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megbonthatatlan 
szellem 

Történt egy nap, hogy bol
dognak éreztem a reggelt. Sü
tött a nap (mi több), vakítóan el
lepte, beborította az országot, a 
lányok szoknyába, áttetsző ha
risnyákba, szines blúzokba öl
töztek ós meggypiros, rózsaszín 
keretes napszemüvegekben sé
táltak a Körös-part fűzfái alatt. 
Néhány nyugdíjas néni ült a 
pan\ban, ölükben kopott bőrtás
kák, szatyrok, arcukon gondter
heltséggel kevert áhítat. Valamit 
bennük is megónntett a tavasz. 
Primavera! Ó, remény, Te levet
kőzött Idill, költözz újra lázas 
szembogarakba, járd át csontja
inkat, legbensőbb rejtekeinket 
töltsd el melegséggel, bizako
dással! 

A szívemből szólt az Idő. Eh 
hatámztam (azon a kivételes 
reggelen), hogy nem hagyom 
magam kimozdítani ebből a kel
lemes állapotból. Nincs ember, 
gondoltam, aki el tudná venni a 
kedvemet az élettől (most). Sok 
szálon kapcsolódom valamihez, 
ami erőt ad. Talán Isten az, vagy 
egy másik ón? 

Elindultam egy hídon, las
san, elmerengve, tudatosan ki
véve magamat a világból, csak 
a folyóra koncentráltam, a meg
billenő fűszálakra, rügyekre, a 
bimbózó ágacskákra. Ekkor va
laki mellém szegődött ós be
szólni kezdett. Beleszólt a ma
gammal folytatott dialógusba. 
Szegény; kicsinyes gondjairól 
regélt. Ki küldte? Honnan jött? 
Nem tudom. De a kedvemet 
nem tudta elvenni. 

KÁNTOR ZSOLT 

Rendkívüli közgyűlést tar
tott múlt csütörtökön a városi 
képviselő-testület. A szűk na
pirendet röpke negyven-egy
néhány perc alatt tárgyalta meg 
a testület, mely soron követke
ző ülését e sorok megjelené
sének napján, április 14-én 13 
órai kezdettel tartja a városhá
za dísztermében. 

Három témában döntöttek a múlt héten a 
képviselők. 

Először elfogadták az 1993. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót. Összessé
gében tavaly 4 milliárd 690 millió 858 ezer forint 
tiszta bevételt realizált a város költségvetése, 
ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 105 
százalékos teljesítésnek felel meg. Az önkor
mányzat 1993. évi költségvetésének módosított 
kiadási előirányzatának főösszege pontosan 
megegyezik a bevételi előirányzat főösszegé
vel, ami azt jelenti, hogy a város költségvetése 

ROPGYULES 

Költségvetés 
és 

választás 

egyensúlyban volt tavaly. A ki
adásokon belül a legnagyobb 
részarányt (58 százalék) az 
intézmények működtetésére, 
fenntartására fordított pénz-
•eszközök képezték 1993-ban. 
Az egyre szorítóbbá váló külső 
körülmények ellenére is telje
sítette az önkormányzat az 

éves költségvetésben megfogalmazott felada
tait - olvassuk a beszámolóban. 

Második napirendi pontként a közgyűlés 
megválasztotta a 61 szavazókör szavazatszám
láló bizottságainak titkárait, tagjait és póttagjait. 
Ehhez kapcsolódva tájékoztató hangzott el a 
kampány előkészületeiről is. 

Utolsó napirendi pontként döntöttek a békés
csabai Kötöttárugyár Rt. tanműhelyének meg
vételéről, amivel a Ruhaipari Szakközépisko
la, Szakmunkásképző és Kollégium szakmai 
gondjain segíthet az önkormányzat. 

H. M. 

Lezárult a választási 
kampány első időszaka. 

Az indulni szándékozó 
pártok jelöltjeinek, 

illetve a függetlenként 
induló jelölteknek 

egy hónap állt 
rendelkezésükre, 

hogy megszerezzék 
a szükséges - minimum 

750 - ajánlószelvényt. 
A választási bizottság 

tájékoztatása szerint 
a következő jelöltek 
közül választhatunk 
Békéscsabán 1994. 

május 8-án, vasárnap 
(a jelöltek neveit 

ábécésorrendben 
közöljük): 

• VARD A MÁJUST! 

T i z e n e g y e n i n d u l n a k 

1. Baukó Mihály (Munkáspárt) 
2. Csajányi Melinda (MDF) 
3. Hanó Miklós (FKgP) 
4. Kovács Sándor (KDNP) 
5. László Tibor (független) 
6. Dr. Prekop Ottó (Köztársaság Párt) 
7. Remete Tamás (független) 
8. Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva (SZDSZ) 
9. Skumát István (MSZDP) 

10. Tóth Károly (MSZP) 
11. Végh László (Fidesz) 

Területi listán a következő pártokra szavazhatunk: 
Független Kisgazdapárt, Munkáspárt, MSZP, MDF, KDNP, SZDSZ, 
Köztársaság Párt, Agrárszövetség, Egyesült Kisgazdapárt, Fidesz, 
Magyarországi Zöld Párt, MSZDP. 

Menjünk szavazni, kedves választópolgár! 



CSAJÁNYI MELINDA 

középiskolai tanár, 
az MDF békéscsabai 

országgyűlési kép viselőjelöltje 

(X) 

KÖSZÖNÖM ÖNNEK, 
hogy ajánlószelvényével, a tapasztalt 

ember bölcsességével azt az erőt 
támogatta, mely át tudta és át tudja 

vezetni Magyarországot e vészterhes 
időszakon! 

BIZTOS LÉPÉSEK, 
NYUGODT JÖVŐ! 

I Le zsák Sándor Békéscsabán 1 
Ahogy azt előzőleg megígérték, szombaton pontosan negyed hat

kor érkezett meg az MDF megyei székházába Lezsák Sándor, a ve
zető kormánypárt ügyvezető elnöke, aki Csajányi Melindának, a Ma
gyar Demokrata Fórum békéscsabai parlamenti képviselőjelöltjének 
meghívására érkezett városunkba. 

A lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón - illetve, mint a vendég 
mondta, inkább sajtóbeszélgetésen - Lezsák Sándor a házigazdák 
által felszolgált kávéval kínálta meg a Magyar Rádió márciusban el
bocsátott helyi tudósítóját, aki az invitálását el is fogadta. 

A parlamenti választások tétjét Lezsák Sándor abban látta, hogy 
most már egy működő többpártrendszer, illetve egy politikai intéz
ményrendszer vizsgázik májusban. Döntőnek nevezte a részvételi 
arányt, amely megmutatja majd, hogy mennyire érdeklődnek a vá
lasztók a közélet ügyei iránt. Ki fog derülni az is, mennyire sikerült a 
koalíciós kormányzatnak megvalósítani elképzeléseit, milyen hibákat 
vettek észre a választók, és hogy képes-e a jelenlegi koalíció meg
győző programmal előállni. Az 1949 óta második szabad ország
gyűlési választás jelzés értékű lesz Európa országainak, illetve azok 
politikai erőtereinek is. 

A parlamenti ellenzékről szólva Lezsák Sándor megjegyezte, 
hogy képviselőik az európai normák szerint politizáltak, vélemény
nyilvánításuk nem lépte túl a szélsőségek határait. Megemlítette azt 
is, hogy az igazán fontos dolgok nem az utcán dőltek el. 

A vendég szerint az MDF belső egysége létrejött, s egyre jobb 
esélyekkel várják a választásokat. Nem zavarják őket azok a meg
nyilvánulások sem, amelyek a kormány leváltására szólítják fel a vá
lasztókat. Az esetleges koalíciós partnerek közül az MSZP-t és az 
SZDSZ-t zárta ki - mint mondta, az elkövetkezendő száz évre bizo
nyosan érvényes lesz ez a tétel. Megjegyezte azt is, hogy az MSZP-

nek is van egyfajta kormányzati tapasztalata, ha ezzel 
mostanában nem is dicsekednek... 

SZILASI MIHÁLY 

I Szülinapi buli 
„1988. március 30-án egy maroknyi csapat alapította a Fi

deszt, jelenleg sokan vagyunk" - mondta Végh László ország
gyűlési képviselőjelölt az ifjúsági házban tartott születésnapi buli 
megnyitójában, majd a következőkkel folytatta: „Nagy nap ez a 
mai - hatévesek lettünk. A gyerekeknek, ha elérik ezt a kort, is
kolában a helyük, nekünk a parlamentben. Ti vagytok azok, akik
re számítunk, és mi vagyunk azok, akikre Ti számíthattok!". 

