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A 
lelkiismeret 

realizmusa 
Ha az ember kimászik a 

bajból, már tisztábban lát, 
mint benne. Amikor lelkileg 
megtántorodunk, elhomályo
sul előttünk a világ. A nehéz 
életidőszakokban elveszítjük 
ítélőképességünk magabiz
tosságát, mintha kicsúszna lá
bunk alól a talaj, elbizonytala
nodunk a sok, egyszerre ránk 
zúduló gondtól. A valóság tele 
van csapdákkal, kelepcékkel, 
ós a rosszindulatú emberek 
sem mentek mind el egy-egy 
lakatlan szigetre. A mi elvonu
lásunk (a kínos hétköznapok 
elől) pedig várat magára. Ben
ne kell tehát élnünk ebben az 
életben még egy darabig. S 
ez azt jelenti: van esélyünk a 
jobbra, a szebbre. Még nincs 
vége. Szinte naponta állit ben
nünket próbatétel elé ama 
nagybetűs Sors, s mi minden 
alkalommal ügy gondoljuk: ez 
már sok! Ennél nem jöhet már 
rosszabb! És jön a sokkalta 
gonoszabb Idő, a nehezebb
nél is nehezebb Bűn, és rá
adásul megsokszorozódva, 
megspékelve képmutatással, 
kiábrándultsággal. De közben 
a távolban megvillan egy 
fénypont, talán egy barát, 
vagy valami meleg áramlat, 
árny, ufó, vagy egy isten a sok 
közül, a mítoszok mélyéből? 
Nem, nem. Az öntudat, az ön
törvényű én (kilábaláshoz 
megteremtett) míves szobra. 
A reménynél is többet érő, sa
ját értóktudatunk. 

KANTOR ZSOLT 
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A IX. ALKALMAZOTT GRAFIKAI BIENNÁLÉ 

J e l és vizualitás 

Baji Miklós Zoltán 
Oriens, '92-plakétja 

Az elmúlt néhány év leginkább szembeötlő változása a vizuális 
kultúra teljes megújulása volt. A televízióban megjelentek a nyugat
európai és amerikai, valamint az ilyen stílusú magyar filmek, show-
műsorok, klipek. A közterületeken is változott a kép, amióta óriáspla
kátok erdeje próbál bennünket fogyasztásra, választásra motiválni. A 
városokban korábban is színesebb volt a környezet látványa, de ma
napság az alföldi kopár tájban is visszahőkölhetünk e nagyméretű 
felületektől. Az eddig ismeretlen képi világ kikerülhetetlenül jelzi, 
hogy minőségileg más látnivaló zúdul ránk. Megjelent az említette-
ken túl számos hirdetőújság, direct-maileket találunk postaládánk

ban. Ha összevetjük a tíz, de főleg a húsz év előtti reklámokat a maiakkal, elmondhatjuk: a nyugati stílus 
csillogóan, szemet gyönyörködtetően, néha giccsesen érzékelteti mindennapjainkban a különbséget. 

Aki nyomon követte az alkalmazott - új nevén a tervező - grafikai seregszemlék közel két évtizedes 
történetét, mi több, az ugyanebben a műfajban lezajlott békéscsabai művésztelepeket, már a kezdetektől 
láthatott olyan színvonalú munkákat, amelyek bárhol a világon megálltak a helyüket - ám ezek többsége 
csupán terv maradt. Kiváltképp örvendetes, hogy ebben az összevetésben a jelenlegi biennálét a legní-
vósabbak között kell majd számon tartani. Felpezsdítheti a műfaj életét a fiatal alkotók megjelenítése, sőt 
előretörése, mivel a díjak odaítélésénél a nemrég pályakezdő alkotókat is figyelembe kellett venni - teljes 
joggal. 

A magyar művészeti élet ezredvégi kiábrándult hangulatát látva, több mint bíztató az a magas fokú in
tellektuális koncepció, amellyel a tervezőgrafikusok, mindig egy aspektus alapján tekintik át két év termé
sét. A rajz, fény, tér megközelítései után a jel adta azt a szegmenst, amely alapján műveket bocsátottak 
szemlére a művészek. A természeti jelektől az űrből érkezett, vagy oda kibocsátott jeleken át, a számító
gépjelekre épülő világáig hihetetlen mennyiségű területet sorolhatnánk, mint a közlekedési lámpák, a pik
togramok, vagyis a civilizációt kísérő képi információk. A kommunikáció leglényegesebb eleme megjele
nik szóban és betű képében is. A tárgyi és emberi környezet nem tud nem megszólalni, hiszen inaktív ál
lapota is jelzés az adott pillanat lényegére. Ebben a kontextusban a tárlat plakátjai, menükártyái, könyvei, 
kozmetikai vagy teásdobozai stb. izgalmas megközelítést kínálnak a szemlélődőnek. 

A Békés megyei és a békéscsabai önkormányzatok végre illő módon járultak hozzá a megrendezés
hez. A Schmal Károly tervezte katalógus megőrzi a felhalmozódott alkotóművészi tőkét, mivel a kiállítások 
sorsa, hogy lebontják azokat. Ebben az esetben megadatik az a lehetőség, hogy a főváros frekventált he
lyén a nagyközönség újra megnézheti az anyagot a szlovák kulturális intézet igazgatója, Karol Wla-
chovsky nagyvonalú felajánlása okán. A Békéscsabát képviselő művészek megálltak helyüket a komoly 
mezőnyben. A zsűri Baji Miklós Zoltán, Barabás Ferenc, Gubis Mihály és Gy. Zahorán Mária művei mel
lett a Tevan Kiadó - Kiss Ilona által tervezett - egyik könyvét is beválogatta a biennálé anyagába. 

A forró nyári levegőben felvetődik a kérdés, vajon a képi kultúra bevezetőben említett színeváltozása 
által az ilyen kiállítások hírverő ereje következtében csiszolódott-e a közönség ízlése? Hisz a művé
szetekből azoknak is adni kell, akik a konkrét tér-idő szemléletből kiszakadni, elvonatkoztatni nem tudnak. 
A mozik és focimeccsek önfeledt szotyolaköpködő közönsége, a frissen fehérre festett falakat sáros cipő
vel taposók, a vécéfeliratok kiötlői eljutnak-e az intellektuális absztrakciók mezőjébe? Hogy az erkölcsi
esztétikai közmegegyezés ösztönösen énünk sajátja legyen, a tervező grafika segíthet hozzá mindenkit a 
rögtől, göröngytől elszakadó lelki felülnézethez. 

CS. TÓTH JÁNOS 



• VISSZASZÁMLÁLÁS 

Fö a fej(lődés) 

Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva 

Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva az 
elmúlt két évben mint önkormányzati 
képviselő és mint Békéscsaba ország
gyűlési képviselője is nyomon követ
hette a városban folyó munkát, melyet 
jónak értékelt. 

- Az eredmények sokszor nem any-
nyira látványosak, hiszen termé
szetesnek tűnik, hogy működnek az 
iskolák, égnek a villanyok stb. Ország
gyűlési képviselőként azonban ta
pasztaltam, hogy sok helyen koránt
sem volt ilyen nyugalmas az elmúlt 
négy év. Meggyőződésem szerint Bé
késcsaba önkormányzata takarékos 
volt, igyekezett a meglévő szűkös forrásokat a legjobban felhasználni. 
Augusztus 2-án, a pénzügyminiszter első sajtótájékoztatóján részletesen 
kifejtette, milyen hatalmasak a gazdasági gondok. Ez tény, hatását érez
zük már jó ideje, ugyanakkor a mi városunk mégis fejlődni tudott. 

- Néhány képviselő szerint könnyelműség volt hamm nagy beruhá-
zást elkezdeni... 

- Az, hogy egy beruházás milyen eredményeket hozhat, a jövőben 
derül ki. Egy politikus működését jóslások, megalapozott számítások nél
kül kialakított álláspontok nem jellemezhetik. A városnak gimnáziumra 
szüksége van. Aki piacra jár, tudja milyen áldatlan állapotok uralkodnak 
ott - a helyzet változtatása a város feladata és a hulladékkezelő meg
építése sem halogatható. A fejlődés csak bizonyos kockázatvállalás kap
csán lehetséges. Pillanatnyilag remény van arra, hogy nem hitelekből 
kell majd befejezni ezeket a beruházásokat. Ez alól kivétel a hulladék
kezelő mű, mert ennek pénzügyi fedezete még a remény szintjén sem 
látszik. 

