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Qlésezett a közgyűlés 

• Buszozunk 1995-ben? 

Szeretteink feltámadnak 

Színház 

Egy iskola támogatókat vár 

Szlovák oldal 

Az önkormányzat négy éve 

T-

E g y 
ke r g e t e t t 

i d e a 
A hit deviancia. Aki „szabály" 

nélküli, eltér a társadalmi nor
máktól. S aki manapság nem ci
nikus, nem arrogáns, az bizony 
elhajlik, eltér a nagy többségtől. 

Hinni annyit jelent, tenni. 
Nem lemondani. össze.,zuhan-
ni", nem pánikba esni, panasz 
és önsajnálkozás helyett a cse
lekvést választani. Szembe kell 
szállni a szörnyekkel, ahogy Pi
linszky János ina, be kell őket 
csalogatni a szívünkbe, lelkünk
be, hogy otthonra találjanak 
bennünk és megjavuljanak. 

forduljatok hát ellenem, ti 
neglapuló szörnyek / az omló 

folyosókon át hatolva egyre föl
jebb, / nyomuljatok be szaba
don, futótüzet kiállva / lassan fö
létek rakodó hatalmas éjsza
kámba! / Csupaszra vetkőztes
setek, semmit se hagyva rajtam, 
/ vegyétek el a homlokom, a 
szemem és az ajkam, / med áz
tatok és fáztatok, med éheztetek 
bennem, / bár én is áztam-fáz-
tam és nekem se volt mit en
nem..." 

Nem egy másik világban 
élünk, hanem ebben. Egyelőre 
csak a hit és a mü marad fogó
dzónak. Aki rezonál a körülötte 
élők szivhangjaira, az nem válik 
soha életunttá! Rendre egyre 
rosszabb szabású JELMEZE
KET kényszerit ránk az IDŐ, s 
ahogy letépjük sorba mindet 
magunkról, a tükönoen helyet
tünk már valaki más áll. AKIK 
LEHETTÜNK VOLNA VALAHA. 

KÁNTOR ZSOLT 

Utolsó előtti ülését tartotta meg 
múlt csütörtökön jelenlegi össze
tételében a városi testület. „Parla
mentünk" mandátuma hamarosan 
lejár, a négy év számszerű ered
ménye pedig mintegy 160 rende
let és 2150 határozat. Az utolsó 
ülés november 17-én lesz, aztán 
decemberben feláll az új képviselő-testület. 

A közgyűlés elfogadta a költségvetés harmadik 
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, és 140 
millió forintos hitelfelvételről, illetve kötvénykibocsá
tásról döntött a költségvetési rendeletben meghatáro
zott feladatok végrehajtása érdekében. Ez a pénz
összeg az önkormányzat decemberi működését biz
tosítaná abban az esetben, ha bizonyos bevételek 
nem realizálódnának. 

Jóváhagyták az 1995-96-os tanév beiskolázási 
keretszámait. Az ifjúsági ház vállalkozásba adásáról 
szóló előterjesztést egyelőre levették a napirendről. 
Döntöttek a Békéscsabán élő képző-, ipar- és fotómű
vészek támogatásáról: a pályázat nyertesei Baji Mik
lós Zoltán képzőművész, Boldog Gusztáv fotómű
vész, Gubis Mihály képzőművész, Császár Lajos fo
tóművész és Molnár Antal festőművész. 100 ezer fo
rint támogatást biztosítottak a Diáktanya fenntartásá
hoz. 

. Elfogadták az önkormányzat versenyszabályzatát. 
A bevételek növelése érdekében önkormányzati 
részvények eladásához járultak hozzá. Elutasították 
az Öntöde és Fémmegmunkáló Kft-nek az önkor
mányzat tulajdonát képező Telep 
utcai földingatlan megvásárlását 
célzó kérelmét, abból a megfonto
lásból, hogy a területen ne lehes
sen a jövőben veszélyes ipari te
vékenységet folytatni. 

A Körös Volán kérelmére 
1995. január 1-jétől valószínűleg 
újra emelkednek az autóbusz-köz
lekedés díjai - a rendelet terveze
te e lapszámunk 2. oldalán olvas
ható. A rendelet megalkotására a 
novemberi közgyűlésen kerülhet 
sor. 