A Fidesz születésnapi buliján senki sem rökönyödött meg a 
tegező formulán, hiszen a közönség zöme ugyancsak a fiatal 
korosztályból került ki, bár akadt deresedő hajú úriember is na
rancssárga zászlóval és lufival. A megjelentek szórakoztatásáról 
a Jazz Mine gondoskodott, sokan táncoltak, énekeltek az ismert 
dallamokra. Az ifiház előcsarnokában a Fidesz hőskorából lát
hattunk filmeket. Érdekes volt összevetni a négy évvel ezelőtti, 
szakállas, hosszú hajú, farmeres fiatalokat a mai nyakkendős, 
öltönyös, saját politikai stílussal bíró Fidesz-vezetőkkel. Az el
őtérben „Hallgass a szívedre!", a nagyteremben „Ha unod a ba
nánt, válaszd a narancsot!", kinek-kinek tetszés szerint. A buli 
egyik csúcspontja azonban kétségkívül a hatemeletes, hatszáz 
szeletes torta volt, amelyből került minden vendégnek. Aki soká
ig bírta, annak jutott az éjfél után kisorsolásra kerülő igazi „na
rancsos" tombolatárgyakból is. 

Mi kell egy bulihoz? Zene, tánc, jó hangulat, és valamilyen 
alkalom, hogy összejöhessünk. Az alkalom adott volt, hatéves 
lett a Fidesz. Beszélgethettünk róla, láthattunk képeket zsenge 
gyermekkorából és ráadásul még a felköszöntés is nekünk szólt 
Végh László szájából: „Boldog születésnapot! Isten éltessen 
benneteket!" 

MIKÓCZY ERIKA 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva országgyűlési 
képviselő (SZDSZ) fogadóórát tart 
április 14-én, csütörtökön 13-14 
óráig az SZDSZ megyei irodájá
ban (Szent István tér 10.). 

Csajányi Melinda országgyűlési 
képviselőjelölt (MDF) szerdai na
pokon 15-18 óráig várja a válasz
tókat az MDF Nagy Imre téri szék
házában. 

• KOMMUNISTA-hír. Baukó 
Mihály, a Munkáspárt ország
gyűlési képviselőjelöltje április 
20-án, szerdán 17 órától a Békési 
úti Közösségi Házakban (Békési 
út 24.) tart gyűlést. 

• SZÉPÉSZEK. Fodrász- és 
kozmetikus szakmai napot tartott 
a Békéscsabai Ipartestület Koz
metikus Szakosztálya és a 635. 
Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola 
a közelmúltban az ipartestületek 
székházában. A szakmai napon 
láthattunk divatbemutatót, kozme
tikus show-t, neves fodrászok által 
készített frizurákat, de élmény
számba ment az első- és másod
éves kozmetikustanulók versenye 
is, akiknek feladata koktélsmink, 
illetve színházi smink elkészítése 
volt. Az első évfolyamból a szak

mai zsűri Juhász Daniellát, Ro
mán Gabriellát és Szikora Tímeát, 
a második évfolyamból Pataj Eri
kát, Krisán Zenóbiát és Majernyik 
Szimonettát sorolta az első három 
helyre. 

• M A T R I K U L A 

ELHALÁLOZÁS 

Balázs Lajos, Zahorecz Pál, 
Boross Gézáné Mózes Mária 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

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: Hungária-lnfo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



Rét éve az Önök bizalmából ellenzéki képviselőként 
elindultam egy úton... 

Azért, hogy jobb legyen 
az életünk! 

Szívvel, 
.ésszel, 
tisztességgel 
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LUKOVICS ÉVA 
országgyűlési képviselő 

és újra induló képviselőjelölt 
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S Z A V A Z Ó - A V A T O buli 
Békéscsabán az ifiházban 

1994. április 15-én (pénteken) 21.00 órakor. 
Játszik a JAZZ MINE zenekar 

és egy fantasztikus JAM SESSION 
20 zenész részvételével. 

F IDESZ -filmek, szavazóavatás 

meg ilyenek... 

Mindenkit szeretettel vár a házigazda: 

Végh László 
országgyűlési képviselőjelölt 

A belépés díjtalan. (x) 

DR. PREKOP OTTÓ 
B é k é s c s a b a , Ge r l a , C s a b a s z a b a d i , 

M e z ő m e g y e r je lö l t je 
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A Köztársaság Párt 
békéscsabai irodája meghívja 

Önt és barátait 

1994. április 18-án 18 órára 
az MSZOSZ székházának 

nagytermében rendezendő 

pedagógusfórumra. 
ELŐADÓ: 

dr. Bátori Zoltán, 
áz Országos Közoktatási Intézet munkatársa, 

HÁZIGAZDA: 

dr. Prekop Ottó 
JELÖLT. 

(x) 

DR. PREKOP OTTÓ ffl KÖZTÁRSASÁG PÁRT ffl 



A pártonkívüliek összefogtak! 
Itt már nyíltan hatalomnak akarják nevezni magukat 

a pártok, és hogy mi a néphatalom, arról aztán 

rendszeresen megfeledkeznek. 

Az újságok lapjairól, közpénzből készített propaganda 

röpiratokról félelmetes jelszavak köszöntenek ránk! 

Szerepelnek a hataloméhes pártapparátusok. A pártok 

előbb ígérnek, aztán, ha hatalommá válnak, „ üdvözöl

hetjük " bennük zsarnokainkat. A pártonkívüliek 

maradjanak a hatalom elnyomottai? 

Nem hagyjuk! 

Önnek is van feladata: győzzön meg néhány személyt 

a pártonkívüliség előnyeiről! 

A pártonkívüliekért: László Tibor 
független jelölt 

Váltanunk kell ! A pártonkívüliekért! 

Meg kell tanulnunk horgászni 
A kisbirtok jelene és jövője címmel tartott előadást dr. Vécsei 

László csabai önkormányzati képviselő azon a sajtótájékoztatón, 
amelynek házigazdája dr. Prekop Ottó, a Köztársaság Párt békés
csabai parlamenti képviselőjelöltje volt. Az előadó a háztáji gazda
sági rendszert alapvetően jónak tartotta, amely sokaknak fizetéski
egészítést jelentett. Csakhogy a piacok összeomlottak, a békéscsa
bai feldolgozóipar - a hűtőház, a konzervgyár - nem tudott fizetni a 
kistermelőknek. Közben a kárpótlási törvény ugyan visszadta az érin
tetteknek a földet, de a korábbi szövetkezeti földek szétaprózódtak, 
s a gazdák borúlátóan ítélik meg a helyzetet. 

Vécsei László hasonlata szerint a jövőben meg kell tanítani az 
embereket horgászni, illetve a halat eladni, nem pedig az eddigi gya
korlatnak megfelelően csak halat adogatni nekik. Ez azonban azt is 
jelenti, hogy az államnak garantálnia kell a piacot, valamint az ipar 
és a mezőgazdaság védelmét. Csakis a gazdasági fellendülés által 
szerezhetők vissza az elvesztett piacok. Példaként említette, hogy 
korábban a magyar tőzsér még Olaszországban is tudott szarvas
marhát eladni. 

A házigazda, aki pártja Békés megyei listáján a második helyet 
foglalja el (Vécsei doktor ugyanitt a tizenhatodik), mindehhez hozzá
tette, hogy olyan hitelkonstrukciókat kell bevezetni, hogy talpra álljon 
a magyar mezőgazdaság, illetve a feldolgozóipar. Mindehhez jó üz
leti terv is szükséges az érintettek részéről. A megkapott hitelt viszont 
csak korszerű, jó minőségű technológiára, vetőmagra, tenyészállatra 
lehessen szabad költeni. 

Prekop Ottó nagyon fontosnak tartotta kiemelni, hogy az áhított 
gazdasági fellendülés, amely a Köztársaság Párt gazdasági prog
ramjának alapja, csak akkor következhet be, ha a magyar mentalitás 
is megváltozik. Nem várhatjuk senkitől, hogy kihúzza az országot a 
bajból, csak magunkban bízhatunk. Egy ország csak akkor lesz gaz

dag, ha polgárai azzá válnak, ehhez viszont a jó értelem
ben vett nyugati piacorientált szemléletet és gondolkodás
módot is el kell sajátítani. S Z I L A S I M I H Á L Y 

Rendbe tesszük a vidék dolgait! 
Szemétdombra a Budapest-centrikus politikát, hogy felemelhes

sük a vidéket! - harsogta Torgyán József szombaton délután a bé
késcsabai sportcsarnokban megtartott nagygyűlésen. A Független 
Kisgazdapárt elnöke megígérte: ha megnyerik a választásokat, rend
be teszik a vidék dolgait, s akkor nem a budapesti kávéházakban 
üldögélő forgatókönyvírók lesznek a figyelem középpontjában, mi 
több, Torgyánék győzelmük esetén azonnal leállítják a nemzetrablási 
folyamatokat. A szónok szerint Magyarország most katasztrófahely
zetben van, hiszen az iparunkat idegen kézre játszották. Arra hivat
kozva, hogy a gyári munkások eladhatatlan termékeket termelnek, 
elbocsátották az alkalmazottak nagy részét, aztán tűrték, hogy a kül
földi befektetők szinte ingyen, de legalábbis áron alul nagy kegyesen 
megvásárolják a cégeket. 

