századi magyar 
festészet géniuszának ós emlékév kapcsán az országban elsők 
között tisztelgő csabaiak méltó ünnepségen vehettek részt. A 
Rázga József Erkel-díjas karnagy vezényelte Bartók Vegyeskar 
kitűnő hangütést adott a százötven éve született festőfejedelem 
előtti főhajtásnak; azután dr. Végváry Lajos professzor beszélt 
nekünk Munkácsy életművéről, a festőnek a különböző korok
ban nyomon követhető, olykor szélsőséges és egymásnak el
lentmondó megítéléséről. Arról, hogy oly sok évvel a halála után 
kezdjük megbecsülni legfőbb erényét: hűségét önmagához, a 
népéhez és a hazájához. 

Az már a 28. Alföldi Tárlat megnyitója volt (?!), hogy Lonovics 
László valami társulat nevében valakinek valamit átadott... erről 
a tárlatról írni — hál' istennek! - nem az én föladatom. Öreg 
vagyok én már ahhoz, hogy egy tenyérnyi helyen két minősített 
sértést kövessek el... 

Szóval: a megnyitón föl sem figyeltem rá, mert oly nagy volt a 
tömeg, hogy nem is láthattam igazán. Hanem csak másod

vagy harmadnapon, amikor egymagam voltam a múzeum főter-
mében. Arra, hogy a Mester tizenhét festménye mellett Békés 
megye művészetét még negyvenkét kép prezentálja. Az össze
sen ötvenkilenc. Ennyi kép meg a falakra nem fér. A kiállítás 
rendezője erre mit ki nem ötlött: a térbe állította a nem térbe 
szánt festményeket. Lett is példátlan kavarodás: huszadrangú 
képek takarják el mindenfelé a falakon lévőket (ja: tessék meg
mondani, mitől Békés megyei az az „ismeretlen XIX. századi 
festő", akiről ez a huszadrangú fölötlőtt bennem; attól talán, 
hogy egy képe a békéscsabai múzeum tulajdonában van?). Né
melyik műtárgy hátsó kasírozása tépett, lógnak is szépen papír
fecnik, drótvégek, miegyebek a pityókosan dülöngélő, gyantail-
latúan friss „állványok" között. A terem fő helyén a Megfeszített 
képe fölött még nem is autentikus, hanem népitáncoskellék-pa
raszting kiterítve... mi ez, kérem szépen? Munkácsynak mind
egy, ő már régen: Munkácsy. 

De nekünk, akik ebben a városban élünk, nekünk nem kö
zömbös az ilyen slendriánság. Ne tessék összeturbálni a csa-
lánleves-performance-okat a Közművelődés Házával (és kérem 
a „csalánosokat": értsék, amit mondani akarok...)! 

A kiállítást elkövette: Banner Zoltán művészettörténész. 
KOVÁCS GYÖRGY 

ÉS 

M O S T 
Nőni kezdett, mert ki tudja 

miért, de épp ott és akkor pat
tant szét magburka. 

Egész életében 
növekedett. Fölfelé 

- a 

egyre magasabbra, oldalra 
egyre terebélyesebbre. Egy 
helyben állt, mégis bölcsült. 
Egy szót szólt, mégis így is 
végig szolgált. Titkát nem rej
tegette, észre mégse vették. 

Átlagossága ellenére volt 
benne figyelmet és tiszteletet 
ébresztő nemesség. Nyugal
mat, maradandóságot árasz
tott. Árnyékában szívesen te
lepedtek le vándorok. Ágain 
gyerekek mérték merészsé
güket, gallyait nyársnak met

szették. Lombjában madarak 
raktak fészket, kérgébe sze
relmes párok véstek mágikus 
jeleket. Levelei zölden friss 
levegőt, lehullva humuszt ad
tak... 

Tövénél a kutyák fölemel
ték lábukat. 