Néhány, a lakástémával kap
csolatos előterjesztést vitattak 
meg a képviselők. Örömhír a „ka-

KOZGYULES 

Négy év 
termése 

tolikus bérpaloták" lakói számára, 
hogy minden valszószínűség sze
rint megvásárolhatják lakásukat: 
Guliga György plébános ígérete 
úgy szól, hogy az egyház lemond 
az elidegenítési tilalomról, így az 
ingatlanok az önkormányzat tulaj
donába kerülnének. Cserébe a 

katolikus egyház hat felszabaduló önkormányzati la
kást kér a városban. Ezzel szemben továbbra sem 
vásárolhatók meg a Békéscsaba Vagyonkezelő Ftt.-
be apportált lakások - Pap János polgármesternek és 
Tóth Károly országgyűlési és önkormányzati képvise
lőnek az eladást célzó javaslatai nem kapták meg a 
szükséges szavazattöbbséget. Módosították a laká
sok és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati ren
deletet - ez elsősorban az Irányi u. 4-6. számú ingat
lan 51 átmeneti lakását érinti - a jövőben már nem a 
CSÜSZ Kft. köti meg a bérlőkkel a szerződéseket, ha
nem azokat a közgyűlés gazdasági, illetve szociális 
bizottsága készíti elő, s a polgármester írja alá. 

Az idén is lesz karácsonyi vásár a sétálóutcában, 
december 10. és 23. között. A vásárt a piacot üzemel
tető és építő Agora-Csaba Rt. rendezi 600 ezer forint 
ellenében, az Andrássy út - Mednyánszky utca - Jó
kai utca közötti szakaszon (tartalék területként a Csa
ba Center területe is igénybe vehető). 

Tisztelt Olvasó! December 11 -én ne csak a vásárt 
látogassuk meg! Közben be lehet ugrani a szavazó
körbe is... 

(S7 S>> 



„HALOTTAK NAPJA: 

feltámadás" 

Kinek a feltámadása? 
Természetesen: a mi feltáma

dásunk. A miénk, akik még élünk 
- ha rendelkezünk a feltámadás 
képességével. Az emlékezés ké
pességével. A feltámasztás ké
pességével. A miénk, még élőké a 
november 1-ji mindenszentek 
napja, amennyiben katolikusok; a 
november 2-i halottak napja, 
amennyiben protestánsok; és vá
laszthatunk egy november eleji rá
érős napot, amennyiben egyéb hi
tűek vagy világiak vagyunk. A 
megboldogult, az eltávozott sze
retteink emlékezetünkben való fel
támasztására. 

Emlékezésre és elmélkedésre 
való nap ez; mennél idősebbek 
vagyunk, annál több emlékünk 
van, annál számosabbak a halot
taink, szerte e kis hazában és a 
határokon túl is. E sorok írója em
lékek tekintetében vénségesen 
vénnek érzi magát, a halottainak 
száma pedig megsokasodott. 
Nem is készül minden halottját 
közvetlenül meglátogatni: a legu
tolsó temetői emlékének a hatását 
készül csupán élőbbé tenni. 

A Kastélyi-temetőbe készül el
sétálni november első szombat
ján. Kedvétől függően vagy visz 
egy halotti csokrot megemlékezé
sül az ötven éve Csabán történt 
harci cselekmények két áldozata, 
Ács Imre és Osán Gergely sírjá
ra, vagy gyertyát gyújt az emléke
zetükre. Kenyéradó lapjában való 
közlésre készítettek fotót a sírok
ról. Fényképész barátját is meg
érintette a sírkert hangulata; az itt 
látható kompozíció is akkor került 
filmre. Jelkép értékű felvétel: nem 
a korunkban ismét dúló vandálok 
terítették földre a fekete márvány-
obeliszket, hanem a természet az 
alapját teljesen beindázó kúszó
növény képében. 

A sorok írója ebben a majd-
nem-elhagyott sírkertben fog meg
emlékezni minden halottjáról. 

KOVÁCS GYÖRGY 

T E R V E Z E T 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

/1994. ( ) sz. önkormányzati rendelete 
a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 7. § (1) be
kezdés éneimében a pénzügyminiszterrel egyeztetett módon a helyi au
tóbusz-közlekedés diját a következő módon állapítja meg. 

1. § 
A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazga
tási területén közlekedő, a Körös Volán Autóbusz-közlekedési Rt. által 
menetrend szerint üzemeltetett valamennyi helyi közlekedési autóbuszt 
igénybe vevő utasokra. 

2. § 
Hatósági ármegállapítás 

A Körös Volán Rt. által bonyolított, Békéscsaba közigazgatási határán 
belüli helyi autóbusz-közlekedés viteldíjai mint legmagasabb hatósági 
árak a következők: 

menetjegy 
autóbuszon váltott menetjegy 
egyvonalas bérlet 
összvonalas bérlet 
tanuló-, nyugdíjasbérlet 

3. § 
Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba. 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az 5/1992. 
(I. 30.), a 37/1992. (XII. 18.), a 23/1993. (III. 4.), valamint 3/1994. (I. 20.) 
számú önkormányzati rendeletek. 