A kommunistákról szólva Torgyán megkért mindenkit, menjen el 
a volt párttitkárokhoz, akik most elnök-vezérigazgatók valamelyik 
cégnél, s köszöntse őket a párttitkár elvtárs megszólítással, még ak-
W is, ha az érintettek sértettségükben büntetőfeljelentéssel fenye
getőznének. Ekkor derül ki ugyanis, hogy ezek az emberek görög
dinnye-politikusok: piros bensőjüket zöld máz takarja. Csakhogy, ma
gyarázta Torgyán, nemsokára eljön Szent Lőrinc napja, amikor a jó 
gazda a szemétre veti a megmaradt dinnyét. Ugyanez fog történni 
az előbb említettekkel is: az egész tolvajbandát el fogják kergetni, 
mert amíg ő él, addig nem lesz kommunizmus Magyarországon. 
Vagy esetleg a kezükbe adják a sarlót és a kalapácsot, amit annyira 
kedveltek korábban, és ha még most is annyira szeretik a Szovjet
uniót, semmi akadálya annak, hogy odamenjenek. A szónok úgy vél
te, hogy a kisember szent és sérthetetlen, és védelmet érdemel. De 
- emelte fel a hangját - meg ne tudjam, hogy ezek az emberek nem 
a Független Kisgazdapártra szavaztak, mert akkor be nem teszem 
többet a lábamat Békéscsabára!... 

S Z I L 



DR. PREKOP OTTÓ 
Békéscsaba, Gerla, Csabaszabadi 

Mezőmegyer jelöltje 

1 W 

DR. PREKOP OTT 

Köztársaság Párt 
VÁROSI IRODÁJA 

fórumot rendez 
1994. április 20-án, szerdán 18 órakor 

orvosok 

és érdeklődők részére. 

Előadó: 

dr. Veér András, 
házigazda: 

dr. Prekop Ottó 
jelölt. 

Helye: Békéscsaba, Megyei Könyvtár, Derkovits sor. 
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Szabad, demokrata esték 

, Klubestek 
r mindenkinek! 
s Békéscsabán, az ifjúsági házban 

(Derkovits sor 2.) 

Vendégeink: 

ápri//s J4., csütörtök 19 óra: 
Iványi Gábor lelkész, 
országgyűlési képviselő 

április 18., hétfő 18 óra: 
Tardos Márton 
országgyűlési képviselő 

április 21., csütörtök 19 óra: 
Rajk László 
országgyűlési képviselő 
április 28., csütörtök 19 óra: 
Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
országgyűlési képviselő 

Az est kérdése: 
Mit tehet a lelkipásztor 
Magyarországon? 
Az est kérdése: 
Mit kell tennünk a stabil, 
kiszámítható gazdaságért? 

Az est kérdése: 
Szabad-e a magyar 
kultúra? 

Az est kérdése: 
Szociális gondoskodás kell 
- de milyen?! 

Házigazda: 

Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva 

Ha eljön, megtudhatja, 
mit jelent szívvel, ésszel, 
tisztességgel politizálni! 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

állalkozásunk, a VEKO Betéti Társaság nyerte el 
a jogot, hogy - Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával együttműködve -
elkészítsen egy reprezentatív kiadványt, mely 
Békéscsaba várost mutatja be 100-120 színes 
fotóval, hasznos információkkal. 
Ilyen jellegű könyv legutóbb 10 éve jelent meg. 
Az albumban inforációs és reklámoldalak is 
helyei kapnak - korlátozott terjedelemben - , 
hogy a könyv olvasóinak kulturális, 
idegenforgalmi, vendéglátói és egyéb hasznos 
információkat nyújtsanak. 
Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy szívesen 
látná saját vállalkozása megjelenését 
a kiadványban, úgy kérjük, keressen meg 
bennünket. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a könyv kitűnő 
reklámajándék lehet partnerei számára, 
és e célból előrendeléseket is szívesen fogadunk. 
Várjuk jelentkezését! 

V E K O Bt. 
5600 Békéscsaba, 
Rákóczi u. 31. 
Telefon/fax: 328-522 

VERESS ERZSI) KONDÁCS PÉTER 



VISSZASZÁMLÁLÁS 

Vannak fájó pontok is... 
Dr. Vécsei László állator

vos, Nagyrét és környékének 
önkormányzati képviselője, a 
költségvetési bizottság elnö
ke, s még két bizottság tagja. 

- Az önkormányzat minden 
gyakorlat és felkészülés nél
kül, rettentő nehéz helyzetben 
vette át a vezetést. A közel 
négyéves munka eredménye, 
hogy sikerült pénzügyileg 
helyrebillenteni a várost. Két 
feneketlennek tűnő zsákot (az 
oktatás és az egészségügy) 
befoltoztunk, még ha ez áldo
zatokat is követelt. A '94 évi 
költségvetésünk olyan, hogy 
országos szinten is megállja a 
helyét; Uhrin Nándor, a pénz
ügyi iroda vezetője és profi 
csapata elismerésre méltó 
munkát végzett. Vannak ke

mény pénzügyi kötelezettsé
geink, például a hulladékkeze
lő, a piacbővítés és a gimnázi
um, de ezek a különböző léte
sítmények hosszú távra meg
oldják a város égető gondjait. 
A képviselő-testület működé
sében negatívumként értéke
lem, hogy közel tíz képviselő 
egyáltalán nem tartja fontos
nak az önkormányzati munkát, 
akad, aki az üléseken is csak 
hébe-hóba van jelen, s akkor 
is inkább akadályozza, mint 
segíti a vitát, a döntéshozást. 
A várost tekintve fájó pont, 
hogy nincs egységes város
rendezési koncepció, ebből 
gyakran adódnak nehézsége
ink. A liberális városvezetés 
gazdaságpolitikáját viszont 
nagyra értékelem, attól függet
lenül, hogy annak idején az 

Dr. Vécsei László 

MDF tagjaként kerültem a tes
tületbe. 

- Múlt év novemberében Önt 
jelölték a megüresedett alpol
gármesteri hely betöltésére... 

- Számomra egy megmé
rettetés volt ez a választás, 
amelyben végül is a közgyűlés 
nem jutott konszenzusra a 
személyemet illetően. Úgy 

gondolom azonban, meglát
szik a városon, hogy a hu
mánszférának egy ideje nincs 
felelőse. Vannak olyan terüle
tek, ahol az iskolák elnéptele
nedése várható a népesség 
alakulása miatt - az oktatás
ügyi koncepciót át kellett volna 
fogalmazni ennek figyelembe
vételével. Sok a szakközépis
kola Békéscsabán, meg kelle
ne nézni, ekkora terhet elbír-e 
a város, nincs-e más megol
dás. 

- Az MDF-nek, majd a ke
reszténydemokrata önkor
mányzati kollégiumnak volt a 
tagja. Mik a tervei a jövőben? 

- Úgy látom, az MDF városi 
szervezete erősen jobbra toló
dott. Hozzám inkább a liberális 
vonal áll közelebb. Több párt 
megkeresett az elmúlt hóna
pokban - jelenleg a Köztár
saság Párt megyei listáján 
szerepelek... 

MIKÓCZY ERIKA 

Tavaly decemberben jött 
létre az az oktatási és kul
turális szlovák nemzeti

ségi megállapodás, melyet 
Ján Kukucka, a Nagylaki Szlo
vák Oktatási Intézmények 
igazgatója, és Ancsin Pálné, ^ ^ ^ ^ 
a Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége helyi szervezetének ügyve
zető elnöke írt alá. Az együttműködés ér
telmében havonta kerül sor különböző pe
dagógiai tapasztalatcserékre és kulturális 
rendezvényekre. Nemrégiben a csabai 
nemzetiségi nyelvet oktató óvónők jártak 
Nagylakon, majd a vendéglátókat fogad
ták városunkban a Trefort Utcai Napközi
otthonos Óvoda pedagógusai. Ezen a ta
lálkozón részt vett Ján Kukucka igazgató 
úr is, akit a két város történelmi kapcsoló
dásairól, hagyományairól kérdeztük. 