Mindez szótlanul. 
Egyszer duhaj had érke

zett. Kötél vége tekeredett a 
legalsó erős ágára, a másik 
vége egy ember nyakára. 
„Reccs" - mondta, ami ma

gyarul (ott ós akkor) annyit 
jelentett, hogy ÉLET. Mind
kettőjük gerince épen ma
radt. Aljasságra nem volt 
kapható. Ezt jól fölmérték. 

Néhány hét múlva fűrész 
vijjogott. A tönkbe kampót 
vertek, fémhuzallal fonták kö
rül. Kitépett gyökerét messze 
földön égették el. 

A temetetlen gödröt értetle
nül körülállók mind siratták, 
kivéve a vele gyakran álmo
dó kisfiút, aki ismerte titkát. 

BAKAY PÉTER 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
külkapcsolati, kisebbségvédelmi és érdekegyeztető bizottsága 

pályázatot hirdet 

az 1994. évi ifjúsági feladatok támogatására* szolgáló 
pénzeszközök elnyerésére. 

A pályázat célja: a gyermek- és ifjúsági korosztályt magában foglaló 
önszerveződő közösségek támogatása. 

Pályázati keretösszeg: 500 000 Ft 

Pályázhat: Békéscsaba minden általános és középiskolájában 
működő megválasztott diákönkormányzat. 

Pályázati témakörök: 
• a város egészére, illetve több iskolára kiterjedő programok, 

rendezvények lebonyolítása; 
• diákművészek, illetve diákművészeti csoportok; 
• iskolai rendezvények, találkozók lebonyolítása. 

A támogatás elnyerésének feltételei: 
A pályázat elnyerésénél elsőséget élveznek a város gyermek-
és ifjúsági közösségei. 
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység tartalmát, költ
ségigényét, annak részletes lebontását, valamint saját erőforrását. 
A pályázó jelölje meg nevét, címét, telefonszámát, továbbá bank
számlaszámát. 
Amennyiben az előző évben támogatásban részesült, úgy részletes 
tájékoztatást annak felhasználásáról. 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás felhasználá
sáról beszámol. 
A pályázat beadásának határideje: 1994. április 16. 

Elbírálás: 1994. május 19. (a közgyűlés időpontja). 
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 

Polgármesteri hivatal titkársága, KÉK-bizottság 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

az 1994. évi költségvetéséből 
egymillió forintot különített el 

nemzetiségi célú feladatok 
ellátására. 

Pályázati feltételek: 
Minden olyan szervezet, közösség pályázhat, amely felvállalja 

• a nemzetiségi jellegű, a város érdekeit szolgáló feladatok megol
dását, rendezvények szervezését; 

• nemzetiségtörténet!. helytörténeti tevékenységet: 
• nyelvápolást, nyelvhasználatot elősegítő rendezvényeket; 

• nemzetiségi nyelvű kiadványok szerkesztését; 

• nemzetiségi klubok, hagyományápoló közösségek programjait. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó közösség (képviselőjének) nevét, címét, továbbá azt a 

bankszámlát, ahová a megítélt összeget kéri; 

• a konkrét program leírását, annak részletes költségvetését; 

• az igényelt támogatás összegét. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás felhaszná
lásáról 1994. november 30-ig elszámol. 

A pályázatot 1994. április 16-ig írásban 
Békéscsaba polgármesteri hivatalának titkárságára 
kérjük eljuttatni. (Békéscsaba. Szent István tér 7.). 

A pályázat eredményéről a pályázó írásban értesítést kap. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
külkapcsolati, kisebbségvédelmi és érdekegyeztető bizottsága 

pályázatot hirdet 

az 1994. évi ifjúsági feladatok támogatására szolgáló 
pénzeszközök elnyerésére. 

