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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

Tax i 
„Gyalogolni jó" - mondta 

Móricz Zsigmond. Ennek elle

nére én nagyon szeretem a 

taxisokat Békéscsabán. (A 

pestieket kevésbé.) A legvá

ratlanabb pillanatokban segí

tenek, intelligensek, órielme-

sek, jól íelkószültek, gyorsak, 

előzékenyek és lehet beszél

getni velük. Azzal az életta

pasztalattal (ós talán nem túl

zás: bölcsességgel) rendel

keznek, ami a „világjárók" sa

játja. Bejárják ők a legkülönfé

lébb helyeket az országban, 

hisz az utasok olykor Románi

ába akarnak utazni vagy 6 p -

pen Budapestre, de akad még 

messzebbre kívánkozó delik

vens is. 

Gyalogolni jó, hisz szá

mos új élmény vár arra is, aki 

Thomas Bemard szavával él

ve a JÁRÁS-t választja. De 

vannak utak, amelyek túlnő

nek a gyalogló meditációs 
bűvkörén, és az ember nem 

gép, elfárad a lába, szorít a ci

pője, így inkább pénzt áldoz a 

vágyott helyek elérésére. A 

taxi jó, ha a sofőr becsületes, 

mondta nagymamám. Igen. 

Én Békéscsabán még negatív 

taxiélményben nem részesül

tem. A tarifák különbözőek, az 

utas választhat, még tőrzsu-

taskártyát is válthat. Nagyon 

(és sajátosan) érdekes embe

rek a taxisok. Isten áldja meg 

őket! S bár természetes len

ne, ha mindennap igénybe ve

hetnénk őket... 

KÁNTOR ZSOLT 

Z E N I T '94 
1994. AUGUSZTUS 8-13. 

7. Z E N E I I F J Ú S Á G I T A L Á L K O Z Ó 

és A T L A N T I S - Y A M A H A N E M Z E T K Ö Z I 

F Ú V Ó S Z E N E K A R I V E R S E N Y • B É K É S C S A B A 

TÉRZENÉK V E R S E N Y P R O G R A M 
A VÁROSHÁZA UDVARÁN 

KIEGÉSZÍTŐ P R O G R A M O K 

8. hétfő 
19.00 Korzó tér 

A Békéscsabai Ifjúsági 
Fúvósok hangversenye. 

10. szerda 
18.00 Evangélikus szeretetotthon 

(Berényi út 125.) 
A neustadti (Németország) 
zenekar bemutatója. 

18.30 Korzó tér 
A moszkvai zenekar térzenéje. 

19.45 Megnyitó 
20.00 A Békéscsabai Ifjúsági Fúvósok 

(vezényel: Bálint Győző) és 
a Szentes Városi Fúvószenekar 
(vezényel: Mihály Béla, 
Bánfi László) versenyprogramja. 

21.00 Fesztiválkaszinó az ifiház 
teraszán. 

11. csütörtök 
10.30 A színház előtti tér 

A szentesi zenekar térzenéje. 
18.30 Korzó tér 

A Neustadti zenekar koncertje 
és majorette-bemutatója. 

20.00 A tétkomlósi Mol Rt.-Agropils 
Fúvószenekar 
(vezényel: Krcsméri János). 
A moszkvai fúvós-zeneiskola 
ifjúsági zenekara (vezényel: 
Geht Rem) és a komáméi 
Vesela Kapela (vezényel: Ludovit 
Moravcik) versenyprogramja. 

21.00 Fesztiválkaszinó az ifiház 
teraszán. 

12. péntek 
16.00 A színház előtti tér 

A NarJacanka (Románia) 
térzenéje. 

18.30 Korzó tér 
A komáméi Vesela Kapela 
koncertje. 

20.00 A Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar 
(vezényel: Debreczeni István), 
a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvós
zenekar (vezényel: Jankovszki 
Ferenc és Jankovszki Zoltán) 
versenyprogramja. 

17.00 Kisliget - Stark T. ígéretek című 
kompozíciójának nyilvános 
próbája a szerző vezényletével. 

20.00 Fesztiválkaszinó az ifiház 
teraszán. 

13. szombat 
10.00 A színház előtti tér' 

A komarnói Vesela Kapela 
és a Nadlacanka térzenéje. 