- A döntések előkészítésében nagy felelősség hárul a jogászokra, a 
jogi bizottságra. Volt-e különösen nagy gondot okozó témakör? 

- Számomra a legnagyobb falat az önkormányzati bérlakások ügye 
volt, már csak az ezt körüllengő jogi bizonytalanság miatt is. Sok fejtörést 
okozott, hogyan találunk rá arra a nehezen értelmezhető arany közópút-
ra, amely törvényes, de ugyanakkor méltányos és előrevivő megoldás 
is. Törvény kötelezi az önkormányzatot a lakások eladására, ezzel pár
huzamosan pedig több száz valóban rászoruló vár önkormányzati lakás
ra. Hogyan gazdálkodhat lakásokkal egy város, ha nem marad számára 
önkormányzati bérlakás - nem látom a végét... Nem tudom, mi lesz 
azokkal a fiatalokkal, akik szabadpiaci áron lakást bérelni nem tudnak, 
mert elvinné a keresetüket. Az elkövetkező időszak egyik legnagyobb 
gondjának a lakáskérdést látom, amelyre igen komolyan oda kell figyelni 
önkormányzati, de országos szinten is. 

- Az előző kormány szemére vetették, hogy nem önkormányzatbarát. 
Az új koalíciótól többet vánhatunk? 

- Bízom benne, hogy igen. Az elmúlt négy évben a kormány ós az 
önkormányzatok viszonya nem volt valami felhőtlen. Hiányoztak az egy
mást erősítő törekvések, a kormány nem partnerként kezelte az önkor
mányzatokat, hanem egyfajta riválisként, legyőzendő ellenfélként. Egy
másra épülve, vállvetve kellene, hogy a csődből megpróbáljanak együtt 
kikerülni, az országot rendbe tenni. Ha az eddigi rossz kapcsolat meg
szűnik, már az is eredmény lesz... 

MIKÓCZY ERIKA 

M S Z D P - z e n e i bemutató 
1994. augusztus 11-ón, csütörtökön 20 órától az MSZDP békéscsabai 
székházában (Melós, Békéscsaba, Trefort u. 2/2.) rockzenei bemutatót 
tartanak az MSZDP békéscsabai ifjúsági zenekarai (SZIM - Dadges Fel-
lows, Broken, The Three Grace, Sturm und Drang), továbbá Major Sán

dor, az MSZDP békéscsabai pártigazgatója, volt jugoszláv 
aranylemezes sztár, énekes, gitáros adja elő saját szerzemé
nyeit. Dobon kíséri Botyánszki György elnök. 

T i s z t e l t Lakástulajdonos! 

Mint bizonyára tudja, 1993 októbere óta a kábel tv jelét a Csaba Kábel 
Kft. szolgáltatja. Ezzel egy időben új központi vevőállomást telepítettünk, 
összekötöttük a belvárost a Lencsési-iakóteleppel. 

Mi tette ezt szükségessé? Az épületek házhálózata elavult, cserére 
szorul. Az épületeket összekötő kábelek, a főállomás a '80-as években 
létesült - ahány utca, annyifajta kábel, erősítő stb. Napjainkra az egész 
hálózat elhasználódott, már nem felel meg a követelményeknek, ezért 
kell másikat építeni. 

Mivel jár az átépítés? Szerelőink előzetes értesítést hagynak önnél, 
hogy mikor várható a szerelés időpontja. Lecseréljük a régi és elavult 
kábeleket, erősítőket. Épületen belül a lépcsőházban egy szekrényt he
lyezünk el, ahonnan minden lakásba külön-külön 1-1 ceruzavastagságú, 
fekete színű kábelt vezetünk be egészen a tv-készülékig. Hogy hol ve
zessük be a kábelt a lakásba, ezt önnel kívánjuk előzetesen megbeszél
ni. 

Milyen változást eredményez önnél az átépítés? Az átépítéssel 
egy új, korszerűbb, jobb tv-vételt és differenciált szolgáltatást nyújtó, a 
köztudottan „csillagpontos" hálózatnak ismert rendszert hozunk létre, 
ami azt jelenti, hogy minden lakás függetlenné válik a másiktól, így le
csökken a meghibásodás miatti jelkimaradás is. Lehetőség nyílik arra, 
hogy a lakó 5 vagy 20 csatornás programcsomag közül válasszon, s ez 
a későbbiekben bővülni fog. 

Mibe kerül ez önnek? Lakásszövetkezeti és önkormányzati házban 
lakóknak a szerelést nem kell fizetni. Nem szövetkezeti házban lakóknak 
a megállapodás alapján kell fizetni a szerelésért. 

A szolgáltatásért kell-e fizetni? A jelszolgáltatásért eddig is fizetni 
kellett, így most is kell. Korábban ez az összeg - 30, 50, illetve 80 Ft, 
most a csoportos szerződós alapján 100 Ft - nem volt elkülönítve az 
általános költségektői, de végül is a tv-szol gáltatás költségeit a lakás
szövetkezet részére meg kellett fizetni. Ha elkészül a házban a szerelés, 
a továbbiakban a régi hálózaton megszűnik a jel; a lakásszövetkezet felé 
ezért fizetni már nem kell! 

Üzletkötőnk felkeresi önt, és egyedi szerződés megkötését fogja 
kezdeményezni a megépült hálózatra. Igénye szerint lehetősége van 
szerződést kötni 5 tv- és 5 rádiócsatorna vételére havi 55 Ft-ért, vagy 20 
tv- és 5 rádiócsatorna vételére havi 220 Ft-ért. Ha nem kívánja a szol
gáltatást igénybe venni, fizetnie nem kell. 

A megkötött szerződés módosítására tárgyhó 25-től hó végéig lehe
tősége van ügyfélszolgálati irodánkban (Andrássy út 75., tel.: 445-566). 
A kábeltelevízióval kapcsolatos bármilyen észrevételt, bejelentést tehet 
a fenti címen hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig (munkaidőn túl üzenetrög
zítőn a fenti telefonszámon). 

CSABA KÁBEL KFT. 
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Az ólombetűtói a tervezó'asztalig 
I la Gécs Béláról van szó, még a het-

1 venezres lélekszámú Békéscsaba is 
kis településsé szelídül - sokan ismerik őt, 
főként nyomdászberkekben. Nyomdász, 
grafikus, jártas a tipográfiában, a betűfor
málás, a betűkultúra mestere. Impulzív 
szakember, a Lipcsei Nemzetkőzi Könyv
művészeti Kiállítások (IBA) állandó résztve
vője, pályamunkáival több alkalommal si
kerrel szerepelt ennek tipográfiai különkiál-
lításain. 1988-ban elnyerte a legrangosabb 
magyar tipográfusi elismerést, a Tótfalusi 
Kis Miklós-díjat. Hogyan indult a pálya, mi 
fért ebbe a negyven évbe - kérdeztük a 
ma is aktív tipográfust. 

- Rég volt, hogy ismerkedni kezdtem 
Gutenberg korszakos találmányával, a 
nyomdászattal, az ólombetűs mesterség
gel, a kéziszedéssel az egykori neves 
nyomtatóműhely, a Tevan Nyomda szedő
termében, amely akkor már Békési Nyomda 
néven vált ismertté. Patinás szedőműhely 
rendezett szedőregálokkal kialakított utcái
val, jól megvilágított szedőhelyekkel. Válto
zatos, sokfajta betűtípus, régen öntött ólom
díszek, finom rajzolatú fametszetek - min
den lehetőség adott volt az elmélyült mun
kához. A szakmai fogások elsajátítása után 
nagy kedvvel próbálkoztam a tipográfiai ter
vezéssel. Látván vonzódásomat, a szedő
terem korrektora, a már idős Dénesi Sándor 
türelmes magyarázataival és szaklapok se
gítségével igyekezett a szakszerű, helyes 
tipográfia ösvényére vezetni. Jól jött az ak
kor újból induló szakszervezeti továbbkép
ző tanfolyam is, amely bővítette tipográfiai 
látásmódomat, segített igazán megismerni 
a betűt és a tipográfiai formaalkotást. 

- Úgy tűnik, az ismeretségből életre 
szóló barátság, szeretet lett... 