37 Ft 
50 Ft 

835 Ft 
1100 Ft 
267 Ft 

Békéscsaba, 1994. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

• FOGADÓNAPOK. November 
4-én és november 11-én, pénte
ken Domokos László alpolgár
mester tart fogadónapot a város
házán 8 és 12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Tóth Károly 
országgyűlési képviselő fogadóó
rát tart november 4-én, pénteken 
15 és 16 óra között az MSZP me
gyei irodájában (Szabadság tér 
11-17., félemelet). 

• LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart 
november 7-én, hétfőn 17 órától 
Herczeg Tamás, a 7. választókör
zet egyéni képviselője az Áchim L. 
András Általános Iskola (Petőfi u. 
1.) földszinti aulájában. Téma: az 
új piac építése, meghívott vendé
gek a polgármesteri hivatal és a 
beruházó Agora-Csaba Rt. illeté
kesei. 

• A CSALÁDSEGÍTŐ SZOL
GÁLAT működési rendje a követ
kezők szerint módosult: hétfőn 
8.30-17.00-ig teljes nyitva tartás: 
kedden zárva - az intézmény te
lefonon elérhető a 441-147 szá
mon; szerdán 8.30-16.30-ig teljes 
nyitva tartás; csütörtökön 8.30-
16.30-ig teljes nyitva tartás; pénte
ken 8.30-12-ig teljes nyitva tartás, 
12.00-15.00-ig telefonon elérhető 
az intézmény. 

• FÖLDTULAJDONOSOK FI
GYELMÉBE! A békéscsabai Nim
ród Vadásztársaság ingyenes 
akácfa-ültetési akciót szervez. 
Azon földtulajdonosok jelentkezé
sét várják, akik legalább 4000 m 2 

egybefüggő erdősítést telepítenek 
és a földterületük a Békéscsaba -
Szabadkígyós - Újkígyós - C s a 
baszabadi - Csorvás Alsó - Két-
soprony községhatár - Fiala csár
da - Békéscsaba útvonalon belül 
helyezkedik el. A jelentkezőket a 
földtulajdont igazoló okmányokkal 
a Bajza u. 11. szám alatt várják 
munkanapokon 15-17 óráig. 

• BÚZA. Milyen célra milyen 
búzát érdemes termeszteni? cím
mel tart előadást Kovács Sándor, 
az Országos Mezőgazdasági Mi
nősítő Intézet témafelelőse no
vember 7-én, hétfőn 16.30 órai 
kezdettel a megyei könyvtárban, a 
Békéscsabai Földtulajdonosok 
Egyesülete és az Agrárkamara 
városi bizottságának szervezésé
ben. 

• ÉVFORDULÓ. A 30 éves 10. 
Sz. Általános Iskola szeretettel 
várja volt tanárait, diákjait a no
vember 25-én, pénteken 17 óra
kor megnyíló iskolatörténeti és 
képzőművészeti kiállítások meg
nyitójára. 

• IRODALMI KÁVÉHÁZ. A bé
késcsabai Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület (KIE) szeretettel meg-

BEKESCSAJ3A 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

hívja az érdeklődőket a november 
5-én, szombaton 18 órakor kezdő
dő Irodalmi kávéház című rendez
vényére. A belépés díjtalan. A ren
dezvény helye: Békéscsabai 
Evangélikus Egyház nagyterme, 
Luther u. 1. Program: a Fullhouse 
együttes koncertje (funky, jazz-
rock, latin, reggie), énekek, dia
meditáció, novellafeldolgozás. 

• DÍSZHALKIÁLLÍTÁS. No
vember 2—6-ig, 9-18 óráig díy-
halkiállítást láthatnak az érdéig 
dők az ifjúsági házban (Derkovits 
sor 2.) A halkülönlegességek 
Nagy Lajos akvarista jóvoltából 
kerülnek a nagyközönség elé: 
3500 liter vízben, termé
szetszerűen berendezett akváriu
mokban láthatók öt földrész halai. 
Belépő felnőtteknek 70, katonák
nak, nyugdíjasoknak, diákoknak 
50, csoportoknak 30 Ft. 

• HAJÁPOLÁS. November 5-
én, szombaton 15 órakor A hajá
polás általában címmel tart előa
dás Palkóné Zambó Edit mester
fodrász a Lencsési Közösségi 
Házban. Az előadást személyre 
szóló tanácsadás követi. 

• M A T R I K U L A 

HÁZASSÁG 

Kiss Erzsébet Edina és Szabó 
Zoltán 

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 



P O L I T I K A I H I R D E T É S 

Tisztelt békéscsabai Választópolgárok! 