- Milyen történelmi szálak kötik össze 
a romániai Nagylakot és Békéscsabát? 

- A két település közötti történelmi kap
csolódások igen régi hagyományokra te
kintenek vissza, ám csak közvetettek, 
hisz a nagylaki szlovákok Tótkomlósról 
(Slovensky Komlós) érkeztek 1803-ban; 
bár Tótkomlóst a csabai szlovákok telepí
tették be egy migráció során. így kézen
fekvő a rokonság a három település kö
zött. Az itt élő emberek többsége három
nyelvű, mindhárom kultúrát ápolja. A tör
ténelmi kapcsolataink főleg egyháziak: 
lelki pásztoraink egész sora Csabáról 
származott. Haán Lajos időlegesen Nagy
lak plébánosa is volt, s elsőként írta meg a 
község történetét. Közös múltunkra utal 

vallásunk is, az itteni szlovákok 
zöme az evangélikus felekezet
hez tartozik. 1822-ben, amikora 
templomunk épült, első'harang-

HATARTALAN BARÁTSÁG 

azonos 

Nagylak és Békéscsaba 

ja Békéscsabáról érkezett, a második ha
rang az 1870-es években szintén ebből a 
városból került hozzánk. Későbbi harang
jaink már a mai Szlovákiából, Banská Sti-
avnicából (Selmecbányáról) valók. Né
hány neves tanítónk is csabai származá
sú volt. Innen származott JurajHrabovsky 
politikus, az első képviselőnk a román 
parlament alsóházában, aki végül Szlová
kiában halt meg, ám hosszú időt töltött ná
lunk a két világháború között, s munkás
ságára igen büszkék vagyunk. Krupa 
András történelmi, néprajzi kutatásai is 
igen értékesek a számunkra. Identitástu
datunk, hagyományaink ápolása, s a jövő 
nemzedékek nemzetiségi öntudatának ki
alakítása oktatásunk fő feladata. A törté
nelmi vonatkozásokon kívül a kulturális 
élet számos területén vannak kapcsoló
dási pontok Magyarországgal, s Békés
csabával, ami természetes, hisz a Monar
chián belül egy országban éltünk. Kap
csolataink a II. világháború után, s még a 
totalitárius rezsim alatt is - főleg politikai 
okok miatt - kicsit hanyatlani látszottak, 
ám napjainkra egyre több törekvéssel ta
lálkozom „újraélesztésükre", a hagyomá
nyok folytatására. 

- Milyen kapcsolatai vannak ma a két 
településnek? 

- Reménykedem, hogy a jövőben a 
szakmai tapasztalatcserék, a kirándulá
sok, a közös nemzetiségi kulturális ren-

m dezvények elősegítik majd or
szágaink közeledését, hiszen 
a kölcsönös segítség mindkét 
félnek csak hasznára válhat. A 
szlovák szövetségek között 
igen jó az együttműködés: 

^ m m szoros a kapcsolatunk Chleb-
nyiczki Jánossal, a békéscsa

bai Szlovák Kutatóintézet tudományos tit
kárával is. Békéscsaba oktatási intézmé
nyeivel is folyamatos párbeszédet folyta
tunk: pedagógusaink módszertani tovább
képzése a rendszeres tapasztalatcserék 
kapcsán igen hasznos mindkét fél számára. 
Nagy szükség van új történelem tan
könyvekre, melyek megfelelnek korunk 
legújabb kutatásainak. Dr. Miroslav Kmet 
és Lászik Mihály, a békéscsabai szlovák 
iskola pedagógusai igen sokat tettek ez 
ügyben. 

- A közeljövőben milyen közös prog
ramokat terveznek? 

- Már voltak közös akcióink, például a 
februári farsangi bál Tótkomlóson, melyen 
a nagylaki zenészek szolgáltatták a talp
alávalót. (Áprilisban mi leszünk a házigaz
dák!) Az óvónők kölcsönös szakmai to
vábbképzéséről már szóltam. 

Májusra tervezzük a Szlovák Nemzeti
ségi Gyermekek Kulturális Találkozóját 
Békéscsabán, mely rajzkiállítással kap
csolódna össze. A nyár - a gyermekek 
számára - különböző nyelvi, olvasó-, 
nemzetiségi, néptánc-, és sporttáborok je
gyében zajlana. Júniusban a pedagó
gusok Pozsonyban találkozhatnak egy 
újabb továbbképzésen, s kirándulásokat 
tehetnek majd Szlovákia gyönyörű hegy
vidéki tájain. Képzőművészeink alkotásai
ból rendszeresen rendezünk kiállításokat. 

VÁNDOR ANDREA 



M 
...sírköves, 

dülöngő 
temetők" 

ostanában abból a 
madárketrecből, ami 
az irodám, egyre vá-

gyakozóbb pillantásokat vetet
tem a túlpartra (a kanális túl
partján van a liget meg a teme
tő), mígnem akadt egy lyukas 
napom; vettem egy csokor vi
rágot, hogy elmenjek a bará
tomhoz. 

Ez hiba volt... 
De csak szépen, sorjában. 
A temető bejáratánál, mind

járt jobbra, van egy tömegé
ben egyszerű, éppen ezért 
megható síremlék. Nem nagy 
csoda: kőfaragók lakják. Svecz bácsi meg Svecz néni. Meg a fi
uk: Svecz Jenő. Aki valaha jó cimborám volt. Meghalt 79-ben, 
alig túl a negyvenen. Rándul a virág a kezemben. No nem... még
sem. 

Aztán eszembe jut hajdani kollégám, Zajkás Gábor nyom
dász. Isten bizony, ott fordultam be, ahol kellett, pedig '59 óta 
nem voltam a sírjánál, csak a temetésen. Hát. Negyvenhét éves 
voltál... annyi midnen eszembe jut... öcsém lehetnél most. Meg
hatottan elhelyezem a virágot, aztán meggondolom magam. 
Nem reá gondoltam... és tekintetem kutatja a kopjafát. Amelyik 
mellett igencsak megnőtt a ciprus. „CipruslombokEtelke..." 

No igen: Gaburek Karcsira gondoltam a virágüzletben. A kop
jafa egy szegletére valaki egy műanyag nyelű ecsetet szögezett 
jó régen, a szög állapotából megítélhetően... Leteszem a virágot, 
aztán mást gondolok. Ide már annyit kellett hoznom! Ám Kapos
vári Jenőnek csak a temetésére vittem egy csokor mélyvörös, 
már-majdnem-lila akármit. Hát elviszem ezt itt neki... Temetői 
szemetet, tavalyi nádat égetnek arrafelé, ahol most lakik, csípős 
a füstje... Igen: a május 6. keltezésű Mérlegben még tréfálkoztam 
veled, hogy aztán a július huszonnyolcadiki példányban elbú
csúzzam tőled egy időre, Jencikém. „Füst szállt a szemembe..." 

No, menjünk. 
Hát igen: ez a szép csokor-néhány méterre egymástól apa, 

fiú, anya. Az anya: a nővérem volt. 
Tovább! 
Kerekes Gyurka bácsi után... már kint vagyok a ligetben, itt 

már rágyújthatok, a Zippóm pont úgy marhul, mint Kató temeté
sén. A ligetnek azon a részén, amelyiken az ötvenes években 
„állatkert" volt, csak sikerül tüzet csiholnom, mélyen leszívom a 
füstöt. Emlékezem. 

1944 telén, amikor a „Ligeti sori óvoda" helyén laktunk a Nigri-
nyi-villában, a nővérkém elhozott ide egy havas téli délutánon, a 

szomszédos Ambrus-kerté
szetből egy-egy csokrot sze
rezvén. Két katonasír volt itt, 
hóval simított buckák, két kü
lönböző formájú rohamsisak
kal a hevenyészett fejfákon. 
„Ez magyar, ez orosz katona 
volt"- mélázott el Kató, majd a 
kezembe adta az egyik csok
rot. „Teddoda!" Napok múltán 
kérdeztem volt tőle: „nekem" 
melyik katona sírja jutott? 
„Nem mindegy az, kölyök? 
Ember volt, amíg élhetett!" 
Ott, azon a téli alkonyon ültet
te el bennem azt a verssort, 

amit negyedszázaddal később írtam le: És a sírokon romantiku
san, bús, bíbor alkony. Ilyen egyszerű ez, bizony. Katókám, ott
honosan jártál-keltél volna bármely Krúdy-novellában. Ember 
voltál, amíg élhettél... 