A pályázat célja: a gyermek- és ifjúsági korosztályt magában foglaló, 
valamint a gyermekekért, ifjúságért tevékenykedő felnőttközössé
gek támogatása. 
Pályázati keretösszeg: 500 000 FL 

Támogatás az alábbi témakörökben kérhető: 
• a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a gyermekekért és 

ifjúságért tevékenykedő önszerveződések létrejöttének 
támogatása; 

• a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szerveződő, az egész 
városra kiterjedő, a település hagyományainak, értékeinek meg
őrzését szolgáló programok támogatása; 

• nyári táborok, vándortáborok, nyelvi táborok szervezése. 

A támogatás elnyerésének feltételei: 
A pályázat elnyerésénél elsőséget élveznek a város gyermek-
és ifjúsági közösségei. 
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység tartalmát, költ
ségigényét, annak részletes lebontását, valamint saját erőforrását. 
A pályázó jelölje meg nevét, címét, telefonszámát, továbbá bank
számlaszámát. 
Amennyiben az előző évben támogatásban részesült, úgy részletes 
tájékoztatást annak felhasználásáról. 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás felhasználá
sáról beszámol. 
A pályázat beadásának határideje: 1994. április 16. 

Elbírálás: 1994. május 19. (a közgyűlés időpontja). 
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 

Polgármesteri hivatal titkársága, KÉK-bizottság 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

• PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
külkapcsolati, kisebbségvédelmi és érdekegyeztető bizottsága 

pályázatot hirdet 

az 1994. évi civil társadalmi szervezetek 
támogatásának elnyerésére. 

A pályázat célja: az állampolgárok szabad elhatározásából létrejött 
közösségeinek (körök, társaságok, egyletek, 
egyesületek, alapítványok stb.) támogatása. 

Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft 
(melyet 70%-ban rendezvények, 
programok támogatására fordítanak). 

A támogatás elnyerésének feltételei: 
• a pályázat elnyerésénél elsőséget élveznek a városi közösségek 

tevékenységei; 
• a pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység tartalmát, költ

ségigényét, annak részletes lebontását, valamint saját erőforrását; 
• a pályázó jelölje meg nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a 

bankszámlát, ahová az átutalást kéri; 
• amennyiben az előző évben támogatásban részesült, úgy részle

tes tájékoztatást annak felhasználásáról; 
• a pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás felhaszná

lásáról beszámol. 
A pályázat beadásának határideje: 1994. április 16. 

Elbírálás: 1994. május 19. (a közgyűlés időpontja). 
A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 

Polgármesteri hivatal titkársága, KÉK-bizottság 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 



BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 
az alábbi építési telkeket kívánja án/erés útján 

értékesíteni. 

Lakás céljára szolgáló építési telkek: 

1. Békéscsaba, Gerla, Gerlai u. és Hámán K. u. 
110 Ft/m2 + 14 320 Ft villamosítási dij + 30 000 Ft gázellátás díja. 

Kikiáltási ár: 
138 480 Ft 
138 590 Ft 
138 590 Ft 
134 300 Ft 
134 410 Ft 
134 300 Ft 
134 300 Ft 
134 410 Ft 

Békéscsaba, Bokor u. - 450 Ft/m2. 
Közművesitettsége: víz, gáz, út, elektromos energia. 

18 500 hrsz. 856 m 2 

18 501 hrsz. 857 m 2 

18 502 hrsz. 857 m 2 

18 487 hrsz. 818 m 2 

18 486 hrsz. 819 m 2 

18 485 hrsz. 818 m 2 

18 484 hrsz. 818 m 2 

18 483 hrsz. 819 m 2 

5291 hrsz. 
5293 hrsz. 
5294 hrsz. 
5295 hrsz. 
5296 hrsz. 
5299 hrsz. 