18.00 A harrogate-i Lewit Youth Band 
(Anglia) versenyprogramja 
(vezényel: Malcolm Dibb). 

11.00 Kisliget - Stark T. ígéretek című 
kompozíciójának nyilvános 
próbája a szerző vezényletével. 

13.30 Focikupa a fesztiválon részt 
vevő zenekarok között. 

13. szombat 

19.00 ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS GÁLA 
• Menetzene a sétálóutcán. 
• A résztvevő együttesek bemutatkozása. 
• A Neustádter Jugendblasorchester, 

a Moszkvai Ifjúsági Fúvószenekar, 
a Lewit Youth Band, 
valamint a győztes zenekar rövid koncertjei. 

• Eredményhirdetés és díjkiosztás. 

21.00 FESZTIVÁLKASZINÓ AZ IFIHÁZ TERASZÁN. 
Ugyanebben az időben a zsűri nyilvános értékelése 
az iljúsági ház Pataky-termében. 

A fesztivál ideje alatt az ifjúsági ház galériájában Yamaha fotó- és 
plakátkiállrlás látható. 

A zsűri tagjai: E. Jon de Revére, a New York-i Zenei és Zeneok
tatási Egyetem prolesszora, a Concertworld igazgatója: Balázs Ár
pád, a Magyar Fúvószenei Szövetség elnöke: Marosi László, a Ma
gyar Honvédség Központi Zenekarának karmestere; Stark Tibor ze
neszerző, karmester. 



• 1995. JÚLIUS 21. A HATÁRIDŐ 

A lakások értékesítése 
Mint ismeretes, a közgyűlés júliusi ülésén megszületett az önkor

mányzati lakások elidegenítéséről szóló rendelet. Az eladások elő
készítésével és lefolytatásával az önkormányzat a Csabai Üzemel
tető és Szolgálatató Kft.-t (CSÜSZ Kft.) bízta meg. 

A rendelet július 21 -i számunkban jelent meg, ezért most nem 
térünk ki a részletekre, csak néhány fontos tudnivalóra hívjuk fel a 
figyelmet, melyek a CSÜSZ Kft. és az önkormányzat képviselőinek 
múlt pénteken megtartott sajtótájékoztatóján hangzottak el. 

Dr. Pusztai András jogtanácsos arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy mintegy 2300 lakás adható el, s eddig mintegy 1400-an jelezték 
vételi szándékukat. Minden érintett vásárlási ajánlatot kap, s legké
sőbb 1995. július 21-ig nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e vételi jo
gával. Az értékesítendő lakásokat először társasházzá kell nyilvání
tani, ez a munka már javában folyik. A CSÜSZ Kft. segít a lakóknak 
az alakuló ülések megszervezésében. Úgyszintén megkezdődött az 
épületek és a lakások állapotfelmérése, a forgalmi érték megállapí
tása - ez a lakóknak nem kerül semmibe. Az adásvételi szerződés 
viszont nem illetékmentes. Továbbá a vevők kötelesek lesznek biz
tosítást kötni a megvásárolt lakásra. Augusztus végén, szeptember 
elején a CSÜSZ Kft. elkészíti és a lakóknak eljuttatja az első vásárlási 
ajánlatokat. Hogy milyerrsorrendben értékesítik az önkormányzati la
kásokat, az a rendelet mellékletében olvasható. 

Árvái Ferenc, a kft. vagyonüzemeltetési osztályának vezetője a 
forgalmiérték-becslés elkészítésének részleteit ismertette. A vételár 
kialakítása a helyi, békéscsabai forgalmi érték alapján készül. Figye
lembe veszik a lakás elhelyezkedését az épületen belül, az épület 
környezeti fekvését és sok-sok más egyéb tényezőt is. A lakások 
eladási áráról írásban értesítik a leendő vevőket, ezenkívül az árat 
tartalmazó listát kifüggesztik minden lépcsőházban. 

A jövőt illetően Jambrich Mihály, a CSÜSZ Kft. egyik ügyvezetője 
elmondta, hogy a magántulajdonba került lakások üzemeltetéséről a 
lakók döntenek majd. Három lehetőség van: továbbra is a CSÜSZ 
Kft.-t bízzák meg az ingatlan működtetésével; belépnek a lakásszö
vetkezetbe, s az működteti a lakásokat; saját maguk gondoskodnak 
mindenről. 