A MAGYAR SZOCIALISTA PART 
az 1994. december 11-i 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S O K R A 

az alábbi szemé lyek támogatásá t kér i : 

P O L G Á R M E S T E R J E L Ö L T : 

Molnár László 

37 éves, befektetési és üzleti t anácsadó 

E G Y É N I V Á L A S Z T Ó K Ö R Z E T : 
1. vk. Baji Lajos 33 éves, pedagógus 

2. vk. Varga János 52 éves, vál la lat igazgató 

3. vk. Dr. Grin Igor 51 éves , 
a megye i m ú z e u m 
igazgatóhelyet tese 

4 . vk. Bodor Tibor 35 éves, pedagógus 

5. vk. Szilvásy Ferenc 52 éves , gépészmérnök , 
üzemgazdász 

6. vk. Hideg András 32 éves, közgazdász 

7. vk. Galisz Géza 40 éves, szá l l í tmányozó 

8. vk. Hankó András 53 éves , gépészmérnök 

9. vk. Molnár Zsolt 31 éves, jogász 

10. vk. Dr. Ambrus Zoltán 48 éves , 

I a megye i könyvtár 
I igazgató ja 

11. vk. Benkóné 
Dudás Piroska 38 éves, pedagógus 

12. vk. Fári Pál 63 éves, agrármérnök 

13. vk. Szakái János 47 éves, gépészmérnök 

14. vk. Mészáros Gábor 37 éves, 
szakközgazdász 

15. vk. Rung Attila 31 éves, üzemmérnök 

16. vk. Eperjessy József 52 éves, nyomdász 

Kérjük, támogassa jelöltjeinket! 

M A G Y A R S Z O C I A L I S T A P A R T 

P O L I T I K A I H I R D E T É S 

ÖSSZEFOGÁS 
BÉKÉSCSABÁÉRT! 

VjMDF/ 

EGYÜTT INDULUNK! 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 

1994. december 11. 

Közlemény 
A Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság 

(5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) 
a tulajdonában álló egyes nem lakás célú helyiségek 

adatairól az alábbi tájékoztatást adja: 
1. Békéscsaba, Szabadság tér 26. 

• Tulajdonos: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
• Bérbeadó: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
• Alapterülete: 345 m2. 
• Profilja: húsáruház. 
• A jelenlegi bérleti jogviszony 1995. május 5. napjával 

felmondva. 
2. Békéscsaba, Szent István tér 10. 

• Tulajdonos: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
• Bérbeadó: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
• Alapterülete: 444 m2. 
• Profilja: élelmiszerüzlet. 
• A jelenlegi bérleti jogviszony 1995. május 5. napjával 

felmondva. 
3. Békéscsaba, Andrássy út 9. 

• Tulajdonos: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
• Bérbeadó: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
• Alapterülete: 280 m2. 
• Profilja: húsáruház. 
• A jelenlegi bérleti jogviszony 1995. május 5. napjával 

• felmondva. 
Valamennyi ingatlan esetében az üzletek bérleti jogának értéke
sítéséhez, átruházásához a tulajdonos bérbeadó hozzájárulása 
szükséges. A hozzájárulás megadásának feltétele a helyiségre 
határozott időre szóló bérleti szerződés megkötése, amelyben a 
bérleti díj mértéke - a helyiség jellege, műszaki állapo
ta, fekvése stb. - alapulvételével a felek megállapodá
sán alapszik. 

Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. igazgatósága 
r.T.i 
fiflérlefrt 



Iskolatámogatás 
nyerési lehetőséggel 

Fél évszázadnyi kényszerszünet 
után szeptember elsején ismét diákokat 
fogadhatott a városban egy katolikus ál
talános iskola. Már az önkormányzatnak 
is komoly anyagi gondokat jelentő egy
kori Szarvasi úti iskola épületét kapta 
vissza az egyház, s tetemes ráfordítás
sal tette alkalmassá a nyáron elfogadha
tó oktatási, nevelési feladatok ellátásá
ra. Mint Braunné Fodor Zsuzsanna igaz
gatónőtől megtudtuk, az iskola tanesz
közellátása annyira gyenge, hogy lénye
gében a padokon, székeken, táblákon, 
tankönyveken túl nem rendelkeznek 
más felszerelésekkel. A földrajz tanítá
sához nincs földgömb, térkép, fizika- és 
kémiaórákon a gyerekeknek nem tudják 
tanáraik a kísérleteket bemutatni, de 
nincs az iskolának egyetlen egy magnó
ja, mint ahogy tévével, írásvetítővel, dia
vetítővel sem rendelkeznek. 