- A betű igazából olyan, mint a hang
szer, csak avatott kezekben szólal meg és 
él igazán. A tipográfia pedig alkalmazott 
művészet, amely az emberi közösségek 
számára készít olvasásra szánt nyomtat
ványt. Stílusában alkalmazkodnia kell a tar
talomhoz, ha kell finom rajzú betűkkel, ele
gáns formaképzéssel, vagy erőteljesebb, fi-
gyelemfelkeltőbb megoldásokkal. Azonban 
világossá vált előttem, hogy a betű nem 
minden. A szedés, az elrendezés, a fehé
ren hagyott tér aránya és a színezés együt
tes harmóniája avatja művészi termékké a 

Régi tipográfus hagyományok között 
található a mainzi nyomdászok 1601-ből 
származó tradíciója, amely állítólag ma
gától Gutenberg Jánostól származott, aki 
meghagyta, hogy majdan nevében kö
szöntsék azokat, akik 40-50 éve műve
lik a mesterséget. 

Erre az alkalomra, művészi pontos
sággal készítették el a Gutenberg nevé
ben írt diplomát, melyet a 42 soros biblia 
betűivel és az egyik jellegzetes iniciálé 
felhasználásával kellett színesen kinyom
tatni. 

E jelképes gutenbergi diplomát vehet
te át a napokban 40 éves nyomdásztevé
kenysége alkalmából Gécs Béla - szer
kesztőségünk ajándékaként - felelős ki
adónktól, Pap János polgánnestertől. 
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nyomtatványt a gépmester nyomtató mun
kája nyomán. 

- A Kner Nyomdából kissé korán, nem 
kifejezett óhaja szerint ment nyugdíjba az 
elmúlt évben. Meglehetősen hosszú időt 
töltött ott. 

- Szerencsém volt, hogy szinte már 
végső intervallumában a szakma megmu
tatta nekem a klasszikus gutenbergi szép
ségét. A Kner Nyomdában harminckilenc 
évig dolgoztam. A nyomda hőskorában 
nyolc évet töltöttem termelésirányítóként, 
megismerve a gyártásszervezés bonyolult
ságát. Ezt követően a grafikai tervező cso

portban eltöltött több mint két évtized adta 
számomra a legtöbb örömet és alkotói si
kert. Szép emlékekkel távoztam a Knerből 
és a kollégáktól. 

- Milyen emlékezetes megbízásokat 
kapott eddig és mivel tölti a napjait mosta
nában? 

- Az állami protokoll megbízásából 
húsz éven át terveztem és készítettünk kü
lönböző nyomtatványokat, például menüla
pot, ültetőkártyát, alkalmi meghívókat, po
hárköszöntők borítóját. Az angol királynő, 
Bush, volt amerikai elnök és számos ven
dég elé kerültek ezek a munkák magyaror
szági látogatásukkor. Készítettem újévi üd
vözlőkártyákat magas rangú állami vezetők 
számára 15-20 évvel, de 3-4 évvel eze
lőtt is, és az új felsőszintű vezetők újévi lap
jait most tervezem. Szakmai hírverés céljá
ból volt szerencsém a világ legkisebb bé
lyegét és újságját (mini Heti Mérleg) elké
szíteni. Szerettem volna, hogy a tipográfu
soknak is legyen kiállításuk, ezért java
soltam ós szerveztem meg; az elsőt Buda
pesten, a másodikat Békéscsabán tartottuk 
- talán itt lenne az ideje egy harmadik
nak... Ma már nyugdíjas vagyok, de nem 
nyugalomban. A kedvemre való alkalmai 
megbízásokat elvállalom és persze hétről 
hétre készítem a Heti Mérleg tipográfiáját. 

MIKÓCZY ERIKA 

Jj^ Átlagéletkor: 10 év 

A Közlekedéstudományi Egyesület e havi tájékoztatóján dr. Sze-
berényi Andor elnök a közlekedési felügyelet első félévi vizsgálati 
és ellenőrzési tevékenységéről számolt be. 

A felügyelet főként a közlekedés emberi tényezőivel, valamint a 
járművel és az úttal kapcsolatos hatósági feladatokkal foglalkozik. 
Mint megtudtuk, január óta 216 fő vett részt utánképzésben, 192 
személygépkocsi-minősítést végeztek, nőtt a környezetvédelmi mé
rések száma és 36 közútépítési engedélyt adtak ki a megyében. A 
túlsúlyos tengelyekkel közlekedő járművek pótdíja több mint kétmil
lió forintot tett ki az adott időszakban - a gyakori ellenőrzést az 
utak teherbíróképessége indokolja. A felügyelet kiadott határozatai 
ellen megalapozott fellebbezés nem érkezett az első félév során. 

A közlekedési szakemberek két pályázatra is felhívták a figyel
met, kerékpárutak, valamint utak, hidak és járdák építésére írtak ki 
pályázatot az önkormányzatok számára. Kérik az önkormányzato
kat, hogy a formai és tartalmi követelményeket szigorúan tartsák 
be, időben, megfelelő kivitelezéssel adják be pályázataikat. 

A tájékoztató másik fő témája a Körös Volán Rt. ez évi munkájá
nak áttekintése volt. Orosz István vezérigazgató elmondta, hogy 
kedvező félévet zártak, némi eredménnyel. Nyolc új buszt állítottak 
be a közlekedés javítására és további hármat várnak; nyolc hasz
nált, de fiatal buszt pedig Németországból szereztek be. A buszok 
átlagéletkora így 10 év alá szorult az eddigi 12-vel szemben. Kör
nyezetkímélő motorok beépítésére is sor került, melyhez Békéscsa
ba önkormányzata 3 millió forinttal járult hozzá. A vezérigazgat ezú
ton is elnézést kér az utazóközönségtől az új menetrend miatt, 
amely nem aratott osztatlan sikert - a korrekciója folya- l ^ o £ ~ 
matban van. yífrlSm 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK 
önkormányzati programja 

(részletek) 

A kormány álláspontja az, hogy az önkor
mányzati választások előtt az alkotmány módo
sítását igénylő kérdések közül csak azok kerül
jenek a parlament elé, amelyek a választások 
lebonyolításához feltétlenül szükségesek. Ja
vasolja, hogy a képviselő-testület tagjait to
vábbra is négy évre válasszák, a testületek 
megbízása pedig az alakulóüléssel kezdődjön, 
és az újonnan megválasztott képviselő-testület 
alakulóüléséig tartson. A képviselő-testület - a 
helyi önkormányzatokról szóló törvényben rög
zített feltételek esetében - kimondhatja önfel-
oszlatását. 

Az önkormányzatokat érintő alkotmányos 
szabályozás során érvényesíthető bizto
sítékokkal kell alátámasztani a helyi-területi au
tonómia szervezeti struktúráját és működési 
rendjét. Ez egyrészt az önkormányzatokra vo
natkozó kidolgozottabb, részletesebb alkotmá
nyi szabályozást igényel, másrészt azoknak a 
garanciáknak a rögzítését, amelyek az önkor
mányzatokat érintő törvényi szintű szabályozás 
számára adnak kiindulási alapot. A kormány ja
vasolja, hogy az alkotmányozás során a helyi 
önkormányzatokról szóló fejezetet ezen elvek
re építve dolgozzák ki. 

A községeket, a városokat, a fővárost és ke
rületeit, valamint a megyék választópolgárai
nak közösségeit egyaránt megilleti a helyi ön
kormányzás joga. A helyi önkormányzáshoz 
való jog alkotmányos alapjog, így mindeneke
lőtt az önkormányzatokat illeti meg a helyi köz
ügyekben való döntés joga. Az önkormányza
tok a társadalom helyi alappillérei, függetlenül 
attól, hogy azok területi vagy testületi formában 
szerveződtek-e meg. Az állam- és lakópolgárok 
- törvények keretei közötti - szakmai, köztes
tületi önkormányzatokat hozhatnak létre. A 
közjogi önkormányzatok mellett tehát a társa
dalom egyéb fontos területein - gazdaság, kul
túra, egészségügy - teremtődjenek meg az ön
kormányzás jogi-politikai feltételei. Az önkor
mányzatok feladatát és hatáskörét meghatáro
zó törvények előkészítésében az önkormány
zatok közvetlenül, illetve érdekszövetségeik, 
érdek-képviseleti szervezeteik útján részt vesz
nek. Az önkormányzatoknak lehetőségük és jo
guk van az országos politika befolyásolására 
és formálására. Az önkormányzatok feladat- és 
hatáskörét meghatározó tőrvényekben rögzített 
alapvető jogok védelmét biztosítani kell. Az ön
kormányzatok - a helyi önkormányzatokról 
szóló törvényben meghatározott feladataik ellá
tásához - saját tervezhető bevételre jogosul
tak. Az állam az önkormányzatok által kötele
zően ellátandó feladatot, hatáskört csak tör
vényben állapíthat meg, ehhez biztosítani kell a 
feladat ellátásához szükséges feltételeket. Az 
önkormányzatok az önkormányzati tulajdonuk 
felett gyakorolják a minden tulajdonost megille
tő jogokat: önállóan gazdálkodnak bevételeik
kel, és saját felelősségükre vállalkozhatnak. 