Kérdésre válaszolva dr. Simon Mihály jegyző elmondta, hogy a 
városban tudomásuk szerint mintegy 50-100 kényszerbérlet van. (Ez 
a „bérleti" gyakorlat 1953-ig létezett: nagy lakással bíró emberekhez 
idegen családokat költöztettek, mint az elnevezés is jelzi, mindkét 
fél, de főként a tulajdonos számára kényszerűen.) Ezeket a törvény 
értelmében 1996-ig meg kell szüntetni. Eddig csupán hat ilyen kére
lem érkezett. 

(Sz. Sz.) 

M A T R I K U L A 

HÁZASSÁG 

Szabó Ágnes és Szabó Ist
ván, Szűcs Györgyi és Ádász 
Csaba 

SZÜLETÉS 

Kindli József és Kiss Katalin 
leánya Viktória Anna, Domo
kos János és Nyisztor Mária 
leánya Tímea, Dudás Zoltán 
és Kádas Katalin leánya Bar
bara Katalin, Nóvák András és 
Balázs Mária fia András, Fási 
István és Samu Edit fia Milán, 

Kasznár Mihály és 
Bokos Tünde Erzsé
bet leánya Barbara 

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 

HETI MOZIMŰSOR 

1994. augusztus 4-10. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

VIII. 4-7.16 óra: 

20 óra: 

18 ós 22 óra: 

VIII. 8-10. 18 óra: 

20 óra: 

MY G I R L 2. (színes amerikai film) 

Whoopi Goldberg: APÁCA S H O W 
(színes, zenés amerikai vígjáték) 

KAL IFORNIA 
(színes amerikai pszichothriller) 

Whoopi Goldberg: APÁCA S H O W 
(színes, zenés amerikai vígjáték) 

KAL IFORNIA 
(színes amerikai pszichothriller) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

VIII. 4-7. 19 óra: 

VIII. 4-7. 21.15 óra: 

VIII. 8-10. 17 óra: 

ART MOZI 
Olivér Stones ós Wayne Wang: 
MENNYEI ÖRÖMÖK K L U B J A 
(amerikai film) 

PREMIER MOZI 
Genna Davis: ANGIÉ 
(színes amerikai film) 

MY G I R L 2. 
(színes amerikai film) 

HETI FILMAJÁNLAT 

KALIFORNIA 

A HALÁL NEM UTAZIK EGYEDÜL 
...avagy még „Veszettebb a világ" 

Színes, szélesvásznú, amerikai pszichothriller, 

DOMINIC SENA filmje. 

Főszereplők: 
BRAD PITT • JULIETTE LEWIS • MICHELLE FORBES 

J\ Kaliforniában is fiatalok bolyonganak Amerika útjain, akár
csak a Szelíd motorosokban, de az én filmem sokkal sötétebb, 
teljesen átitaja az erőszak. Főhősöm sem szelíd motoros, 
hanem sorozatgyilkos." 

A PÓSTELEKI AUTÓSMOZI MŰSORA: 
Az előadások kezdete 19 ó r a . AUGUSZTUS 4 - 1 0 . 

4-5. BEETHOVEN 2. 
Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 
Rendezte: Rod Dániel 
Főszereplők: Charles Grodin, Bonnié Hunt 

6-7. TÖKÉLETES VILÁG 
Színes amerikai film 
Rendezte: Clint Eastwood 
Főszereplők: Clint Eastwood, Kevin Costner, Laura Dern 

8-10. KÖTELEZŐ TÁNCOK 
Színes, magyarul beszélő ausztrál film 
Rendezte: Baz Luhrmann 
Főszereplők: Paul Mercurio, Tara Morice 

Műsorváltozás az üzemeltetőn kívüli okok miatt előfordulhat, amiért elnézést kérünk! 
Az előadás alatt büfé üzemel! 