Az iskola tárgyi feltételeinek javításá
ra a Kánon Alapítvány egy olyan akciót 
hirdetett meg, amelyben a támogatók 
nyertesekké válhatnak. A belvárosi kato
likus plébánián és az iskolában besze
rezhető ezerforintos csekkek ugyanis 
egyben sorsjegyek is. A decemberi sor
solásig befizetett összegek az adóalap
ból leírhatók, hozzá a plébánián kérhető 
igazolás. Aki legalább öt csekkel vesz 
részt az akcióban, az már a sorsolás 
előtt kipróbálhatja egy tízperces sétako
csikázáson a főnyereményt, egy piros 
Ford Sierrát. A kisorsolásra váró har
minchárom értékes nyeremény a plébá
nia, a Kolping család, a Szent Gellért 
Egyházi Kiadó és az Érdemes Bolt ado
mánya. A sorsolás pontos időpontjáról 
még nincs döntés, erről később tájékoz
tatjuk olvasóinkat. L M 

S Z Í N H Á Z 
A hencegő 

kardhercegnő 
A gyermekek számára készült bemu

tató megszokottan jelentős eseménye a 
csabai színházi közönségnek. Már csak 
azért is, mert ritkán örvendezteti meg 
ilyen művekkel az írótársadalom a felnö
vekvő nemzedéket. Korábbi évtizedekben 
is azt vallották a színház vezetői: azért tü
zünk műsorra gyermekdarabot (azért ké
rünk rá pénzt), hogy fölneveljük saját kö
zönségünket. A valóság persze rápirít a naivokra. 
Ha elfogadnánk ezt a megközelítést, esténként 
nem lehetne jegyet kapni az előadásokra. Ha 
nincs a társulatnak és a színházi vezetésnek erköl
csi magabiztossága, háttér mértékegységként a 
gyerekeknek szóló színi játékra hívják fel a figyel
met. Az igazság az, hogy egyszerre kell minden 
korosztályhoz szólni. Nívósán és becsületes szak
mai munkával, tehetséges előadásokat létrehozni. 

A mostani vezetés szerencsére a maga kontex
tusában képzeli el a gyerekek színházi bemutatóit. 
A gyermekkorból kinőve, a szülői háztól kapott biz
tonságérzet elfogy, s a gyönyörű időszak után az 
élet ördögi határozottságával találkozunk. 

Kardhercegnönk is csak annyit lát az életből, 
hogy az lehet a férje, aki nála is jobban vív. A dip
lomáciai bonyodalmakat, háborút, esetleg egy 
„ideiglenes tartózkodást" kényszerítenek országá
ra, ha nem találja meg élete párját. Akácia lakói 
bízvást izgulhatnak - amiként a nézők is - , mert 
hercegek sora mond csöflöt. Feltűnik Márton diák, 
ő persze móresre tanítja a hercegnőt, ráadásul fe
leségül sem kívánja venni. Vajon miért? Talán, 
hogy ne legyen túl hamar vége a darabnak, vagy 
azért, hogy Békés József író egy kis dramaturgiai 
bakit vétsen. Győzelme után hősünk elszökik a pa
lotából, s már-már azt érzékeljük, komoly érzelmi 
szálak szövődnek közte és Lucia, a pincérlány kö

zött (suba-subaval, guba-guoaval), am a hercegnő 
vallomását kihallgatva, Márton a királylány érzése
itől lesz mámoros. Vége a darabnak. Ja, a felszol
gálólánynak is jutott a végén egy herceg. Remek 
fintor, hogy a diáknak is vásárol az udvari kancel
lária egy főúri címet (miután kiderítették, hogy ö a 
legjobb vívó széles e határban), hadd tudják meg 
a mai gyerekek, elmúlt az az idő, csak a régi me
sékben volt, hogy a szegénylegény a fele királysj 
got az utcáról jövet is megkaphatta hőstetteiért" 
ma (újra) kell a rang is. Tündéri realizmus! 

Az előadás színészi teljesítményeinél külön kell 
szólni a csabai főiskolásokról. Jó, hogy van ilyen 
műhely, hiszen nincs illúziórombolóbb annál, mint 
amikor túlkoros hölgyek és urak kényszerülnek ifjú 
szerepre. Akkor is kieshetünk azonban az ihletett 
színházi miliőből, ha felkészületlen előadók próbál
nak írói stílushoz, a tartalomhoz nem illő, amatör 
előadással jelentkezni. A hivatásos előadót éppen 
az különbözteti meg a műkedvelőtől, hogy az előb
bi mindig képes egyenletes minőséget nyújtani. Az 
egészen hiteltelen és kellőképpen ki nem érlelt né
hány főiskolás szerepformálása miatt Levente Pé
ter rendezése nem volt olyan eleven és magával 
ragadó, mint a bemutató utáni mókázása. Hiába, 
észt és belső sugárzást nem lehet adni senkinek. 