No: most jön a neheze. Tavaly a ligeti sétám után a könyv
tárba mentem utánanézni valaminek, azután az „izraelita temető
ről" is idéztem valamit. Azóta készülök ide. Fél évszázados adós
ságot kell itt lerónom Fischer Nagyapa emlékére. Hogy mi min
den készülődik tudat alatt az emberben... 

A zsidó temető bejárata hátrébb került; a bejáratnál hatalmas 
betontömb, ívesen zsaluzva, előtte stilizált - ha egészen közel 
megy az ember: nyomasztó méretű/alakú/színű menórá. 

A döbbenet a sírkertben ér. 
Először olybá tűnik a látvány, mintha elszenvedett bombázás 

után nézne körül az ember... vagy ez egy zsidó szokás, amit nem 
ismerek? A sírkövek eldőlve, darabokra törve márvány és mű
márvány. Az épen maradottakon ismerős nevek: Kulpin, Rosen-
thal... Azután néhány javított követ fedezek föl: nem holmi ősi 
szokás hát a sírkövek borogálása. 

Az egyiken megható szavak: „Itt nyugszik a JÓSÁG"-a ver-
zálisokból külön kiemelve a kezdőbetű. 

Aztán felfedezem az én sírkövemet: 
„LÁNG IDA ÍRÓNŐ 
mártírhalált szenvedett a gettóban " 
Felnézek az üres égre: nem tudunk imádkozni, nem tudunk 

megbecsülni és nem tudunk megbocsátani. 
Svecz Jenő, Zajkás Gabi, Gaburek Karesz, Kaposvári Jenci, 

Nővérkém: ti bocsássatok meg! Az Ő sírjára került végül az én 
szerény csokrom. 

Amit nagy-nagy hiba volt megvásárolnom. 

K O V Á C S G Y Ö R G Y 

1 Irány a Szahara 

Két világcsavargó, Nagy Bálint, Bellei Attila és a hozzájuk tár
sult (amúgy saját állítása szerint otthon ülő) Boldog Gusztáv, 

a zord magyar télből februárban Afrikába vették az irányt. 

Hogy milyen volt Afrika, vagy legalábbis a kiszemelt úti cél, 
Marokkó, azt a komolytalan élménybeszámolóként meghirdetett 
Ifi Casino-beli házibulin mesélték el az érdeklődőknek. Diákok, 
videofelvételeket mutattak be az egyhónapos út legérdekesebb, 
legemlékezetesebb pillanatairól. Láttunk akácia- és eukaliptusz
erdőt, lapos, ablaktalan, homokfútta házakat, színes ruhában ké
regető barátot, királyi „kuckót", bazárt, majmot, beszélő kabócát 
és fészkelő gólyát. Meséltek a fák frizuráját egy irányba fésülő 
szélről, az Atlanti-óceán hideg vizéről, a lapos kövekkel körülra
kott jeltelen sírokról, a feleségenként egy hétig tartó esküvőkről... 

Volt, hogy ravatalozóban aludtak, de égy kis faluban a helybeli 
egyik Mohamed adott nekik szállást.'Ettek hazulról vitt csemegé
ket, de rák, rántott lepényhal és tevepecsenye is tarkította a me
nüt, amit az elmaradhatatlan szirupszerű, szertartásosan készí
tett teával öblített le a három csabai vándor. Körülnéztek egy oá
zisban, ahol korántsem a filmekből ismert hűs pálmaligetek és ta
vacskák fogadták őket, hanem kuckójukba visszavonuló embe
rek, néhol 1-1 fa és virág, egy alig csörgedező folyó. Találkoztak 
a homokban fürdő, indigókék ruháját a homokban mosó „kékem-
berrel" és varázsszerárussal, aki többek közt szárított denevért 
és békát kínált... 

Ilyen volt Afrika; az utazóknak fergeteges élmény, de a Casino 
közönségének is felejthetetlen. Ezek után talán meg kéne nézni 
közelebbről - ami egyesek szerint csak elhatározás kérdése, 
persze azért nem árt, ha az elhatározás mellé némi 
nyelvismeret (mondjuk német, francia, angol, arab) 
és egy kis készpénz is társul. M I K Ó C Z Y E R I K A r— -j 
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AT 

MEZŐMEGYER, 1994. április 19., 18 óra: 
Arany János Művelődési Ház (Kossuth u. 1.) 

G E R L A , 1994. április 20., 18 óra: 
Részönkormányzati Hivatal 
(Marx tér 1.) 

Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
országgyűlési képviselő 

(x) 

KÖZLEMÉNY 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 1994. április 7-i 
ülésén megválasztotta az országgyűlésiképviselő-választás 
lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságok 
titkárait, tagjait, póttagjait. 
A bizottságok személyi összetételéről készült névsor a pol
gármesteri hivatalban, a választási irodán megtekinthető. 
A megválasztott bizottsági tagok 1994. április 18-21. között a 
tőrvényi előírás szerint esküt tesznek. 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

FELHÍVÁS 
IAzoknak a sorstárs szülőknek a jelentkezését várom,! 
akiknek 4-5 éves korú cukorbeteg, illetve lisztérzékeny | 

| gyermekük van, és óvodás elhelyezést igényelnének! 

Telefon: 450-405. 
Jelentkezési határidő: 1994. április 24. 

1 MSZDP: a realitás talaján 
- A Magyarországi Szociáldemokrata Párt az 1990-es választá

sokon nem került be a parlamentbe, s hiányát megérezte a társada
lom. A gazdasági és politikai patthelyzet hátrányosan érintette az 
egyszerű kétkezi munkásokat, a bérből és fizetésből élőket, a kilátás
talan helyzetű fiatalokat, nyugdíjasokat, valamint kisvállalkozókat. E 
társadalmi rétegek érdekképviseletét szeretné felvállalni az MSZDP! 
- hangsúlyozta Ágoston Sándor, a párt megyei titkára múlt heti, Bé
késcsabán megtartott sajtótájékoztatóján, melyen Valaczkay Bálint, a 
szervezet megyei alelnöke, és Gyarmati Sándor békési vezető is 
részt vett. 

Az MSZDP megyénkben négy körzetben állít jelöltet, a listavezető 
budapesti jelölt, dr. Laposi Lőrinc, Békéscsabán Skumát István vállal
kozó „száll ringbe" a képviselőségért. A négy évvel ezelőtti ország
gyűlési választásokon megyei szinten 4 százalékot ért el a párt, 
melynek vezetői az idén 5-5,5 százalékra számítanak, az országos 
siker pedig a parlamentbe jutást jelentené. (Az országos lista egyéb
ként 52 fős lesz, akik között három-négy Békés megyei jelölt is he
lyet kaphat.) 

Ágoston Sándor végezetül a kopogtatócédulák gyűjtésekor szer
zett tapasztalatokról számolt be. Mint elmondotta, a kisemberek már 
nem hisznek a „nagyok" ígéreteiben, akikkel ellentétben az MSZDP a 
realitás talaján politizál, s felelősséget vállal a biztos jövő megterem
tésében. 

- A legtisztességesebb, a nagyközönség érdekeit legjobban szol
gáló programnak és képviselőinek kell megnyerniük a választást! 
Sajnálatos, hogy sok párt nem állt meg ezer szelvénynél, legfeljebb 

a háromezernél: e sikerhez gratulálunk, de kár, hogy ren
geteg pluszmunkát igényelt a „kicsiktől" a maradék össze-
szedegetése... - mondta Ágoston Sándor. L 

F J & l 

RADIOKABARE 
T A V A S Z I H A D J Á R A T április 15-éri7 

este 7 órától a Jókai 
Színházban lesz. 