A MOZI CSATORNA műsora r e n d s z e r e s e n a Duna T v csatornáján 
látható péntekenként, a műsorzárást követően. Ismétlés szombaton 
este ! Augusztus 5-6-án a Vízidili című filmet vetítik. A film előtt 
a műsorban r e n d s z e r e s e n bemutatják a székelyudvarhelyi A T I - B E -
T A TV tudósításait, valamint a Jó szóval oktasd , játszani is engedd 
című sorozatot a So ro s Alapítvány támogatásával. A M O C címe: 
Andrássy út 5 5 - 5 7 . , telefonszáma: 4 5 2 - 3 5 6 . 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szociális bizottsága értesiti a város lakosságát, 
hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók 
első lakásának megszerzéséhez kamatmentes 
támogatást nyújt. A támogatás részletesebb felté
teleiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást 
ügyfélfogadási időben, a városháza földszint 10. 
számú szobájában. A támogatási kérelmeket 
1994. szeptember 1-jéig lehet benyújtani az arra 
rendszeresített formanyomtatványon. Az igények 
ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

a
a Telefonszámunk " B 

D Í J M E N T E S E N > 
HÍVHATÓ! ' 

***». 

444»777 

T O R Z S U T A S U N K ! 
Megéri... 

A feltételekről érdeklődhet 

a Thermál infó telefonszámán: 

4 5 - 4 5 - 4 5 
S z ő n y e g t i s z t í t ó - , 

gőztiszt l tó-kölcsönzés 
H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S S A L I S ! 

BÉKÉSCSABAI IRODÁJA 
Békéscsaba, Szent István tér 5. (telelőn: 328-428) 

keres fizetővendéglátás céljára önálló, 
berendezett lakásokat Békéscsabán. 

AJÁNLATKÉRÉS 
intézmény működtetésére 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ajánlatkérés 
céljából meghirdeti az 

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 
önkormányzati tulajdonban lévő közművelődési intézményt. 

Az ingatlannal és a hozzá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos 
információk beszerezhetők Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala oktatási, közművelődési és sportirodájának 
közművelődési csoportjánál. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
1994. szeptember 1., 16 óra. 

Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Oktatási, közművelődési és sportiroda 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük beküldeni. 

Az ajánlatok felbontási időpontja: 
1994. szeptember 2., 13 óra, 
polgármesteri hivatal 1. számú tanácskozóterem. 

A z ajánlatok értékelése: 
az 1994. novemberi közgyűlés időpontjától függően. 
Helye: polgármesteri hivatal 1. számú tanácskozóterem. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja 
azon jogát, hogy a város és a közművelődési intézmény 
érdekét ki nem elégítő ajánlatok esetén nem hirdet 
eredményt. 

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-S63 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
• 5 szobás, 2 fürdőszobás, emeletes, 

összkomfortos sarki ház üzlettel, 
műút mellett, a városközponthoz, 
vasútállomáshoz közel, beépíthető 
tetőtérrel eladó. Érdeklődni hétköz
nap az esti órákban, hétvégén egész 
nap. Tessedik utca 43. 

• Mezőmegyer központjában nagy 
családi ház eladó, autószerelő mű
hellyel. Teleion: 321-610. 

• Családi ház nagy kerttel a Felső-Kö
rös sor 25. sz. alatt eladó. Érdeklődni: 
Kőmíves K. sor 17., vagy 459-141. 

• Lakást vásárolnánk Békéscsabán. 
Teleion: 453-658. 

• 1 szobás, egyedi gázos udvari ház
részt cserélnék 1-1,5 szobás lakásért 
vagy házrészért. Urszinyi Dezsóné u. 
28. (Pap). Érdeklődni szombat déle
lőtt és hétköznap 16 óra után. 

• A Veszei-kerteknél, Hosszú u. 154-es 
zártkert eladó. Ugyanitt 1 db Robot
ron Írógép S-6011, 1 db 5 l/perc új 
áteresztős PB vízmelegítő eladó. Ér
deklődni a 321-598-as telefonon le
het, 19-20 óra között. 

• Sikonyban bekerített, termő gyümöl
csös eladó. Érdeklődni este, a 
455-383-as telefonon. 

• A Lencsésin 1+2-es lakás kiadó. Ér
deklődni: Lajta u. 40. 

• Tanya eladó, 1596 négyszögöl. Bé
késcsaba, Nagyrét 1618. Érdeklődni 
a helyszínen, vagy telefonon: 
452-219. 

• 1,5 szobás, I. emeleti lakás a köz
pontban eladó. Egyéni gázóra, vízó
ra, telefon van. Ugyanott olajfestmé
nyek is eladók. Érdeklődni telefonon, 
12-15 óráig 324-603, 15-17 óráig 
325-803. 