CS. TÓTH JÁNOS 

1 SZDSZ-FIDESZ: PAP JÁNOS 

Békési úr tárcája 
A jelenlegi polgármestert, Pap Jánost indítja a decembert válasz

táson az SZDSZ; ő egyben a Fidesz jelöltje is - jelentette be közös 
sajtótájékoztatóján múlt pénteken a két párt. 

Végh László, a Fidesz városi elnöke arról beszélt, hogy az orszá
gos felállás nem képezhető le helyi szinten. Álláspontjuk a tavaszi 
választások óta nem változott, a két párt alternatívát kínál a válasz
tópolgárok számára - a baloldal és a jobboldal mellett kell a közép 
is, a liberális pártok szövetsége. A közvélemény-kutatások a Fidesz 
megerősödését jelzik - emlékeztett Végh László - , ráadásul a két 
párt gyakorlott, tapasztalt, a város sorsa iránt elkötelezett jelölteket 
indít. 

Pap János úgy vélte, sikerült az elmúlt négy évben konszenzust 
teremtenie a közgyűlésben - s erre törekszik a jövőben is. Olyan 
döntéseket igyekeztek meghozni, melyek a város érdekét szolgálták. 
Az SZDSZ és a Fidesz együttműködése az önkormányzatban zavar
talan, programjuk közel áll egymáshoz. Mint mondta, ö személy sze
rint a kormány ellenzéke lesz, amennyiben az az önkormányzatot, 
Békéscsabát sújtó megszorító intézkedéseket hoz - erre utaló jelek 
pedig vannak... így például az áfa-emelés, az energiaárak drasztikus 

megváltozása nemcsak a lakosságot sújtja, hanem csa
pást jelent az önkormányzatok számára is. 

(H. M.) 

• MSZP: MOLNÁR LASZLO 

A képviselő boldog l enn i 
Tóth Károly boldog lenne, ha nem kerülne be a városi képviselő

testületbe. Ez akkor következne be, ha mind a 16 egyéni választó
körzetben a szocialista jelöltek győznének december 11-én; ez eset
ben az MSZP nem szerezne mandátumot a kompenzációs listán, 
melynek az élén az országgyűlési képviselő neve olvasható, aki egy
ben a párt kampányfőnöke is - hallhattuk az MSZP múlt pénteki saj
tótájékoztatóján. 

A sajtótájékoztatón bemutatták az egyéni jelölteket és a párt pol
gármesterjelöltjét, Molnár László befektetési és üzleti tanácsadót. Az 
MSZP-jelöltek átlagéletkora 40 év, de ez nem az a 40 év - jegyezte 
meg Tóth Károly. Az MSZP-csapat szakszerű, átgondolt munkát sze
retne kifejteni a városi közgyűlésben, nem akarnak a pillanatnyi dön
tések csapdájába esni. 

Bemutatkozó beszédében Molnár László szolgáltató önkormány
zatot ígért - ez azonban nem jelent vagyonpocsékolást. Programjá
ban az oktatás, a közművelődés és a sport nagyobb hangsúlyt kap. 
Fontos feladatnak tartja a város és a megye közötti kapcsolat ren
dezését; ami a vállalkozási szférát illeti, itt azt szeretnénk, ha csabai 
vállalkozók kapnák a feladatokat, amennyiben olcsóbban vagy 
ugyanannyiért tudnák a munkákat megfelelő szinten végezni. El
mondta még, hogy a választások után az MSZP nyitott az SZDSZ 
és a Fidesz felé. Békéscsabáért akarnak tenni, összefogásra törek
szenek. 

(Sz. Sz.) 



\RODNOSTNÁ 

OZAIKA 

Slovenská mcnSina. zijúca na 
ú/emi nasej vlasti, sa dnes na-
chédza v nebezpeóenstve úplncj 
asimilácie. Podl'a naSich vedomos-
ti - a ako lo aj naznacujú údaje ZO 
sdtania l*udu - ani u jednej 

Chceme zit' a pracovaf ako zod-
povedni obcania Madarskej repub-
liky a sme lej mienky, zc na vy-
rieScnie naSich Specifickych prob-
lémov niusínie hl'adal' oporu sami 
v sebe. Sme rozhodnuti vyuzifprá-
va. dané zákonom a v jeho zmysle 
chceme zalozif miesine samo-
správy, samosprávu hlavného mes
ta, poPaz.ne celoStatnu slovensku 
samosprávu, a v madarskej spoloc-
nosti hodláme zaujat' niiesto, ktoré 
pre nás vyznaéila vSeobecná poli-
tieká vől'a. 