1083 m 2 

1081 m 2 

1072 m 2 

1070 m 2 

1061 m 2 

1275 m 2 

3. Békéscsaba, Franklin u. - 400 Ft/m2. 
Közművesitettsége: víz, gáz, út, elektromos energia. 

6737/9 hrsz. 958 m 2 

4. Békéscsaba, Vozárik u. 8. 
Közművesitettsége: vít, gáz, út, elektromos energia. 

2784 hrsz. 495 m z 

Kikiáltási ár: 
487 350 Ft 
486 450 Ft 
482 400 Ft 
481 500 Ft 
471 450 Ft 
573 750 Ft 

Kikiáltási ár: 
383 200 Ft 

Kikiáltási ár: 
1 485 000 Ft 

Az árverés időpontja: 1994. április 15., 10 óra. 
Helye: Városháza, 1. sz. tárgyaló, Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Az árverésen részt vevőknek a megvásárolni kívánt telkek kikiáltási árának 
10%-át az án/erés napjáig a pénztárba be kell fizetni. 

AJÁNLATKÉRÉS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú bölcsődék 
vállalkozásba adásának lehetőségét: 

Szigligeti u. 1. férőhely: 40 
Tábor u. 2. férőhely: 40 
Pásztor u. 66. férőhely: 60 

Feladat: 0-3 éves korú gyermekek nappali felügyeletét, 
gondozását, nevelését és étkeztetését kell ellátni. 

Pályázni lehet az alábbi feltételek megléte mellett: 
szakmai alkalmasság, vállalkozási engedély; büntetlen előélet; 
a bölcsődék jelenlegi személyi állományának alkalmazása: az ingóságok 
énekének 10%-ig terjedő kaució letétele (lehet ingatlan is). 

A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai elképzeléseket, a költségvetési 
tervet, az eddigi működésről működési bizonyítványt. 

Az önkormányzat biztosítja a következőket: 
ingyenes ingatlanhasználatot; minden gyermek után kölcsönösen kialkudott 
normatív támogatást; a szerződés felbontása (megszűnése) esetén 
a közalkalmazotti jogviszony újralétesltését azoknak a számára, akik 
a vállalkozásba adás előtt is a bölcsőde alkalmazásában álltak, kivéve 
a vállalkozót; a szerződés tartalmi elemeinek évenként újratárgyalását. 

A pályázat leadásának határideje: 
a közlemény megjelenésétől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásáról a közgyűlés dönt. 

A pályázat leadásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
polgármesterének címezve az egészségügyi irodában. 

Részletes információkat a pályázati feltételek!"-- ' —solatban dr. Kovács Zol
tán városi főorvosnál Békéscsaba Meg jS Polgármesteri Hivata

lának egészségügyi irodáján. Bt-Kesusaba, Szent István tér 7., a 
441-150 telefonszámon törtér bejelentkezés alapján ad 
a pályázat kiirója. 

HETI MOZIMŰSOR 
1994. március 24-30. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
III. 24-30. John Travolta & Knstie Alley: 
15, 17, 19 és 21 óra: NICSAK, KI BESZÉL MOST! 

(színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
ART MOZI 

III. 24-27. 18.30 óra: PHILADELPHIA (amerikai film) 

III. 28-30. 18.30 óra: MEZTELEN EBÉD (magyarul beszélő amerikai film) 

PREMIER MOZI 
III. 24-30. 20.30 óra: PHILADELPHIA (amerikai film) 

HETI FILMAJÁNLAT 

NICSAK, KI BESZÉL MOST! 
Színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték 

A szédítő sikerű babablabla ismét folytatódik. Ezúttal azonban 
már nemcsak a csemeték halandzsáznak összevissza, hanem a 
Travolta család otthonába csöppent cuki kutyák is. Akinek tetszett 
az első két rész, az most sem fog csalódni I 

Főszereplők: JOHN TRAVOLTA ós KRISTIE ALLEY 

Tom Hanks & Denzel Washington: 
PHILADELPHIA 

(AZ ÉRINTHETETLEN) 

Színes amerikai film 

Rendezte: JONATHAN DEMME 
Főszereplők: 

TOM HANKS • DENZEL WASHINGTON • JASON ROBARDS 

Mi teheti pillanatok alatt tönkre egy igazi sztárjogász karrierjét? 