A képviselő-testületek működésének szabá
lyozása kisebb mértékű módosításokat igényel. 
A kormány - az Alkotmánybíróság határozatá-

Az 1990-ben kialakult önkormányzati rend
szer a jogállamiság egyik legfontosabb követel
ményének megvalósítását jelentette. Az önkor
mányzatok helyi szinten a demokratikus közha
talom-gyakorlás fontos színtereivé váltak. Az 
önkormányzati törvény tartalmában ós szelle
mében utat nyitott az önálló, demokratikusan 
és átfogó felelősséggel működő helyi kormány
zati rendszemek, amely alkalmasnak bizonyul 
a mindenkori központi halatom valóságos el
lensúlyozására. Jelentős eredmény, hogy a 
legkisebb telepúlések is élhettek és éltek is az 
önkormányzás lehetőségével. Az elmúlt évek
ben azonban felszínre kerültek az önkormány
zati szabályozás hiányosságai, amelyeket 
részben az önkormányzati választások előtt, 
részben pedig a parlamenti ciklus első felében 
- legkésőbb 1995. december 31-ig - korrigálni 
kell. 

Az önkormányzati önállóság biztosítékainak 
megerősítését a kormány egyik legfontosabb 
céljának tekinti. Ezt a célt az alkotmány és az 
önkormányzatokra vonatkozó alapvető tör
vények összehangolt módosításával kívánja el
érni. Egyértelműbbé akarja tenni az állami és 
az önkormányzati feladat- és felelősségvállalás 
határait, ily módon is biztosítva, hogy a helyi 
ügyekben elsődlegesen a települési önkor
mányzatok dönthessenek. A kormány az alkot
mányos alapelvekkel, illetőleg az önkormány
zatokat érintő egyéb törvényekkel összhang
ban áttekinti a központi, a területi állami szer
vezetek és az önkormányzatok közötti feladat-, 
hatáskör- és forrásmegosztást. Szükségesnek 
tartja, hogy a végrehajtó és törvényhozó hata
lom csak a legszükségesebb esetekben ós 
mértékben avatkozzon be a helyi önkormány
zati ügyekbe. 

A kormány az önkormányzati rendszer sta
bilitásából kiindulva helyesli, hogy az önkor
mányzati választásokat - a képviselő-testüle
tek mandátumára figyelemmel - a köztársasági 
elnök 1994 novemberére tűzze ki. Javasolja, 
hogy az önkormányzati választási rendszer re
formja keretében a választópolgárok a polgár
mestert és a főpolgármestert négyéves időtar
tamra, közvetlenül válasszák, és a megválasz
tott polgármesterek továbbra is váljanak a kép
viselő-testületek tagjaivá. A tízezer vagy ennél 
alacsonyabb népességszámú településeken a 
helyi önkormányzati képviselőket továbbra is 
kislistán válasszák, a többi településen pedig 
maradjon fenn a vegyes rendszer. Az egyéni 
választókerületekben az eddigi kétfordulós 
rendszer helyett a helyi önkormányzati képvise
lőket a relatív többség elve alapján, egy fordu
lóban válasszák. A részvételi érvényességi kü
szöb az önkormányzati választásokon szűnjön 
meg! A kormány szükségesnek tartja, hogy a 
tízezer főnél nagyobb népességszámú telepü
léseken a helyi képviselő-testületek létszáma 
kismértékben csökkenjen. Az ajánlási rendszer 

- az ajánlószelvények megszünte
tése mellett - átalakul; az ajánlás 
szigorításának konkrét formáit ki 
kell dolgozni. 

ra is figyelemmel - javasolja, hogy a képvise
lő-testület zárt ülést kizárólag államtitok, sze
mélyes adatok védelme, illetőleg a jelen levő 
képviselők kétharmadának döntése alapján üz
leti titok védelme címén tartson, s a titkos sza
vazás is ilyen döntésekre, valamint a választá
sokra, kinevezésekre ós vezetői megbízatások
ra korlátozódjon. Az újonnan megválasztott ön
kormányzatok képviselő-testületei az alakuló
ülést követő fél éven belül kötelesek szervezeti 
és működési szabályzatukat felülvizsgálni, ille
tőleg újraalkotni. Az önkormányzati törvény a 
helyi képviselők kötelezettségeit a szabad 
mandátum elvével összhangban rendezze, a 
megbízatás megszűnésének eseteit pedig az 
országgyűlési képviselőkre vonatkozó alkotmá
nyos előírások figyelembevételével szabályoz
za. A képviselő-testület - a jelenlegi szabályo
zástól eltérően - a bizottság elnökét, illetőleg 
tagjait felmentheti; a felmentéshez minősített 
többség szükséges. A helyi társadalom döntés
formáló szerepének növelése szükségessé te
szi, hogy a helyben működő civilszervezetek a 
tevékenységüket érintő kérdésekben a testüle
ti, illetőleg a bizottsági üléseken tanácskozási 
joggal vegyenek részt. 

A kormány szükségesnek tartja a polgár
mester, az alpolgármester és a jegyző jogállá
sának, valamint feladat- és hatáskörének újra
szabályozását. Javasolja, hogy a polgármesteri 
tisztséget társadalmi megbízatásban csak a 
háromezer főnél kevesebb lakosú települése
ken tölthessék be. A polgármester a képviselő
testület alakulóülésén nyilatkozik arról, hogy 
tisztségét munkaviszonyban, illetőleg társadal
mi megbízatásban kívánja-e ellátni, s e döntése 
négy évre szól. 

A polgármesterek felelősségi viszonyainak 
rendezése érdekében a kormány indokoltnak 
tartja, hogy a törvényben eddig felsoroltakon kí
vül az önkormányzatok első számú vezetőjé
nek megbízatása akkor is szűnjön meg, ha a 
bíróság - a tisztségviselő sorozatos törvénysér
tő magatartása miatt - jogi felelősségét megál
lapítja. A jogi felelősségre vonatkozó részletes 
szabályokat külön törvényben kell megállapíta
ni. A polgármester ellen keresetet a képviselő
testület nyújthat be. 

Az önkormányzati hatáskörök elsődleges 
címzettje továbbra is a képviselő-testület, de 
törvény - kizárólag szűk körben - hatáskört ad
hat a polgármesternek is. A kormány - a politi
kai és a szakmai elem közötti összhang meg
teremtése érdekében - javasolja, hogy a pol
gármester a jegyzővel egyetértésben határoz
za meg a hivatal feladatait az önkormányzatok 
munkájának szervezésében, a döntések előké
szítésében és végrehajtásában, s vele egyet
értésben tegyen javaslatot a hivatal belső 
szervezeti tagozódására, munkarendjére és az 
ügyfélfogadás rendjére. A polgármester kötele
zettségvállalására vonatkozó szabályokat az 
államháztartási törvény felülvizsgálata során 
módosítani kell. 

A kormány szükségesnek tartja, hogy a kép
viselő-testület alpolgármestert (alpolgármeste
reket) a polgármester javaslatára kizárólag a 
helyi képviselők közül válasszon. Az alpolgár
mestert (alpolgármestereket) a testület titkos 
szavazással választja. Az alpolgármester(ek) 
tevékenységét a polgármester irányítja; ennek 
keretében számára feladatot határozhat meg 
és utasítást adhat. 



A közigazgatás szakmai színvonalénak nö
velése a jegyző munkáltatói jogosítványainak 
kiszélesítését Igényli. A kormány javasolja, 
hogy a jegyző a polgármesterrel egyetértésben 
nevezze ki, mentse fel és jutalmazza a hivatal 
dolgozóit. Az egyéb munkáltatói jogokat a jegy
ző gyakorolja. 

A kormány fontos feladatnak tekinti a közép
szintű önkormányzat és igazgatás helyzetének 
rendezését. A középszintű igazgatás elsődle
gesen a megyékre mint területi önkormányza
tokra épüljön. A megyei önkormányzatok azon
ban a jövőben sem kaphatnak újraelosztó sze
repet, és a megyei, illetőleg a települési önkor
mányzatok között a változások következtében 
sem létesülhetnek alá-fölérendeltségi, hierar
chikus kapcsolatok. 