Pochopili sme odkaz, v zmysle 
ktorého madarská politika namics-

Stanovisko Celostátneho vyboru 
Zvázu Slovákov v Madarsku 

menSiny Karpatskcj kotliny nezaz-
namcnali taky rychly úbytok ako 
práve u slovenskej v MR. 
m My, clenovia CeloStátneho 
Vybom Zvazu Slovákov v Madar
sku opátovnc upozornujeme vercj-
ni'i inienku na fakt zrychlenej asi
milácie slovenskej mensiny, ktorá 
zije na dneSnom území Madarska 
uz niekolTto storocí. 

Prosimc kazdeho obcana Ma
darskej republiky, strany, organizá
cie a masové média, aby pochopili 
nase snahy a na.su cinnosf, aby na-
pomohli bezkonfliktové hlásenie 
sa k národnosti. Prosíme ich, aby 
porozumcli a dalej rozchyrovali, ze 
na$a aktivita nesmeruje proli os-
tatnym spolocenskym skupinám, a 
najmá nie proti madarskej Státnos-
ti, ale ze slúzi zachovaniu slovens
kého národnostného bytia. 

to doterajSej improviz.ujúcej, 
chvatnej, nepremyslenej menSino
vej politiky. ktorá bola odsunutá na 
okraj aktuálnych politickych pro-
cesov, hodlá vytvorir spol'ahlivy, 
schopny partnersky vztah. 

Obraciame sa s vyzvou na 
vSctkych Slovákov, zijúcich na 
území u.isci vlasti, ako aj na 
vsetkych spoluobcanov, ktori sa ci-
tovo viazu k Slovákom, aby o svo-
jcj obei iniciovali zalozenie slo
venskej menSinovej samosprávy, 
aby navrhli a zvolili schopnych 
slovenskych poslancov samosp
rávy, aby sa dali kandidovar a aby 
I I . X I I . 1994. hlasovali na slo
venskych menSinovych kandidá
tov. Vytvorme si slovensku mensi-
novú samosprávu, ved my skutoc-
nc mőzeme prehlásif: ide o naSu 
budúcnost', o na.se bytie! 

VAZENI C I T A T E L I A ! 
Cabianska organizácia Slovákov informuje obcanov mesta, ze na 

notársky urad podata inicialivu vypísania mensinovych volieb s úce-
lom zvolif micstnu mensinovú samosprávu. Zostavila aj menoslov 
kanilidálov slovenského hlasovacieho lislku. 

Zároven plánujeme poslavif kandidátov aj v 3-4-och individu-
álnych volebnych okresoch. Mená kandidátov uverejnime v lermine 
urcenom zákonom. S nasim programom sa mózete zoznámit na vo
lebnych schódzach, klorych presny termin uverejnime neskorsie. 

Oznamujeme Vám dalej, ze novou adresou organizácie je Kossu-
thovo námestie c. 10. Telefon: 321-771. 

Pripadné svoje poznámky, návrhy; otázky si mózete podat na uve-
denú atlresu a tel. cislo kazdy den od 10-do 12 h. 

VÉDENIE COS 

T I S Z T E L T OLVASÓINK! 
A Békéscsabai Szlovákok Szervezete (ÓOS) tájékoztatja a választó

polgárokat, hogy a város jegyzőjénél kezdeményezte helyi kisebbségi 
szlovák önkormányzati választás kitűzését. A kisebbségi szavazólap 
szlovák jelöltjeinek névsorát is összeállítottuk. Egyúttal szeretnénk 
3-4 egyéni körzetben is jelölteket állítani. Jelöltjeink névsorát a tör
vényben biztosított határidőben nyilvánosságra hozzuk. Később meg
határozott időpontokban választási gyűléseket tartunk, melyeken meg
ismerhetik programunkat is. 

Egyúttal közöljük szerezetünk új eimét: Kossuth tér 10. Telefon: 
321-771. 

Észrevételeiket, javaslataikul, kérdéseiket a fenti cimen tehetik 
meg. mindennap 10-12 óráig. 

A BÉKÉSCSABAI SZLOVÁKOK SZERVEZETÉNEK VEZETŐSÉGE 

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége 
Országos Választmányának állásfoglalása 

A hazánk területén élő szlovák nemzeti kisebbség napjainkra a feloldó
dás veszélyébe került. Tudomásunk szerint - a népszámlálási adatok tük
rében - a Kárpát-medence egyetlen más nyilvántartott kisebbsége sem 
fogyatkozik nálunk fokozottabb mértékben. 