JARMU 
4 éves Trabant 601, kevés kilométer
rel, újszerű állapotban eladó. Irányár: 
110 000 Ft. Érdeklődni a 452-676-os 
teleionon, 18 óra után. 

SZOLGÁLTATÁS 
• Tetőszolgálat! Lapos cserép- és ma

gastetők készítése, javítása garanciá
val. Bejelentés 9-12 óráig a 
447-247/127 telefonon. 

• Figyelem, változás! Dr. Varga Ákos 
mozgásszervi rehabilitációs és orto
péd szakorvos főorvos magánrende
lésének helye augusztus 1-jétől: Bé
késcsaba, kórház (Gyulai út 18.), fizi-
oterápia. Rendel: kedd, szerda, csü
törtök 16-17 óráig. 

• Lakossági üvegezés, hőszigetelő 
üveg gyártása! Házhoz megyünk! 
Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tele
fon: 454-246. 

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

• Szines televíziók javítása hétvégén is, 
garanciával! Domokos Tamás, tele
fonüzenet: 323-721, rádiótelefon: 
06-30/432-827. 

• Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. Új el
men egy bevált szolgáltatás. Telefon: 
321-768 (egész nap), Búzás László 
vállalkozó. 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés vi
dékre is. Autórádió és -magnó, HIFI, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsa
ba, Csíki u. 38. Teleion: 326-931 
(üzenetrögzítő). 

• Tájékoztatom kedves betegeimet, 
hogy mozgásszervi, ortopédiai és 
sportsérülés-magánrendelésemet -
Szécheny i u. 5., kedden 15—18-ig -
augusztusban szüneteltetem. Dr. Ne
mes György. 

• Automata mosógépek javítása hely
színen is, garanciával. Elektron Gmk. 
Telefon: 325-948. Javítóműhely: Bar
tók B. út 4. Telefon: 06^0/388-348. 

• Színes és fekete-fehér televíziók javí
tása, áthangolása, antennaszerelés. 
Telefon: 325-122, cim: Bankó u. 31. 

• Féltengely-, hengerfej-felújítás. Ér
deklődni: Békéscsaba, Bankó u. 31. 

EGYÉB 
• Hasított sertés megrendelhető! Te

lefon: 459-337. 

• VW Bogárhoz alkatrészeket keresek. 
Érdeklődni: Békéscsaba, Árpád 
sor 66. 

• 2 személyes heverő eladó. Érdeklőd
ni a 456-043-as telefonon. 

• BlO-gyógyhatású ágynemű-garnitúra 
.100% gyapjú" bemutatóra hívjuk 
meg önöket a Vasutas Művelődési 
Házba augusztus 4-én, csütörtökön 
16 órától és 5-én, pénteken 10 órától. 
A belépés és a tombola ingyenes. Ha 
eljönnek, nem bán|ák meg! 

• Ritkaság olcsón! Hosszú szőrű, 
törzskönyvezett németjuhász kölykök 
eladók. Ugyanitt olcsó őrkutyák ela
dók. Telefon: 445-402, este. 

• Eladó iker sportbabakocsi, Mamy tí
pusú, angol gyártmány, barna szinú. 
Ára: 3500 Ft. Érdeklődni: Kővári Sán
dor, Andrássy út 79-81. IV/40. 

• Kihúzható sarok-ülőgarnitúra fotellal 
újszerű állapotban eladó. Érd.: Po
zsonyi u. 26., délután. 

• Férfimunkaerőt keresek kert
gondozásra hosszabb 
távra. Teleion: 
452-076. 



SPORT 

C h o n - j i : ég és föld 

Békéscsaba nemzetközi taek-
wondo-karate edzőtábornak ad 
otthont - tudhattuk meg a Körösi 
Csorna Sándor Főiskola tornater
mében, ahol egy sajtótájékoztató 
keretében ismerkedhettünk meg a 
városunkba látogató jeles taek-
wondós versenyzőkkel, edzőkkel 
és bírókkal. 