Az önkormányzati működés javítása érde
kében a kormány szükségesnek tartja, hogy a 
megyei önkormányzat a jelenleginél szélesebb 
körű feladatokat kapjon a körzeti lakossági 
szolgáltatások regionális szervezésében, a 
több településre kiterjedő, nagyobb térségeket 
érintő, a települési érdekeken és határokon túl
mutató önkormányzati közszolgáltatási felada
tok ellátásában. A megye szerepköre különö
sen a környezet- és természetvédelem, a mun
kaerőpolitika, az idegenforgalom, a térségi és 
speciális szolgáltatást nyújtó intézmények 
fenntartása, valamint a területi információs 
rendszer kialakításában való közreműködés te
rén bővülhet. 

A kormány javasolja, hogy a megyei önkor
mányzat képviselőit a megye lakossága rész
ben közvetlenül, listás választási rendszerben, 
kistérségenként, részben közvetve, megyei 
kompenzációs listán válassza meg. Az arányok 
megosztásáról a helyi önkormányzati képvise
lők választásáról szóló törvény rendelkezik. 

A területfejlesztési feladatok ellátására a 
kormány önálló, új típusú szervezetként megyei 
területfejlesztési tanácsok létrehozását javasol
ja. E tanácsok a címzett és céltámogatások, va
lamint a kiegyenlítő támogatások meghatározá
sának előkészítési eljárásában, a területi terve
zés összehangolásában, a megyei határon túl 
terjedő térségek fejlesztési és rendezési terve
zésében, a területi szempontú decentralizált 
pénzalapok normatív (nem egyedi) elosztási 
rendszerének meghatározásában, illetőleg a 
kormányzati területi fejlesztési programok ki
alakításában és végrehajtásának koordinálásá
ban kaphatnak szerepet. A megyei területfej
lesztési tanácsot a megyei közgyűlés elnöke, a 
megyei jogú, illetőleg megyeszékhely város(ok) 
polgármestere(i), a megyén belüli települési 
önkormányzatok érdekképviseleteinek közös 
képviselője, a területi gazdasági kamarák kö-* 
zös képviselője, a munkavállalók területi érdek
képviseleti szervezeteinek közös képviselője 
és a kormányzat képviselői alkotják. A tanács 
működése felett csak törvényességi kontroll ér
vényesül; döntéseit jogszabálysértés esetén a 
bíróság semmisítheti meg. 

Minden egyéb területen a megyei önkor
mányzat továbbra is a hatályos jogi-szervezeti 
rendben működik. 

A megyei jogú városokkal kapcsolatosan a 
kormány álláspontja az, hogy szerepük esetle
ges módosulása a megyei önkormányzatok fel
adat- és hatáskörének változásával összhang
ban valósuljon meg. Az e településekre vonat
kozó szabályozás ne emelje ki a várost a me

gyéből, hanem partneri kapcsolatok erősítésé
re ösztönözzön. 

A kormány fontos feladatnak tekinti, hogy a 
köztársasági megbízotti hivatal a jövőben me
gyei (BM) hivatalként működjön. A köztársasági 
megbízott címzetes államtitkári rangja és regi
onális szerepköre szűnjön meg. Fel kell szá
molni a hivatal koordinációs szerepkörét, s te
vékenységét depolitizálni szükséges. Az új hi
vatal alapvető funkciója a törvényességi ellen
őrzés, emellett e szervezet másodfokú (kivéte
lesen elsőfokú) hatósági jogkört gyakorol. A hi
vatal jogállásának megváltoztatására a helyi 
önkormányzati választások előtt kerüljön sor. 

A dekoncentrált szervezetek rendszerének 
általános felülvizsgálatát a kormány a közigaz
gatási reform egyik döntő kérdéseként kezeli. 
E szervezetek csak olyan feladatokat végezze
nek, amelyek közvetlen állami irányítást és spe
ciális szakértelmet igényelnek. A dekoncentrált 
szervek számát csökkenteni kell, feladataik egy 
részét a helyi önkormányzatok veszik át. A vá
lasztások előtt meg kell szüntetni a tankerületi 
oktatási központokat és a megyei földművelés
ügyi hivatalokat. 

Az önkormányzati tulajdon és gazdálkodás 
terén a kormány az önkormányzati önállóság 
növelését és a gazdálkodás hatékonyságának 
javítását tekinti legfontosabb feladatának. Ja
vasolja, hogy az államháztartási reform és a 
gazdálkodás korszerűsítése keretében hatá
rozzák meg a kötelezően ellátandó önkormány
zati feladatok körét, adjanak garanciákat az ön
kormányzatok által ellátandó állami feladatok fi
nanszírozására. A megalapozottabb vállalkozói 
tevékenység érdekében az önkormányzati va
gyongazdálkodás polgári jogi és gazdasági 
szabályozást igényel. 

Az államháztartási reform során a kormány 
az önkormányzatok működését segítő elkülöní
tett alapok körének szűkítését is indítványozza. 
Fontos feladatnak tekinti, hogy az alapok dön
tési rendszerét vizsgálják felül, s a támogatá
sok odaítélését szakszerűvé és nyilvánossá te
gyék. 

A kormány javasolja, hogy a volt tanácsok 
által alapított vállalatok további privatizációja 
esetén a bevételek teljes összege - önkor
mányzati típustól függetlenül - a jogutód önkor
mányzatot illesse meg. A külterületi földeket 
mielőbb és ténylegesen adják az önkormány
zatok tulajdonába. 

A kormány álláspontja az, hogy az elosztási 
rendszer alapelvei között - a támogatási rend
szer alapvetően normatív jellegét megtartva -
új elemként vegyék figyelembe az önkormány
zatok saját bevételi lehetőségeiben, valamint 
vagyoni helyzetükben meglevő különbségeket. 
A forrásszerkezet reformja során a saját bevé
telek nagyobb súlyt kapjanak. A helyi adók sze
repének erősítését segítheti - a központi adók 
szűkítésével összhangban - az adóalap széle
sítése, a törvényi mentességek mérséklése, a 
helyi adók központi adó(alap)csökkentő tétel
ként történő elszámolása. A megosztott bevé
telek esetében az önkormányzati részesedés 
elveit és mértókét hosszabb távra rögzítsék. A 
személyijövedelemadó-bevételek megosztása
kor növekedjen a helyi önkormányzatot érintő 
hányad (minimum 35%) és az szja-kiegészítő 
támogatás. Vissza kell állítani az önkormányza
tok illetékbevételekből történő százszázalékos 
részesedését. A gépjárműadó rendszere is fe
lülvizsgálatra szorul: az útalap jövőbeni szere

pének függvényében az adóbevétel teljes 
összege maradjon helyben. Az önkormányzati 
infrastrukturális beruházások esetében az áfa-t 
visszaigényelhetővé kell tenni. A megosztott 
bevételek aránymódosításával összhangban 
az önkormányzatok között olyan kiegyenlítő 
mechanizmust hozzanak létre, amely a területi 
különbségeket a központi költségvetéstől füg
getlenül is mérsékli. 

Az önkormányzatok normatív támogatási 
rendszerével kapcsolatosan a kormányzat ál
láspontja az, hogy a normatívák számát csök
kenteni, a felhasználási kötöttségeket mérsé
kelni kell, s a támogatás mértéke az éves költ
ségvetés által elismert automatizmusokkal nö
vekedjen. A normatív támogatás rendszere job
ban igazodjon a településeken jelentkező tény
leges feladatokhoz. 

A kormány javasolja, hogy a céltámogatási 
körben a legfontosabb feladatokra összponto
sítsanak, s a céltámogatások körét csak akkor 
változtassák, ha a várt fejlesztési célok már az 
önkormányzatok többségénél teljesülnek. A tá
mogatási célokat egy cikluson belül is ütemezni 
kell, elsőbbséget adva a szennyvízhálózat- és 
tisztítómű-, valamint szociálislakás-építési 
programoknak. Az önkormányzati kötvények 
az szja szempontjából ugyanolyan elbírásban 
részesüljenek, mint a befektetési jegyek az ál
lamkötvények és az első kibocsátású rész
vények. 