Többek között az, ha kiderül róla, hogy egy rettegett, halálos 
vírus hordozója... 

M O Z I 
C S A T O R N A 

m ű s o r a 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a 
Duna Tv csatornáján látható péntekenként, a 
Duna Tv műsorzárását követően. Ismétlés 
szombati napokon reggel 8 órától! Március 
25-26-án a Hollywood, pénz, gyilkosság 
című filmet vetítik. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

T h e r m á l 
AUTÓSISKOLA 

a u t ó s - , 

m o t o r o s 

k é p z é s 

BÉKÉSCSABA, 
Lázár u. 2. 

(iskola a Domus mellett) 
Telefon: 66/45-45-45 

SZEMELYGEPKOCSI-vezető 
MOTOROS-, SEGÉDMOTOROS-
tanfolyam (gyorsított) indul ápr. 5-én (kedden) 16.00-kor. 

• Lebonyolítás 
szombat-vasárnap délelőtt 

• Teljes egészségügyi 
(tanfolyam+vizsga) 
ügyintézés! 

P R Ó B Á L J A 
M E G ! 

' INGYENES 
TANKÖNYVELLÁTÁS 

< Gyakorlatioktató- és 
típusválasztás 

• Részletfizetés 
Mi bízunk magunkban, bízzon Ön is! 
Ha elméleti vizsgái nem sikerülnek, 
visszakapja a tanfolyam diját! 

NYEREMÉNYAKCIÓ!!! 
Tanfolyamaink hallgatói között havonta 10 db 50 000 Ft-os 

Nissan Interflott vásárlási utalványt sorsolunk ki! 

Dr. Ke r eke s A t t i l a 
fogszakorvos 

Rendel: hétfő-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. 

Békéscsaba VI., Urszinyi Dezsőné u. 5. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
az alábbi ingatlanok hasznosítására vár javaslatot. 

Ipari tevékenység céljára szolgáló telek: 

Kikiáltási ár: 
1. Berényi út mellett: 1000 Ft/m2. 

Közművesitettsége: víz, gáz, út, elektr. energia. 
6226/2 hrsz. 4469 m2 4 469 000 Ft 

2. Tevan A. u. ós az ipari vasút közötti 
terület (magánút) - 400 Ft/m*. 
Közművesitettsége: víz, út, elektr. energia. 
6131 hrsz. 11 956 m2 4 782 400 Ft 

Az árajánlatokat 1994. április 15-ig kérjük eljuttatni 
a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodához. 
Cím: Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Az ajánlatokat igényfelmérés céljára kérjük. 

I Reumatológia 
Dr. Perjési Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

magánrendelése: Lepény Pál u. 1. (volt Kun Béla u.). 
Hétfő és szerda 16-17 óráig. • Telefon: 441-084. I 

PÉNZTÁRGÉPEK ^ A KIVITELIG 

EREDETI PAPÍRSZALAGOK 
FESTÉKKAZETTÁK és KELLÉKEK! 

Továbbá számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, árazógépek, 

mérlegek, nyomtatványok forgalmazása. 

Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHNIKA KFT. 

^ wjcwy^B^ Békéscsaba, 
I f H K Szerdahelyi u 2/a. 

Telefon: 325-161 

A&M stúdió 
BÉKÉSCSABA, Szabadság tér 1-3. 