Amint azt a békéscsabai Chon-
ji (jelentése: Ég és föld) WTF ta-
ekwondo Szabadidő Sportklub ve
zetői, Bartyik Jenő (szakosztály
vezető) és Molnár Péter (vezető 
edző) elmondták, városunkba ér
kezett Louis Pardoel hétdanos 
nagymester, a tábor vezetője, Ge-
rard Kanters, négydanos mester, 
a holland bíróbizottság elnöke, az 
edzőtábor bíróképző tanfolyamá
nak vezetője. A magyarok közül 

eljött Patakfalvy Miklós, aki a 
sportág hazai szövetségének el
nöke és egyben szövetségi kapi
tánya. A versenyzők közül érde
mes kiemelni Engich Mariann 
többszörös világbajnokot, vala
mint Kiss Tamást és Kállai Józse
fet (utóbbi békéscsabai). A két fér
fi versenyző arról nevezetes, hogy 
az utóbbi években rendre ők nyer
ték a magyar bajnoki címet. 

A karatésok keményen edzet
tek, showműsort is tartottak az ér
deklődő csabaiaknak. A szövet
ségi kapitány elmondta, hogy igen 
jó kapcsolatot alakítottak ki kará
tosainkkal, s kiderült az is, hogy 
Louis Pardoel már két évvel eze
lőtt is járt városunkban. Megtud
hattuk azt is, hogy a csabai taek-
wondósok igen sokat fejlődtek, 
Patakfalvy Miklós Kállai Józsefen 
kívül Botyánszki Gábor nevét em
lítette meg ezzel kapcsolatban. A 
sportág nemsokára az olimpiai 
programban is szerepelhet. 

(Sz. M.) 

Ezen a néven adta 
be pályázatát idén ta
vasszal a Családsegítő 
Szolgálat a holland Julianna Ki
rálynő és a Katholieke Noden ala
pítványokhoz. A pályázók szeme 
előtt egy jól fölszerelt, a legmoder
nebb termelési technológiákat al
kalmazó, munkahelyteremtő és, 
amennyire lehetséges, önfenntar
tó kertészet létrehozása lebegett. 

Úgy tűnik, hogy ezt a látomást 
sikerült megláttatni a holland ala
pítványok kuratóriumaival is, hi
szen a pályázati gyakorlattól meg
lehetősen eltérően a teljes pályá
zott összeget (2 250 000 Ft) meg
szavazták a kertteremtésre. Eh
hez természetesen szükség volt 

A kert 
egy alapos és szaksze
rű szakmai tervre, egy 
alkalmas koncepcióra 

és a városi önkormányzat támo
gató kiállására a kertészet létreho
zása mellett. (A kuratóriumok ma-
nagere személyesen utazott el a 
helyszínre, ellenőrizendő a feltéte
lek meglétét.) 

Most már „csak" a megvalósí
tás van hátra. Jövőre már ebből a 
pénzből fog a KERT-ben teremni 
zöldség és virág - reménység 
szerint sokak őrömére. 

És hogy hol lesz ez a KERT? 
A Hajléktalanok Átmeneti Szállá
sához tartozó fél hektárnyi terüle
ten. 

B. p. 

A V A S U T A S MŰVELŐDÉSI HAZ 
ANDRÁSSY ÚT 79-81. • TELEFON/FAX: 322-240 

AUGUSZTUSI PROGRAMJAIBÓL: 
6-án Tálas László, a Misztériumok Baráti Társasága 

és a Kultúrtörténeti Egyesület elnöke tart előadást 
a következő témakörökben: Az emberi fejlődés új irányai 
a vízöntő korszakában; A jelen évtized várható eseményei; 
A Föld és a kozmosz gyógyító energiái, mágikus titkai. 
Az előadás 8-18 óráig tart, a belépődíj 300 Ft. 

9-10-én 8-17 óráig kedvezményes padlószőnyegvásár. 

Minden héten kedden 18 órától 
Golden Yacca-termékismertető előadások. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

bérbe adja a Szabadság tér 11-17. szám alatti épülete 
I., II., III. emeletének irodahelyiségeit. 

Érdeklődni lehet 
a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodájánál. 
Jelentkezési határidő (írásban): 1994. augusztus 20. 

• VISSZASZÁMLÁLÁS 

Kórház az évezred szélén 
Dr. Nagy Balázs önkormány

zati képviselő, a komáz igazga
tója. 

- Kérem, értékelje az önkor
mányzat elmúlt négy évét. Mit csi
náltak jól, mit nem, mit lehetett vol
na másképpen? 