A Rádiókabaré 
vendége: 

Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
országgyűlési képviselő (x) 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
pénzügyi és gazdasági irodája 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
az alábbi intézményekben történő épületfelújítási munkák 

kivitelezésére. 
• Szigligeti Utcai Óvoda: padlóburkolat-csere, nyílászárók 

javítása. 
• Pásztor Utcai Óvoda: tetőszigetelés. 
• Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda: szennyvízcsatorna

javítás. 
• József Attila. Lakótelepi Óvoda: tetőszigetelés. 
• Áchim L. András Általános Iskola: lépcsőházi ablak 

cseréje. 
• Dolgozók Általános Iskolája: az elektromos hálózat 

felújítása. 
• Szabó Pál Téri Általános Iskola: a tanuszoda ablakainak 

cseréje. 
• József Attila Általános Iskola: a melegítőkonyha felújítása, 

a tornaterem padlóburkolatának cseréje. 
• Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti 

Szakközépiskola: a magastető felújítása. 
• Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium: 

tetőszigetelés. 
• Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola: tetőszigetelés. 
• Tevan Andor Gimnázium, Nyomdaipari Szakközépiskola: 

a tanműhely tetőszigetelése. 
• Ruhaipari Szakközép-, Szakmunkásképző Iskola 

és Kollégium: erkélyek korlátjainak javítása. 
• 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola: a magastető 

felújítása. 
A részletes pályázati kiírás átvehető Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi 
és gazdasági irodájában (a fenti címen: I. emelet 142. iroda). 
Az átvétel időpontja: 1994. április 14-15., 9-12 óráig. 
Az ajánlatok beküldésének határideje: 
1994. május 2., 10 óra. 
Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának pénzügyi és gazdasági irodája 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékon az alábbi megjelölést 
kérjük: 

Felújítási munkák kivitelezésére vonatkozó ajánlat. 
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 
1994. május 2., 10 óra 15 perc. 
Helye: polgármesteri hivatal, I. emeleti 1. sz. tárgyaló. 
Az eredményhirdetés időpontja: 1994. május 13., 10 óra. 
Helye: polgármesteri hivatal, I. emeleti 1. sz. tárgyaló. 
Az ajánlatok összeállításáért és benyújtásáért vállalkozói díj 
nem számítható fel. 



I S K O L A S Z E K I TAGOK BÉKÉSCSABÁN 
1) Jókai Utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola 

Önkormányzat 

Nagy Gyula 

Tábor Lajosné 
Sajben Pálné 

Nevelőtestület 

Tatár Józsefné 
Sztankóné 

Kardos Piroska 
Szabó Éva 

2) Szent László Utcai Altalános Iskola 
Tímár Imre Nyesténé Székely Mária 
Juhász Andrásné Egri Ferencné 
Veress Erzsébet Gallé Katalin 

3) Geriai Általános Iskola 
Kis Sándor Sárándi Zsófia 
Kovács Ferenc Csajági Andrásné 

4) 2. Sz. Általános Iskola 
Zahorán Hilda Majoros Béláné 
Kátai Géza Kovács Istvánná 
Kiss István Dr. Becseiné 

Mázán Andrea 

5) 10. Sz. Általános Iskola 
Dr. Goldman György Kesiár Tamásné 
Komáromi István Mokran János 
Pádi Zoltán Kovalcsik Mihálynó 

6) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 

Balogh László Kiss Lászlóné 
Dr. Ratkay Imréné Néveri Magdolna 
Dr. Lengyel Imre Zátonyinó 

Fazekas Erzsébet 

Szülők 

Nagyné Bíró Ilona 

Ónodi Imréné 
Révész Györgyné 

Gubis Jánosné 
Síposné Sárvári Éva 
Wagner Sándor 

Kun Andrásné 
Kiss Sándomé 

Varga Gézáné 
Szenti Zoltánná 
Molnár Jánosné 

Dr. Vízhányó Júlia 
Petró István 
Molnár Pálné 

Dr. Bodnár Ágnes 
Dr. Hervoly Margit 
Molnár László 

7) 3. Sz. Általános Iskola 
Bánfi Ádám Duna Jánosné ' Laki Katalin 
Horváth István Thúryné Újházi Julianna Nanv Gyöngyi 

8) Szlovák Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Vozár Márton Kovác Laszlóné 
István Anna Milyó Jánosné 
Baczovszki Pál Pecsenya Edit 

9) 9. Sz. Általános Iskola 

Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva Győrfi Károlyné 

Néveri Imre Gerlecz Pál 
Hosszú Szilárd Szekeres Lászlóné 

10) Áchim L. András Általános Iskola 
Grúnwald Róbert Vad Antalné 
Dénes Béláné Várai Zsuzsa 
Bokor József Gyuris Vencel 

í 1) Madách Utcai Általános Iskola 
Dr. Szekeres István Zsibritáné Lémon Lívia 
Tóth Károly Árendás Istvánná 
Kutiné Dr. Nóvák Pál 

dr. Stefanovics Katalin 

12) 11. Sz. Általános Iskola 
Somogyi Józsefné Miklyáné Fejes Gabriella 
Dukát Zoltánná Szloszjár Györgyné 
Szilágyi Istvánná Szókéné Bukó Judit 

13) Szabó Pál Téri Általános Iskola 
Hári Katalin Erdős Tibor 
Tar László Mikióné Lestyán Irén 
Laki Gyula Szemancsikné 

Kovács Edit 

14) József Attila Általános Iskola 

Dobóvári Ildikó Angyal Imréné 

Hegyi István 
Horváth Istvánná 
Rajki Istvánná 

Nagy Zsuzsa 
Nyilasné Farkas Ilona 
Pap András 

Druszáné dr. Szabó Teréz 
Dr. Harangi László 
Dr. Fekete Józsefné 

Hirkáné dr. Csicsely Ilona 
Frankó Pálné 
Jacsek György 

Farkasné Sipos Ágnes 
Mochnács György 
Szendiné Törők Éva 

Dr. Csomós Anna 
Dr. Körösztős Éva 
Bicsak Tamás 

Tóthné Janosek Ildikó 

Csanálosi László Klampeczki Béla Dr. Cserei Pál 
Csajányi Melinda Sípos József Dr. Kibédi Varga Lajos 

15) Dolgozók Általános Iskolája, Gyors- és Gépíró Szakiskola 

Barlolák László Somogyi József Sajben Jánosné 

16) Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola 
Székely István Gyulafalvi Ernő Such Mihályné 
Herkó Györgyné Mochnács Mihály Dr. Lengyel László 
Bartók Tamás Dr. Ibos Gyula Gólya Pál 

17) Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola 

Pogonyi István Dávid Ferenc 

Mogyorós Gyula 
Grósz György 

Kocsondi Éva 
Suskó János 

Dr. Mpiima Georgené 
Marsi Mária 

Nándori István 
Szabó Mártonná 

18) Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi 
Szakközépiskola 

Molnár György Dr. Borgula Ilona Sinkóné Rück Ilona 
Tóth Zsolt Grósz Györgyné Kocsis Jánosné 
Dobrocsi Nándor - Pillér Sándor Lőrincz Lajosné 

19) Rózsa Ferenc Gimnázium 

Dr. Papp János Dr. Domokos Tamásné Dr. Goldman György 
Komáromi István Dr. Simon Imréné Nóvéné dr. Mátrai Ágnes 
Bartók Tamásné Dr. Zsilinszky Tibor Nagyné Gedó Katalin 

20) Tevan Andor Gimnázium, Nyomdaipari Szakközépiskola 
Tóth Gábor Halmágyi Tibomé Szabadi Mihályné 
Beregszászi László Csaszni László Mészáros Béla 
E. Szabó Zoltán Mayerhoffer Miklós Dr. Voith Katalin 
Dinók András Németh Lajos Dobos Ferencné 

21) 611. Sz. Villamosipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Vancsa István Marton József Dr. Borka József 
Tamásné Lehoczki Aranka Zsibrita Andrásné Pázsa László 
Baczovszki Pál Havasi Imre Kertész János 
Fehér Ibolya Varga József Petőfalvi Pál 

22) Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola 

Dr. Baueme 
Uhrin Nándomé Halasi Erzsébet Hamza Jánosné 
Dr. Nagy Balázs Dr. Hursán György Horváth Ernőné 
Mészáros Gábor Lehoczki Pál Kasznár Mihályné 

23) Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Iskola 

Bodzás Lajos Sári Erika Áchim Károlyné 
Vozár Márton Madzsó István Seleszt László 
Vantara Pál Sarkadiné Kendi Klára Földi Józsefné 

24) Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola 

Hosszú Szilárd Krupa Árpád Bánfi Ádámné 
Ungor Béláné Institóris István Baumann Ferenc 
Máté András Fellegvári Zoltán Mengyán Zoltán 

25) Badók Béle Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
Banner Zoltán Csajányi Melinda Gyurkóné Nagy Ágnes 
Felkai Eszter Lászlóné Szász Julianna Guba Andrásné 
Klampeczki Béla Csematony Marianna Fodra Lajosná 

26) Ruhaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola 
Hatos Istvánná Kovács József Pallér Istvánná 
Dobóvári Ildikó Tóth Károly Almási Gábor 
Panyi Márta Medovarszki Ilona Veszprémi Imréné 

27) 635. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 

Fenyvesi László Nagy Sándor József Szekerka Andrásné 
Békészki János Nagy Sándor Simon Béla 
Pintér Lajos Szabó Sándor Rostás Ferenc 
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MAGYAR 

SZOCIALISTA PÁRT 

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS 
1994. április 19-én 16 órától 
az IFJÚSÁGI HÁZBAN 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
SZERVEZÜNK. 