Telefon: 447-563, 445-676 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A T L A N 

i Béke-kert eladó. Érdeklődni: Penza 
11., Jakab Dezső. 

l Garázs kiadó vagy eladó Békéscsa
bán, a Tinódi utcában. Érdeklődni: 
Tolnai u.4/C. 11/1. 

i A Lencsési mögött a Dobos István 
utcában bekerített gyümölcsös épí
tési lehetőséggel eladó (áram van). 
Érdeklődni: Egressy u. 6. 

i Eladó Békéscsabán a Trófea utca 
végén 3000 m1, lakóház építésére 
alkalmas terület 100 Ft/m1 áron. 
Ugyanott 1500 m1 kert eladó. Tele
fon: 456-747. 

i Családi ház nagy telekkel 2,3 millió 
forintért eladó. Bármilyen célra alkal
mas. Érdeklődni: Klapka u. 4. 

i Békéscsabai, 70% készültségű ház 
eladó. Telefon: 327-751. 

i Gyula városerdőn közművesített 
üdülő, 130 négyszögöles telek, fúrott 
kűt eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, 
Hargita u. 40. 

i Koszecz-dúlőben két kenderföld bér
be kiadó. Érdeklődni: Bem u. 18/1. 

i A Vandháti-kertekben 1720 m' gyü
mölcsös .élővízparton kis fűthető 
házzal eladó. A Borjúréti-kertekben, 
a Feketefenyő utcában 970 m! 

gyümölcsös eladó. Telefon: 457-289, 
18-19 óráig. 

i Belvárosi 2,5 szobás, telefonos 
lakás eladó. Telefon: 452-271,17-
19 óráig. 

i Mezőmegyeren kertes ház eladó a 
Somogyi utca 6. szám alatt. Érdek
lődni: Erdő sor 4. 

i A Lencsési úton garázs kiadó: 4000 
Ft/hó. Telefon: 323-609,7-19 óráig. 

i 1+2 félszobás belvárosi, Dózsa 
György úti, egyedi gáz- és vízórás, 
IV. emeleti telefonos lakás eladó. 
Telefon: 321-573. 

A Kazinczy- (volt Kulich-) lakótele
pen a sportpálya mellett garázs el
adó, vagy kiadó, valamint a Veszély
kéneknél, a csatorna mellett 738 m'-
es zártkert - gyümölcsfákkal - el
adó. Villany van. Telefon: 322-851 
vagy 06-87/312-593 az esti órákban. 

J A R M U 

I VW Golf 1985-ös, 1,6 GTD grafitme-
tál és ETZ 150 E motorkerékpár ela
dó. Telefon: 444-056. 

i Háromszögre vizsgáztatott munka
gép eladó. Mezőmegyer, Augusztus 
20. u. 12. 

• BMW 320-as váltó és egyéb alkatré
szek olcsón eladok. Érdeklődni: 
Zsigmond u. 95., este. . 

S Z O L G Á L T A T Á S 

i Színes televíziók javítása hétvégén 
is garanciával! Domokos Tamás, te
lefon: 323-721. 

l Parabola- és tetőantenna-szerelés 
vidékre is. Autórádió és -magnó, 
HIFI, videó javítása. Boda Béla, Bé
késcsaba, Csíki u. 38. Tel.: 326-931 
(üzenetrögzítő). 

i Redőny, reluxa, harmónikaajtó ked
vező áron! Telefon: 323-945. 

i Automata mosógépek és program-
kapcsolóik javítása. Helyszíni javítás 
hétvégén is. Elektron Gmk, Békés
csaba, Bartók Béla út 4. Telefon: 
325-948. 

l A Generál kerékpárszerviz ajánlata: 
import kerékpárok már 8700 forinttól 
kaphatók! Cim: Augusztus 20. u. 36. 
(Mezőmegyer). 

i Gázkészülékek javítása, felülvizsgá
lata. Cim: Könyves u. 45., telefonü
gyelet: 456-537, 9-12.óráig. 

i Szobafestést-mázolást, tapétázást 
vállalok! Mészár Tibor, Békéscsaba, 
Kazinzcy-ltp. 20/B. III/4., telefon: 
449-374. 

i Lépcsőházak, irodák takarítása ol
csón, megbízhatóan! Gyermekfelü
gyelet. Érdeklődni: Egressy u. 38. 

i Értesítem kedves vásárlóimat, hogy 
a Trencsi büfében (Békéscsaba, 
Bajza u. 21. alatt) megkezdem a 
Jókai-fagyi és -sütemény árusítását 
1994. április 1-jén. 