A közalkalmazotti és a köztisztviselői tör
vény 1995. évi pénzügyi kihatásait a kormány 
álláspontja érteimében a központi költségve
tésnek, az önkormányzatoknak és az intéz
ményrendszer ésszerűsítésével felszabadítha
tó forrásoknak együtt kell fedezniük. Ugyanezt 
az elvet alkalmazza 1994-ben az önkormány
zatok által felvett hitelek és a saját forrásból 
megelőlegezett összegek, illetőleg kamatok fi
nanszírozásánál is. Az oktatási törvény 1995. 
január 1 -jén hatályba lépő központosított bérfi
nanszírozási rendszere elvi és gyakorlati okok 
miatt felülvizsgálatra szorul. 

A kormány szükségesnek tartja, hogy a nor
matív támogatási rendszer keretein belül, a cél
támogatás külön preferenciáival, valamint 
egyéb pénzügyi és jogi eszközökkel ösztönöz
zék a helyi intézményfenntartó társulásokat, a 
közös beruházásokat és az államigazgatási fel
adatok társulásos megoldását. Ezzel össz
hangban a pénzügyi rendszert alkalmassá kell 
tenni a társult feladatok közös finanszírozásá
ra, illetőleg a gazdasági megállapodásokat se
gítő pénzmozgás lebonyolítására. 

Az önkormányzatok gazdálkodási-pénzügyi 
ellenőrzését a kormányzat állami feladatnak te
kinti. Javasolja, hogy ennek hatékonyabb meg
valósítása érdekében hozzák létre az Állami 
Számvevőszéknek az önkormányzatok pénz
ügyi ellenőrzését megvalósító szervezeti egy
ségét. Emellett támogatni kell az önkormányza
ti önellenőrzést, a kiegészítő helyi megoldáso
kat, a külső pénzügyi szakértő cégek foglalkoz
tatását. 

A kormány fontos feladatnak tekinti, hogy az 
önkormányzati érdekszövetségek a jelenleginél 
nagyobb szerephez jussanak az önkormányza
tokat érintő döntések előkészítésében. 

A helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről, valamint a terü
letfejlesztésről a kormány álláspont
ja szerint külön törvényt kell alkotni. 



A PÓSTELEKI AUTÓSMOZI MŰSORA: 
AUGUSZTUS 11-17 

11-12. 

Az előadások kezdete 19 óra. 

NICSAK, KI B E S Z E L MOST! 
Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 
Rendezte: Amy Heckerling 
Főszereplők: John Travolta, Krístíe Alley 

13-14. DENNIS, A KOMISZ 
Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 

15-17. A C E VENTURA - ÁLLATI NYOMOZÓ 
Színes amerikai filmvígjáték 
Rendezte: Tom Shadyac 
Főszereplők: Jim Carrey, Sean Young 

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

ISMERJE MEG, 
HOGYAN TERJED KANADÁBAN AZ 

ÖRÖMHÍR! 
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ALÁBBI 

ZENÉS EVANGELIZÁCIÓSRA: 

IDŐPONTOK: HELYSZÍNEK: 

1994. aug. 11. (csütörtök) 
aug. 12. (péntek) 

Utcai evangélizációk 
a rendezvénytéren, 
a belvárosi iskolával 
szemben 
11-21 óráig. 

1994. aug. 13. (szombat) 
aug. 14. (vasárnap) 

Zenés evangélizációk, 
Irányi u. 4-6. 
18-21 óráig. 

1994. aug. 15. (hétfő) 
aug. 16. (kedd) 

Zenés, pantomim
műsorral egybekötött 
záró evangélizációk 
az ifjúsági ház nagy
termében 20-22 óráig. 

A programokat Kanadából és Angliából érkező vendégeink 
közreműködésével láthatják! 

A részvétel díjtalan! Hozza el barátait is! 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BALESET-MEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁGA 

1994. augusztus 21-én (vasárnap) 9 órai kezdettel rendezi meg 
a már hagyományos autós-motoros elméleti és ügyességi versenyét 

a sportcsarnok előtti területen. 

Versenyfeltételek: - érvényes gépjármű-vezetői és forgalmi engedély, 
- vezetésre képes állapot. 

• Autósok saját gépkocsival, motorosok a versenybizottság által biztosított 
motorokkal versenyezhetnek. 

• A nevezést a helyszínen 8 órától fogadja a versenybizottság. 
• Minden kategória győztesei és helyezettjei a versenyünk támogatói által 

felajánlott értékes dijakat vehetik ál. 
• A verseny ideje alatt a Békés Megyei Közlekedésfelügyelet szakemberei 

ingyenes környezetvédelmi méréseket végeznek. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a BALFSET-MEGELÖZÉSI BIZOTTSÁG! 

HETI MOZIMŰSOR 

1994. augusztus 11-17. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

VIII. 11-14. 16, 18, 20 és 22 óra, 15-17. 11, 16 és 18 óra: 
Eddie Murphy: 
BEVERLY HILLS-I ZSARU 3. 
(színes, magyarul beszélő 
amerikai bűnügyi vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

VIII. 11-13. 19 óra: 

VIII. 14-15. 19 óra: 

VIII. 16-17. 19 óra: 

A R T MOZI 
Shakespeare: 
SOK HŰHÓ SEMMIÉRT 
(színes, magyarul beszélő amerikai film) 

Shakespeare: 
V. HERIK 
(színes angol filmdráma) 

MEGHALSZ ÚJRA 
DEAD AGAIN 
(színes amerikai film) 

PREMIER MOZI 
VIII. 11-14. 21 óra, John Candy: 

15-17. 17 és 21 óra: JÉG VELED 
(színes amerikai filmvígjáték) 

HETI FILMAJÁNLAT 

BEVERLY HILLS-I ZSARU III. 

Színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték 

Rendezte: John Landis 

Alex, azaz Eddie lazán a kapuhoz caplat, néhány keresetlen 
szót és pofont vált az ajtónállóval, majd kitör a film végéig 
tartó permanens lövöldözés... A Vidámparkban is áll a bál. 
Az óriáskerék és az őslényvasút árnyékában hamis bankókat 
nyomnak a detroiti álnokok, míg a tősgyökér Beverly Hills-i 
zsaru fel nem ülteti őket menetrend szerint közlekedő szel
lemes vonatára. A mennyország nevű megállóig megállás 
nélkül száguldhatnak... 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a Duna Tv csatornáján 
látható péntekenként, a műsorzárást követően. Ismétlés szombaton 
este! Augusztus 12-13-án a Robotvadászok című filmet vetítik. 
A film előtt a műsorban rendszeresen bemutatják a székelyudvar
helyi ATI-BETA TV tudósításait, valamint a Jó szóval oktasd, ját
szani is engedd című sorozatot a Soros Alapítvány támogatásával. 
A MOC címe: Andrássy út 55-57., telefonszáma: 452-356. 



• HETI M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI M É R L E G 

• Michael Jackson Hungárián Fanclub 
alakul az ifiházban. Az első összejövetel augusztus 12-én 
14-18 óráig lesz. A klub szervezői minden Michael Jackson-
rajongót vámaki 

• Agykontrollos továbbképző tanfolyam lesz az ifiházban 
(Derkovits sor 2., telefon: 325-211) október 8-án, szomba
ton 9-18 óráig. Előadó: Elizabeth Jahshan (Dómján Erzsé
bet), Ausztráliában élő agykontrolloktató. Jegyek 1800 Ft-os 
áron az ifiház pénztárában hétfőtől csütörtökig 8.30-11.30-ig 
és 12.30-16.00 y, illetve pénteken 15 óráig válthatók. A 
programra azok is jelentkezhetnek, akik nem végezték el a 40 
órás Silva-féle tanfolyamotl 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
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felsőfokú műszak i végzet tségge l rende lkező és in
gat lanok üzemel te tésének e l lenőrzése, építőipar i 
beruházások e lőkészí tése, szervezése és koord iná
lása terén gyakor lat ta l rende lkező 

munkatársat keres. 

A szakmai önéletrajzot és jövedelemigényt 
1994. augusztus 25-ig az rt. címére, 
írásban kérjük megküldeni. 

Cím: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4 - 6 . 

P É N Z T Á R G É P E K 
Pénztár-számítógépek, 

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mértegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 
Eredeti papírszalagok, 

festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

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

Telefon: 447-563, 445-676 

BÉKÉSCSABAI IRODÁJA 
iê iaaaaaaaaaaaaal Békéscsaba. Szenl István tér 5. (telefon: 328-428) 

keres fizetővendéglátás céljára önálló, 
berendezett lakásokat Békéscsabán. 