VENDÉGÜNK: 

NAGY SÁNDOR, 
az MSZOSZ elnöke 

Szeretettel várunk mindenkit! 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a Duna Tv csatornáján látható pénteken
ként, a műsorzárást követően. Ismétlés szombati napokon reggel 8 órától! Április 
15-16-án A világ vége napja című filmet vetítik. Ugyanabban az időpontban a 
MOC bemutatja a Felkészülés a szülésre című sorozatát (most a Szülőszoba, tes
sék belépni! című részt láthatják a nézők). A sorozat a Soros Alapítvány támogatásá
val készült. A témákkal kapcsolatos nézői kérdésekre szakember válaszol. Ezeket 
név nélkül adják közre. A kérdések beküldhetők a MOC cinére (Békéscsaba, And
rássy út 55-57.), vagy feltehetők telefonon, illetve üzenetrögzítőn (452-356). 

Diákotthoni felvétel 
Az Altalános Iskolai Diákotthon felvételt hirdet azon 1. osztályba 
beiratkozó tanulók számára, akik általános képzési irányú, vagy 
tornászosztályokba jelentkeznek, s távolabbi lakhely vagy egyéb 
okok miatt bentlakásos ellátást igényelnek. Korlátozott számban 
- s külön térítés ellenében - vacsoráig tartó egész napos ellá
tásra is lesz lehetőség. A helyben történő iskolába járás miatt 
javasolt a 9. sz. iskolába beiratkozás. Általános iskolás korú, 
gimnáziumba beiratkozó tanulók jelentkezését is várjuk. 
Érdeklődni és jelentkezési lapot kérni a helyszínen (Békéscsaba, 
P. Jilemniczky u. 1/1.) és telefonon (323-220) lehet. 

Felhívás! 
Amennyiben Ön jól felkészült, ambiciózus pedagógus, 
s el tudja képzelni, hogy pályáját módosítja, karrierjét 
másként alakítja, akkor ne hagyja figyelmen kívül, hogy 
az Általános Iskolai Diákotthon két álláshelyet hirdet 
meg a következő tanévre. 

Pályázni a Művelődési Közlönyben történő megjelenés 
után, érdeklődni ezt megelőzően is lehet. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. április 14-20. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
14- 20. 15 és 17 óra: SZABADÍTSÁTOK KI WILLYT! 

(szines, magyarul beszélő amerikai kalandfilm) 
19 és 21 óra: Dániel Day-Lewis: APÁM NEVÉBEN 

(amerikai bűnügyi film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
ART MOZI 

14. 18.30 óra: F. M. Dosztojevszkij: ÖRDÖGÖK 
(színes, magyarul beszélő francia film) 

15- 17. 18.30 óra: WOYZECK (fekete-fehér filmdráma) 

18- 19. 18 óra: Kevin Costner & Tommy Lee Jones: 
J. F. K. - A NYITOTT DOSSZIÉ H l . 

PREMIER MOZI 
14-17. 16.30 óra: THE QUEEN MAGIC 

14-15. 20.30 óra: Spike Lee: DZSUNGELLÁZ (színes amerikai film) 

16- 17. 20.30 óra: Spike Lee: SZEMET SZEMÉRT (szines amerikai film) 

19- 20. 19-én 20.45, 20-án 18.30 és 20.30 óra: 
Spike Lee: MO' BETTER BLUES 
(színes amerikai jazzfiim) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

SZABADÍTSÁTOK KI WILLYT! - FREE WILLY 
Látványos, magyarul beszélő, színes, szélesvásznú, 

amerikai ifjúsági kalandfilm 
Főszereplők: KEIKO és JASON JAMES RICHTER 

Izgalmas történet egy fogoly „gyilkos bálna" 
ós egy 12 éves utcagyerek barátságáról ós szökéséről. 

Dániel Day-Lewis: APÁM NEVÉBEN 
7 Oscar-díjra jelölve! 

Megtörtént esemény alapján készült amerikai bűnügyi dráma 
Rendezte: JIM SHERDIAN 

Főszereplők: 
DÁNIEL DAY-LEWIS • EMMA TOMPHSON 

PETE POSTLETHWAITE 
A film Gerry Conon igaz története, akit egy IRA-merénylet vég
rehajtásával gyanúsítva ártatlanul ítélnek életfogytiglani börtönre 
édesapjával együtt. 

Gerry a végsőkig küzd kiszabadulásukért... 

WOYZECK 

Fekete-fehér filmdráma Büchner drámája nyomán 

„Szép vagy, Mari, szép, mint a bűn!" 

Rendező: SZÁSZ JÁNOS 

Főszereplő: KOVÁCS LAJOS 

Operatőr: MÁTHÉ TIBOR 

A XXV. Magyar Játékfilmszemle legsikeresebb alkotása. 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 1 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
A Békéscsabai Evangél ikus Gimnázium 

(5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. tel./fax: 453-603) 
pályázatot hirdet az alábbi munkahelyekre: 

A meghirdetett munkahely: 

2 fő kémia-f iz ika szakos, 
1 fő biológia-kémia szakos, 
1 fő történelem-földrajz szakos, 
1 fő angol-német szakos, 
1 fő matematika-angol szakos, 
1 fő matematika-német szakos tanár. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a megjelenést követő két héten belül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
a megjelenést követő hat héten belül. 

Az állás elfoglalásának ideje: 1994. augusztus 1. 

Illetmény: a Közalkalmazotti Törvény előírásai szerint. 

Egyéb: étkezési hozzájárulás van. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

K Ö Z L E M É N Y 
Az 1/1994. (I. 20) sz. önkormányzati rendelet 37. § (2) bekez
dése alapján a lakásigényléseket 1994. június 30-ig 

meg kell újítani. 
A megújításhoz szükséges nyomtatványt a polgármesteri 
hivatal fsz. 10. számú szobájában lehet beszerezni. 

Hétfő 8.30-17 óráig. 
Ügyfélfogadási idő: Szerda: 8.30-16 óráig. 

Csütörtök: 8.30-12 óráig. 
Péntek: 8.30-12 óráig. 

I Reumatológia 
Dr. Perjés! Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

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

PÉNZTÁRGÉPEK 

EREDETI PAPÍRSZALAGOK, 
FESTÉKKAZETTÁK és KELLÉKEK! 

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

mérlegek, nyomtatványok lorgalmazása. 

Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHNIKA KFT. 

INnmCHNIKA * Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Teleion: 325-161 

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

Teleion: 447-563. 445-676 

INGATLAN 
• Kertes családi ház eladó: üzlet, raktár, tár-

sasház építésére is alkalmas. Érdeklődni: 
Klapka u. 4. 

• Kövesül mellett 3 szobás ház eladó, el
cserélhető. Érdeklődni: Békéscsaba VII.. 
Haladás u. 6. 

• A Széna utcában garázs eladó. Telefon: 
323-238. 

• 2,5 szobás lakás eladó a Lencsesin. Tele
fon: 455-251, 16 órától. 

• Andrássy úti, 70 m'-es, konvekloros lakás 
eladó. Telefon: 443-469. 

• Zöldövezeti, 60 m'-es. 2,5 szobás, telefo
nos, padlás- és pinceteres lakás eladó. 
Telefon: 444-730. 

• Nagyréten zártkert eladó. Érdeklődni: 
Bessenyei u. 71. 

• Családi ház eladó ósszekőltőzóknek is. Ér
deklődni: Békéscsaba VII. ker. Hoki u 16. 

• A Keleti-kertekben zártkert 2 szintes házzal 
melléképülettel eladó. Telefon: 328-699. 

• KazinczyTakotelepi 1 szoba t étkezős, 
egyedi fűtésű, I. emeleti lakásomat na
gyobb lakásra (egyedi gázosra!) cserél
ném. Megvásárolható önkormányzati lakás 
is érdekel! Teleion: 451-528. 

• Tanya eladó, vagy kertes házra cserélhető 
a városhoz közel. Békéscsaba, Nagyrét. 
Körös-part utca 1822. 

• Gyulán másfél szobás üdülési jog május 
3.-május 16-ig átadó 6000 Ft-ért. Érdeklőd
ni: Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 42. 

• Jaminában, az Illyés Gyula u. 20. sz. alatt 
4 szobás kertes ház eladó. Érdeklődni: hét
köznap 17-19-ig. hétvégén 10-19 óráig. 

• Háromszobás, összkomfortos, garázsos. 
kis kertes lakás eladó. Békéscsaba. Rózsa 
ii.Hk 

• Garázs kiadó a Lencsési út végén. Telefon: 
323- 609. 