- A rendszerváltás laikus ön
kormányzatokat hozott magával, 
melyeknek tanulóidőre volt szük
ségük ahhoz, hogy feladatukhoz 
felnőjenek. A békéscsabai önkor
mányzat már a kezdettől jó szán
dékkal arra törekedett, hogy meg
feleljen az elvárásoknak. Gyakor
latlanságunk miatt hibák is be
csúsztak, de úgy godolom, bárme
lyik jövőbeni önkormányzat mun
kája sem lehet hibamentes. 

Rendkívül sok döntést kellett 
hoznunk rövid idő alatt. A követke
ző testületnek azt javasolnám, 
hogy kevesebb napirendi pontot 
tárgyaljanak egy nap alatt, s gyak
rabban ülésezzenek. Mégis úgy 
hiszem, a jelenlegi gazdasági 
helyzetben többet aligha lehetett 
volna tenni a városért. Hiába szid
tuk az előző testületet, hogy mint
egy 380 millió forint hitelterhet tes
tált ránk (amit le is dolgoztunk); mi 
hasonló nagyságrendű örökséget 
hagyunk utódainkra. Csak távla
tokban lehet majd megítélni tevé
kenységünket objektíven; szerin
tem a városnak szüksége volt a hi
tel révén történő beruházásokra. 

- A kórházról szinte minden 
közgyűlésen szó volt. Megnyugta
tóan zárult le az adósságügy? 

- Véleményem szerint egy 120 
milliós adósság ledolgozása éves 
folyamat, amellyel nem volt érde
mes havonta több időt tölteni, mint 
amennyi szükséges volt. Termé
szetesen nagy segítségünkre volt 
a Citi Fund szakértői gárdája, az 
adósságot viszonylag rövid idő 
alatt sikerült leküzdeni, népszerűt
len intézkedések árán is. Minden-

GONDOLKODÓ 

Fekete folyosó 

A két kis barátnő elválasztha
tatlanul, önfeledten játszott egy
mással szinte éjjel-nappal. Mikor 
nem lehettek együtt, türelmesen 
unatkozva várták egymást. Meg
vársz? Meg. Az ajtó előtt? Igen. 
Jó, sietek! 

Egyszer aztán megszakadt a 
lánc, s a gyöngyök elgurultak a 
feketeségbe. 

Dr. Nagy Balázs 

esetre elindult az a folyamat, 
melynek eredményeként ma már 
a kórház pénzügyi tartalékkal ren
delkezik - ez biztosíték a zavarta
lan működéshez. Ha nem követ
kezik be egy, az országot érintő 
gazdasági katasztrófa, a «kórház 
költségvetése egyensúlyban ma
rad. 

- Ejtsünk néhány szót a kórház 
bővítéséről is! 

- A rekonstrukció az eredeti 
ütemterv szerint halad, az elké
szült részek már működnek, s re
mélhetőleg 1994. december 1-jére 
megtörténik a teljes üzembe he
lyezés, a tb megadta a működés
hez szükséges költségeket. Az 
egyetlen probléma, amiről tárgya
lások folynak a népjóléti miniszté
rium új vezetésével, hogy az 
1992-es árakon megállapított 4,5 
milliárdos beruházási összeg a fo
rintleértékelések és az infláció kö
vetkeztében nem elegendő, s 
kompenzációt eddig nem kaptunk. 
A megközelítőleg 400 milliós hi
ányt tudomásul vette a miniszter, 
reálisnak tartja, s megkeresik a 
módját, hogy megvalósulhasson 
az eredeti szakmai-beruházási 
program. Ez esetben a jövő évez
red kórháza épül meg december
ben Békéscsabán. 

(H. M.) 

Az egyik kislány, mint meg
annyiszor, most is ott kuporgott 
a másik ajtaja előtt a kis sámlin. 
Teltek-múltak a percek, de a ba
rátnő nem mutatkozott. Megbe
széltük? Meg. Aztán múltak az 
órák, a napok, a hetek, az esz
tendők... s a barátnő nem adott 
életjelt magáról. 

A kislány még ott ül lehor-
gasztott fejjel a küszöb előtt, tág
ra nyílt szeme a földre mered, 
nyáron patakokban csurog róla a 
verejték, télen vastag takaróba 
burkolózik, hogy meg ne fázzék. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 