INGATLAN 
i Mezőmegyer központjában nagy csa

ládi ház eladó, autószerelő műhellyel. 
Telefon: 321-610. 

i Lakást vásárolnánk Békéscsabán. Te
leion: 453-658. 

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

I Kertes házat cserélnék önkormányzati 
lakásra. Bartók 6. út 37. szám alatt, 
vagy közelében lakók előnyben. Ér
deklődni: Bartók 8. út 37/A. vlll/32. 

l A Gábor Áron utcán 1,5 szobás lakás 
eladó. Telefon: 453-658. 

i A Lencsésin 1,5 szobás, egyedi gá
zos, 1. emeleti lakás eladó. Teleion: 
453-658. 

i Kisréten 130 rtf-es családi ház eladó. 
Telefon: 453-658. 

i Családi ház eladó összeköltózöknek 
is. Vállalkozásra is alkalmas. Érdek
lődni: Békéscsaba VII. Hold u. 16. 

i 140 m'-es társasház eladó. B é k é x s a -
ba, Málnás u. 4/3. Csere is érdekel. 

i A Millenniumon 2+2 félszobás lakás 
eladó. Tel.: 453-658. 

i A Jókain 2,5 szobás lakás eladó. Tel.: 
453-658. 

l Az Andrássy úton 3 szobás, egyedi 
gázos lakás eladó. Tel.: 453-658. 

i A Bertóthy udvarban 2,5 szobás lakás 
eladó. Tel.: 453-658. 

i A Franklin utcán 128 m'-es, összkom
fortos családi ház eladó. Tel.: 453*58. 

i Nagyréten 1 hold lölddel tanya eladó. 
Tel.: 453-658. 

i Békéscsabán a Kereki u. 25. számú 
ház eladó. Tel.: 321-155/21. 

l Az Ör utcán 2 szobás lakás eladó. 
Tel.: 453-658. 

I Igényesnek 2 szobás, teleionos, egye
di gázos üres albérlet kiadó a Lencsé
sin, 456-209. 

J A R M U 
• 1300-as Lada eladó Telefon: 452-378. 

• Megkímélt állapotú, alig futott fehér 
1200-as Lada friss műszakival, új ak
kumulátorral eladó. Békéscsaba, Egy
ség u. 126. 

• Polski Fiat 126-os lejárt műszakival ol
csón eladó. Telefon: 444-056. 

• 626 Mazda eladó. Békéscsaba, Kere
ki u. 25.Tel: 321-155/21. 

SZOLGÁLTATÁS 
i Tetőszolgálat! Lapos cserép- és ma-

gastetók készítése, javítása garan
ciával. Bejelentés 9-12 óráig a 
447-247/127 telefonon. 

i Figyelem, változás! Dr. Varga Ákos 
mozgásszervi rehabilitációs és orto
péd szakorvos főorvos magánrendelő 
sének helye augusztus 1-jétől: Békés
csaba, kórház (Gyulai út 18.), liziote-
rápia. Rendel: kedd, szerda, csütörtök 
16-17 óráig . 

Lakossági úvegezés, hőszigetelő 
üveg gyártása! Házhoz megyünk! Bé
késcsaba, Kétegyházi út 3. Telefon: 
454-246. 

• Gázkészülékek javítása, felülvizsgála
ta. Cím: Könyves u. 45., telefonügye
let: 456-537, 9-12 óráig 

n Színes televíziók javítása hétvégén is, 
garanciával! Domokos Tamás, telefon
üzenet: 323-721, rádiótelefon: 
06-30/432-827. 

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

• Parabola- és tetőantenna-szerelés vi
dékre is. Autórádió és -magnó, HIR, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsa
ba, Csíki u. 38. Telefon: 326-931 (üze
netrögzítő). 

• Automata mosógépek javítása helyszí
nen is, garanciával. Elektron Gmk. Te
lefon: 325-948. Javítóműhely: Bartók 
B. út 4. Telefon: 06-60/388-348. 

• Színes és fekete-fehér televíziók javítá
sa, áthangolása, antennaszerelés. Te
lefon: 325-122. cím: Bankó u. 31. 

• Féltengely-, hengerfej-felújítás. Érdek
lődni: Békéscsaba, Bankó u. 31. 

• Szőnyeg- és kárpittisztító gép köl
csönzése az Oázis virág- és ajándék
boltban Békéscsaba. Stark A. u. 10., 
nyugati kertváros. 

• Oláh Zsolt természetgyógyász-bioe-
nergetikus rendel hétfőtől péntekig 
8-18 óráig . Telefon: 322-685. Beje
lentkezés szükséges! Békéscsaba. 
Kazinczy-lakótelep (volt Kulich) 7/b. 
IV/10. 

• Mezömegyeren a volt téesz-szeszfőz-
de 1994. augusztus 8-tól bérfőzésre 
előjegyzést vesz fel. Jelentkezés sze
mélyesen, vagy a 327-377 telefonon. 

EGYÉB 
i Növendék kecskék eladók. Érdeklőd

ni: Schweidel u. 1. 

i Szekrénysorok, asztalok, székek, ágy
neműtartós rekamiék. szőnyegek ol
csón eladók. Teleion: 321-885 (este) 

i 5 hónapos németjuhász kutya eladó. 
Békéscsaba, Klapka u. 16. 

i Gyermekbútor 2 db heveróvel olcsón 
eladó. Telefon: 453-635, 10-18 óráig. 

I Mozgássérült nő megismerkedne jó
zan életű, negyvenen túli rokkant férfi
val. Telefon: 451-548. 

i Sertésfelvásárlás Békéscsabán a leg
magasabb áron. Cím: Madách u. 
17/1., Korcsok Húsüzem. 

i Olcsón eladók: körtárcsás fűrészgép, 
erős villanymotor, fali ventilátor, ülló, 
túzfogok. villamos köszönj, különféle 
satuk, vasvázas satupad Tel.: 326045. 

i Választási malacok eladók. Nagyrét 
1504, Sztanek Pál. 

Eladó hálószobabútor barabonként is, 
és pehelypaplan. lambéria Békés
csaba VI., Berzsenyi u. 38/1 

Mák és tavaszi árpa el
adó. VII. ker. Hold 
u.16. 



Augusztus elsején szurkolói ankétot rende
zett a Békéscsabai Előre FC. Az ankét után 
Winkler János megbízott elnököt kérdeztem a 
közeljövő kilátásairól. 

- A szurkolói ankéton már elhangzott, hogy 
a vezetés az első hat hely valamelyikének 
megszerzését tűzte ki célul a bajnokságban. 
És az UEFA Kupában? 

- A macedón csapat, a Vardar Skopje telje
sen ismeretlen előttünk. A korábbi jugoszláv 
bajnokságban sem játszottak meghatározó 
szerepet, de akkor legalább tudtuk, mire képe
sek. Ettől függetlenül úgy véljük, tovább lehet 
és tovább is kell jutni. Már csak azért is, mert 
ha így lesz, a következő mérkőzésen még jobb 
csapattal kerülünk szembe, s jelenlegi anyagi 
helyzetünkben nem elhanyagolható tétel lenne 
a nemzetközi kupamérkőzések várható rek
lámbevétele is. 

- Mi marad meg inkább emlékezetében az 
elmúlt idényről: a helyenként nagyszerű játék 
ós a bronzérem, vagy a válogatottsággal kap
csolatos hercehurca ás az ezt kővető fővárosi 
sajtóhadjárat? 

- Természetesen jó szívvel emlékszem 
vissza a szép győzelmekre, arra, hogy végül a 
harmadik helyen végeztünk a bajnokságban. 
Kellemetlen epizód volt viszont a három játé-

LABDARÚGÁS 

Szeptemberben 
új elnök 

kos körül kialakult problémakör, amely az 
egész csapatot visszavetette, s amely az utol
só meccsek játékában és eredményeiben is 
megmutatkozott. 

- Az akkon vezetők - különösen Bognár Ist
ván - úgy vélték: jobb, ha Csató, Zahorán és 
Szarvas elutazik a válogatottal Krakkóba. A já
tékosok viszont nem így gondolták. 

- Azt hiszem, jobb lett volna elengedni őket, 
mert akkor nem lett volna akkora zaj körülőt
tünk. 

- Pásztor Józsefről két fővárosi lap meg
győződéssel állította: az edzőnek elege van az 
NB l-ből, inkább egy szinttel lejjebb, máshol 
folytatja. Bár ezt Pásztor egy alkalommal maga 
is megerősítette, Csabán nem volt senki, aki 
ezt elhitte volna, s végül nekik lett igazuk. 

- Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
Jóskának lejárt a szerződése. Ebben a helyzet
ben természetes, hogy elgondolkodik a hogyan 
továbbon, s amíg ő ezt tette, megindult a talál

gatás: marad-e, vagy inkább tényleg elmegy. A 
dolgot bonyolította, hogy rendkívül sikeres, de 
ugyanennyire nehéz és mindenkit megterhelő 
idényt hagytunk a hátunk mögött. Érthető, hogy 
az idegi terhelés az utolsó fordulókban minden
kit megviselt. Végül elültek a hullámok, és 
Pásztor Józseffel egyéves szerződést kötöt
tünk. 

- Ha már említette az új vezetést: mikor áll 
össze az új elnökség, ós ki lehet az elnök? 

- Szeptemberben közgyűlést tartunk. Addig 
a jelölőbizottsághoz befutnak az érdemi jelölé
sek. Néhány elnökjelölttel már beszéltem, de 
most még hadd ne mondjak neveket. 

- Esetleg ön, vagy Szűcs Mihály, a korábbi 
elnök? 

- Szinte biztos, hogy egyik sem. 
- Hogy áll jelenleg az Előre FC anyagilag? 
- Visszakérdezek, ön szerint mennyi pénz

re van minimum szükségünk ebben a szezon
ban? 

- Úgy hatvanmillióra feltétlenül. 
- Igen, körülbelül ennyi mindenképp kell. 

Meggyőződésem, hogy az új elnökség elő is 
tudja majd ezt teremteni. Vannak biztató tár
gyalásaink, a játékoskeret is erősödött szerin
tem, ezért jogosan reménykedhetünk most is a 
jó szereplésben. S z M 

1994 szeptemberétől a Körösi Csorna Sándor Főiskolán főiskolai 
szintű közgazdasági képzés indul. Hosszú előkészítés után, igen sok 
akadályt leküzdve valósul meg az évtizedes álom: helyben lehet képezni 
diplomás gazdasági szakembereket, akiknek többsége remélhetőleg eb
ben a térségben marad a főiskola elvégzése után is. 

A felvételi vizsgák lezárultak, nappali tagozaton 59 hallgató, levelező 
tagozaton 99 hallgató kezdheti meg tanulmányait pénzügyi szakon. Nap
pali tagozaton igen magas, 101 pont lett a felvételi ponthatár a főiskolán, 
köszönhetően a felkészült, komoly tudással rendelkező felvételizőknek. 
Ez a magas pontszám a közgazdasági főiskolák között is elismerésre 
méltó. Első helyen a főiskolára jelentkezett 135 fő, akik közül 46-an fe
leltek meg, a második és harmadik helyen átjelentkező 153 főből pedig 
13 lett a főiskola hallgatója. 

Levelező tagozaton 95 pont lett a ponthatár, amelyet a 85 felvételi
zőből 28-an (közülük 9 fő már diplomás, nekik csak felvételi tesztet kellett 
kitölteni), a 118 átjelentkezőből 21-en értek el, így 49 fő került be az első 
menetben. A főiskola pótátjelentkezést hirdetett meg levelező tagozaton 
azok részére, akik idén tettek felvételi vizsgát a gazdasági felsőoktatás 
valamelyik intézményébe, legalább 95 pontot értek el és akiket nem vet
tek fel a megadott egyetemekre, főiskolákra. Az augusztus 1-jén lezárult 
pótátjelentkezés során 50 főt vettünk fel. A levelező képzés önköltséges, 
4 évig tart, egy félév során 8 alkalommal, minden második hétvégén 20 
órában folyik az oktatás. 

Igen sokan tettek sikeres felvételi vizsgát a főiskola által szervezett 
intenzív előkészítő tanfolyam résztvevői közül: a nappali tagozaton 21-
en, levelezőn 22-en. A felvételire történő felkészítés matematika, törté
nelem és közgazdaságtan tárgyakból folyt, hétvégeken 4-4 órában, tár
gyanként összesen 120 órában, a város és a főiskola elismert tanárai 
részvételével. Négy írásbeli és egy szóbeli vizsgát kellett tenni, aki sike
resen szerepelt ezeken a vizsgákon, az felvételi nélkül bekerült a pénz
ügyi szakra. Matematikából 18 fő, közgazdaságtanból 14 fő, történelem
ből 10 fő kapott mentességet a felvételi vizsga alól. A főiskola 1994 szep
temberétől újra indítja a felvételire és érettségire felkészítő intenzív tan
folyamokat, az 1995-ben érettségizők alapos ismereteket, az írásbeli és 
szóbeli vizsgákon pedig gyakorlatot, vizsgarutint szerezhetnek, aminek 
az érettségin és a felvételin veszik hasznát. Aki pedig 1994-ben, vagy 

előtte érettségizett, annak esélye van a felvételi vizsga alóli 
mentességre is. 

A pénzügyi szakon az oktatás a budapesti Pénzügyi és 
Számviteli Főiskola tematikája alapján, tananyagai és tan

könyvei átvételével indul, neves oktatóik vendégtanárként is átadják tu
dásukat, tapasztalataikat. A főiskola szervezete is átalakult, többkarúvá 
(többtagozatúvá) vált, új tanszékek jöttek létre, a szükséges fejlesztések 
is megvalósultak (számítástechnikai kapacitás bővítése, szakkönyvek 
beszerzése stb.). 

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által finanszírozott oktatói 
állásokat fokozatosan, pályázatok segítségével, felkészült szakem
berekkel tölti be a főiskola. A Magyar Közgazdasági Társaság létrehozta 
az Alapítvány a felsőfokú közgazdasági képzésért Békés megyében el
nevezésű alapítványt, hogy elismert oktatók letelepedését, neves ven
dégprofesszorok meghívását, korszerű tananyagok kidolgozását stb. 
anyagilag is elősegítse. 

A városi és megyei közvélemény mindvégig támogatta a közgazda
sági képzés meghonosítását a Körösi Csorna Sándor Főiskolán, remélve 
azt, hogy a térség piaci esélyei ezáltal is javulnak, a tehetséges fiatalok 
helyben továbbtanulva a megszerzett modem üzleti ismereteket, nyelv
tudásukat gazdasági szakemberként ebben a térségben kamatoztatják. 
Az a térség reménytelenül alulmarad, ahol nincsenek a modem üzleti 
ismeretekhez értő felkészült szakemberek. 

A főiskola kötődését a térséghez mutatja, hogy az 59 nappali tago
zatra felvett hallgatóból 43 fő (72%) Békés megyei, közülük 19 fő békés
csabai lakos. A levelezőre első menetben felvett 49 hallgatóból 37 fő 
(73%) Békés megyei, 16 fő békéscsabai. A főiskola szeretne intenzív 
kapcsolatokat kialakítani a megyében, elsősorban a Békéscsabán lévő 
középiskolákkal, hogy minél több érettségizőjüknek legyen esélye beke
rülni a főiskolára, ezáltal nemcsak a térség helyzetén, hanem a szülők 
anyagi gondjain is enyhítve. 1995-ben 120 főt veszünk fel a főiskola nap
pali tagozatára és 100-150 főt levelező tagozatára. 

A főiskola az első akadályt sikeresen vette, a térség érdekeinek meg
felelően tudta bővíteni profilját, a Dunától keletre csak itt folyik főiskolai 
szintű pénzügyi és számviteli képzés. A következő években dől az el, 
hogy színvonalas, országosan elismert képzést létre tudunk-e hozni, 
hogy az oktatói gárda meg tud-e felelni az elvárásoknak. Ha a közvéle
mény továbbra is kiáll a közgazdasági képzésért, akkor minden bi
zonnyal megteremtődnek a feltételei annak, hogy Békéscsabára felké
szült oktatókat telepíthessünk és az intézményi fejlesztések további for
rásait előteremthessük. 

Az itt élők eddig is csak magukra és közösségeik összefogására tá
maszkodhattak, ezután sem lesz ez másképp, rajtunk múlik, a főiskola 
oktatóin és a közvélemény támogatásán, hogy mindannyiunk megelége
désére gyökeret tud-e verni a közgazdasági képzés. Nemcsak a szűken 
vett felsőoktatásról van szó, hanem továbbképzéseket, átképzéseket, 
tanfolyamokat is szeretnénk szervezni, azaz a térség gazdasági élete 
által igényelt felső szintű oktatási szolgáltatásokra is vállalkozik hosz-
szabb távon a főiskola. LENGYEL IMRE 