• Eladom vagy elcserélem a Rábai utcai 1 * 
2 félszobás lakásunkat garázzsal. Keresek 
2-2,5 szobás lakást a belvárosban. Tele 
fon: 453-332.19 óra után. 

• Belvárosi 2 szobás, II. emeleti telefonos la
kás eladó. Telefon: 443-341. 

• Albérletbe kiadó másfél szobás telefonos, 
bútorozott lakás 1-2 évre. Érdeklődni: 
455-497. 

• Nyaraló eladó Szanazug dobozi oldalán. 
Érdeklődni: 327-392.322-392. 

• Mezőmegyer központjában nagy családi 
ház autószerelő műhellyel eladó 
Érdeklődni a 321-610 telefonon. 

• 1.5-3 szobás lakást vásárolnánk Békés
csabán. Telefon: 453-658. 

• Egyedi gázos lakás az Andrássy úton ela
dó. Telefon: 453-658. 

• Társasház építésére alkalmas telek a Ho-
ránszky utcában eladó. Telefon: 453-658. 

• Kétszobás, egyedi fűtéses, telefonos lakás 
garázzsal eladó. Békéscsaba, Kazinczy-ltp. 
V-23. A. IV. 14. Érdeklődni: 326-428. 

• Eladó üzlet a központban. Érdeklődni: 
452-317. 

• Belvárosi, 2+fél szobás, 74 m'-es III. eme
leti lakás eladó. Teleion: 442-328,444-085. 

• 5 szobás, telefonos családi ház garázzsal 
eladó, ugyanitt zártkert eladó. Telefon: 
324- 205.17 órától. 

• A Jókai u. 47. sz. alatt ház eladó. Társas
ház építésére is alkalmas, 700 m' terüle
ten. Teleion: 451-543. 

JARMU 

Jó állapotban lévő Citroen BX 1.6-os. ezüst 
metálszinú, első tulajdonostól, extrákkal 
sürgősen eladó. Telefon: 452-676, 17 óra 
után. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Szines televíziók javítása hétvégén is garan

ciával! Domokos Tamás, telelőn: 323-721. 

• Parabola- es tetőantenna-szerelés vidékre 
is. Autórádió és -magnó, HIFI, videó javítá
sa. Boda Béla. Békéscsaba. Csíki u. 36. 
Telefon: 326-931 (üzenetrögzítő). 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó kedvező 
áron! Teleion: 323-945. 

• Dr. Kerekes Attila fogszakorvos rendel: 
hétlö-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. Békéscsaba 
VI, Urszinyí Dezsőné u. 5. 

• Minden típusú kerékpár javítása! Kerékpár
szerviz, Békéscsaba, Zsíros u. 17. Nyitva: 
hétfőtől szombatig, 14-19 óráig. Telefon: 
325-462. 

• Nyugati gépkocsik féltengely-, hengerte)-
felújítása! Érdeklődni: Bankó u. 31. (volt 
Kulich utca). 

• Szines és lekele-tehér televíziók javítása, 
áthangolása. Antennaszerelés. Használt 
nyugati színes televíziók eladása 10 000-
20 000 forintig Cím: Bankó u. 31. (volt Ku
lich utca), telefon: 325-122. 

• Mikrohullámú sülő. automata mosógép, 
háztartási- és barkácsgépjavítás. Anten
nák, parabolák szerelése, villanyszerelési 
munkák. Műszaki cikkek adásvétele, érték 
becslése. Mindez garanciával. Cím: Eletet 
roszervlz. Hargita u. 5. Felvevőhelyek Be
rényi út 20. (teleion: 450-305): Pipacs kőz 
10. (telefon: 455-474). 

• Telefonhosszabbitás. áthelyezés: kaputele
fonok, parkolásgátlók, nyílászárók, riasztó
rendszerek és kapuk automatizálása. Tele
fon: 444-730. 

• Nagy mennyiségű bálás ruha és lábbeli ér
kezett a jaminai Ráció kereskedésbe. Át
meneti kabátok, dzsekik, szoknyák, blúzok 
20-50%-os kedvezménnyel kaphatók. 
Cím: Békéscsaba, Orosházi út-Madách 
utca sarok. Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-17.30-ig. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. 
Cím: Könyves u. 45., telefonügyelet: 
456-537, 9-12 óráig. 

• Automata mosógépek és programkapcso
lóik javítása. Helyszíni javítás hétvégén is. 
Elektron Gmk. Békéscsaba. Bartók B. út 4. 
Telefon: 325-948. 

• Használt motorkerékpárt szeretne venni 
vagy eladni? Keresse lel a Szivárvány mű
szaki boltot Békéscsabán, a Tessedik utca 
24.-gyel szemben! 

EGYÉB 
Nyúlketrec eladó. Érdeklődni: Bessenyei u. 
118/1. 

Hízók hasítva eladók Telefon: 459-337. 

1 db 170 cm-es Bahama fürdőkád. 2 db 
90x210 cm-es mélyen üvegezett ajtó és 2 
db Bonanza ágy eladó. Telefon: 459-141. 

Hajnal u. 7. számú nagy ház és hálószoba-
bútor eladó. Érdeklődni: Békéscsaba. 
Szőlő u. 23. 

Kuvasz kiskutyák 
könyvezett - eladók 
Telefon: 323-495. 

• ETZ 150 E motorkerékpár eladó. Telefon: 
444-056. 

Öntöttvas fürdőkád 
Megtekinthető: 
Fényesi út 103. 

eladó 
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A közelmúltig e városkép 
látványa fogadta az erre járót, 
ha a Petőfi utca-Andrássy út 
és a 100 éve Jókai utcának 
elnevezett hely tájékára 
vezetett az útja. 
A sarki épület a szórakozást 
és a vendéglátást szolgálta 
nagyon régóta. 
Nevezték egykor Jókai, Gulyás 
és Halászcsárdának is. 
A túloldalon a Szőnyegszövő 
emeletes épülete, melyben 
egykor szorgos asszonykezek 
szőttek szép csabai 
szőnyegeket. 

A Jókai út átépített, forgalmas, 
jelzőlámpás csomópont ma. 

GÉCS B 

A TEVAN KIADÓ 
ÚJDONSÁGA 

Szabó Erika 

Angyaltollak 

A JÉGSZILÁNK SUTTOGÁSA 
Az Angyaltollak szerzője me

diterrán költő, egzotikumok és 
misztikumok megteremtője, úgy 
ad hírt a benső, lelki rezdülé
sekről, hogy közben a szavak 
zeneiségére is figyel. 

A manapság szo
kásos világfájdalom 
megéneklése helyett 

az önépítésre koncentrál, egy 
sajátos, eredeti lírikusi attitűd 
megteremtésére, amelynek kö
zéppontjában az emberi méltó
ság megőrzésének vágya kris
tályosodik költészetté. 

Virginia Woolf és Silvia Plath 
nőiesen szép költészetére em
lékeztet Szabó Erika beszéd
módja, de gondolatisága meg
különbözteti minden eddigi pá
lyatársától. Jövő áll előtte, 
szenvedélyes, szenzibilis alka
ta ellenére racionalitással tartja 
kordában a versbéli érzelme
ket. 

Az Angyaltollak első könyv, 
mégis érett, kiérlelt versek gyűj
teménye. 

KÁNTOR ZSOLT 

GONDOLKODÓ 

Magány 
Ez egy csupasz mondat, amely 

arról szól, hogy az embernek ren
geteg mondandója van, a feje 
zúg, mindjád föl fog robbanni a 
gondolatok súlya alatt, med kife
jezhetetlen minden, felfoghatatla
nul, kifejezhetetlenül végtelen a 
világmindenség, a szem képtelen 
az összes világot, az összes 
fényt befogadni, az élet túlságo
san is rövid ehhez, és ráadásul 
ott fortyognak az érzések is, 

% amelyek még súlyosabbá és ki-

mondhatatlanabbá teszik a zuho
gó gondolatokat - a gondolatok 
forgatagában tűz lobban, s a va
kító tűzijáték elkápráztatja a te
kintetet, a szem pislog, csukódik, 
oda a tiszta gondolat, a forma, jö
hetnek az álmok, a kérdések 
megválaszolatlanok maradnak, 
vagy a válaszok gyötrelmes örö
möt jelentenek, ugyanis múlnak 
és múlnak az évek, s ha valaki a 
mondandóját mégis meg tudja 
végre fogalmazni, mások édesé
re tudja adni, az csupaszon fog 
járni a halhatatlanság tiszta ösvé
nyein, parázsló gondolatokon, ér
zéseken - med egy végtelen 
mondat a világ. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 