E G Y É B 

• Van önnek heti 15 órája? Miért nem 
keres pénzt? Tel.: 452-152, csütörtö
kön és pénteken 12-14 óráig. 

• Törzskönyvezett németjuhász kisku
tyák eladók. Érdeklődni: Kemény u. 
20., telefon: 327-104. 

• Fóliázok, magánszemélyek, ügye
lem! 15 q várpalotai brikett és 1 q fa 
sürgősen eladó. Telefon: 327-422 
munkaidőben, és 327-940 19-20 
óráig. 

• Eladó öntöttvas (70 cm-es) fürdőkád 
és garázsboltba való dekoratív pult 
áron alul. Telefon: 459-106. 

• 4-6 órás, időnkénti bármilyen, 
otthoni munkát, gyermek
felügyeletet is vállalok^ 
Telefon: 323-945. 



B é K é s c s A B A A o n 
ANDRÁSSY UT 

VÁLTOZÁS 
KÉPPEL 

óra-ékszer, cipő- és fodrászüzlet is. 
Az épület nagyobb részét a nagy 
ruházati áruház foglalta el. A jól lát
ható boltíves kapubejárat vezetett a 
Petőfi nyomdához, mely később a 
kereskedők klubháza lett. Bizonyára 
sokak emlékeiben él az udvarban 
lévő j\eripálya" és a kézilabda-mér
kőzések... 

Az alsó utcakép a volt Szucsu-
féle házat, a hely legrégibb bemu
tatható arcát örökítette meg az arra-
járókkal - 57 évvel ezelőtt. Lebon
tása után épült ide a fenti Városi 
Üzletház, melyet Darida János épí
tőmester-vállalkozó épített 1938-
ban - sorozatunkhoz ő kölcsönöz
te régi képeit. 

GÉCS B 

Andrássy út - városközpont. 
Itt épült fel 17 éve az Univerzál 
áruház, a város kereskedelmi 
centruma. Hogy mi volt e helyen 
előtte - vagy még az előtt? Ez 
tárul elénk archív fotóinkról -
bemutatva a lassan már a fele
dés homályába vesző utcakép 
hajdan volt arcát. 

A középső fotó az éppen 
csak felépült Városi Üzletház 
épületét mutatja. Külsőre negy
ven évig alig változott, csak a 
cégtáblák, feliratok és a kiraka
tok cserélődtek. A Rotter Cse
pel helyén később a neves Lé
dig, majd a Béke cukrászda fi
nom süteményekkel várta beté
rő vendégeit. De mellette volt itt 

GONDOLKODÓ 

Eastern 
Réges-régen volt, s tán igaz sem volt: homályba veszett 

az igazság, bizonyíték egy szál se, csak a makacs szóbe
széd, a futótűzként terjedő (rém)hir egy marcona fiatalem
ber (rém)tetteiről, aki állítólag bérgyilkosként kereste ke
nyerét a keleti tájakon. Azt mesélik róla - papír erről nem 
tanúskodik -, gyakran utazott külföldre, a kint élőkhöz, s 
minden egyes alkalommal rejtélyes körülmények között ott-
jártakor eltünedeztek emberek. Ezt tette évekig, míg voltak 
megbízói. 

Még ma is él, csöndben mehúzódva. Már megállapodott 
idős ember, aki soha nem beszél magáról, s a múltról. Gye
rekei mit sem sejtenek. Arca nyugodt, mint a kő, s csak ak
kor torzul el, ha nincs körülötte senki. Elméje ekkor elborul, 
s iszonyatos erővel csapja be maga után a lift ajtaját: tél, 
hogy belezuhan a sötétségbe, oda, ahonnan jött, oda, aho
va való a keleti múlt. S Z T O J C S E V S Z V E T O S Z L Á V 