Mi, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Országos Választmányá
nak tagjai, ismételten felhívjuk a közvélemény figyelmét a több száz éve e 
tájon élő szlovák nemzetiség felgyorsult asszimilációjának a lényére. 

Kérünk minden magyar állampolgárt, pártot, szervezetet és médiát, 
hogy törekvéseinket, tevékenységünkéi kisérjék megértéssel, segítsék elö 
a nemzetiséghez tartozás konfliktusmentes vállalását. Értsék meg és ter
jesszék, hogy aktivitásunk nem más társadalmi csoportok és főleg nem a 
magyar államiság ellen irányul, hanem a szlovák kisebbségi lét megőrzé
sét szolgálja. 

Hazánk, Magyarország felelős állampolgáraiként kívánunk élni és dol
gozni, tudatosítjuk, hogy sajátos dolgaink rendezéséhez támaszt elsősor
ban önmagunkban kell keresnünk. Elhatározásunk, hogy helyi, fővárosi, 
illetve országos szlovák önkormányzatok létrehozásával élni kívánunk tör
vény adta jogainkkal, el kívánjuk foglalni azt a helyet a magyar társada
lomban, melyet számunkra egy általános politikai akarat megjelölt. 

Megértettük azt az üzenetet, mely szerint a magyar politika az eddigi 
improvizáló, kapkodó, széttöredezett, az aktuálpolitizálás peremén sodró
dó kisebbségi politikával szemben kiszámítható, működőképes partneri vi
szonyt kíván teremteni. 

Felhívással fordulunk minden hazánkban élő szlovák, illetve a szlovák
sághoz érzelmileg szorosan kötődő honfitársunkhoz, hogy településükön 
kezdeményezzék szlovák kisebbségi önkormányzatok létrehozását, jelölje
nek és válasszanak rátermett szlovák önkormányzati képviselőkéi, vállal
janak szlovák jelöltséget, illetve 1994. december I I-én szavazzanak szlo
vák kisebbségi jelöltekre! Akarjunk szlovák kisebbségi önkormányzatokat 
létrehozni, mi igazán elmondhatjuk: jövőnk, létünk a tét! 

S L O V E N S K E P R I S L O V I A 
Nic jc tcn majster, ktory zacnc, ale ktory dielo dokoná. 
Lepsi chlebik v pokoji, ako kolác v rozbroji. 

Hoci pri lese byvaS, neplytvaj palivom. 
Chudobnému chyba vel'a, lakomeovi vsetko. 

Clovcka po rcci, bylinu po vőni poznáS. 
Nech do mlyna nechodi, kto sa nechce zamúcif. 

Kto chce rybu chytif, musí ísfdo vody. 
Dobrému vími nenacim viechy. 

Kto sa vrabeov bojí, nech proso neseje. 
Po pierku zbiera a duchny rozhadzuje. 

Ncbúchaj dvctmi, ktorymi sa raz budcS musief vrátif. 
Clovek si dáva menő tym, co robi. 

• 27-30. októbra na Vysokej Skole 
Sándora Körösi Csomu v BékéSskej 
Cabe sa konalo IV. 
S L O V E N S K O - M A -
DARSKÉ FÓRUM 
na lému: Dvojjazyc-
nosf, obeianska vy-
ehova v slovenskych 
národnostnych Skolách v Madarsku a 
madarskych národnostnych Skolách 
na Slovensku. Stretnutie otvoril Péter 
Radó, vedúci Oddclcnia pre etnické a 
národné menSiny pri Ministerstve os-
vety a Skolstva. PrednáSali medzi 
inymi Anna Divicanová, Soiia Gab-
zdilová, dr. Alexander Jarovinskij, 
Ján Fűzik, dr. Lajos Köteles, Katari
na Maruzová-Sebová, István Lans-
tyák, Gizella Szabómihályova, Ádám 
Fisehcr, László Szarka. 

• 11-12. novembra Cabianska orga
nizácia Slovákov usporiada v naSom 
meste III. STRETNUTIE VEDÚ-

S P R A V Y 

CICH NÁRODNOSTNYCH KLU-
BOV Na stretnutí, ktoré se bude ko-

naí od 14. h. v Osve-
lovom stredisku Vasu
tas sa zúcastnia pos-
lanci vSetkych národ
nosti Zijúcich v 
Madarsku. 

• Mestsky úrad Trencín. Mestské 
kultúme stredisko Trencin, ZUS 
súkr. Trencin, luventa Bratislava a 
Mestsky úrad BékéSka Caba Vás 
srdecne pozyvajú na VYSTAVU 
DETSKY VYTVARNY A LITE-
RÁRNY TRENCÍN rcprczentacny 
vyber detskej tvorby zo Slovenská. 
Trvanic vystavy: 24. X . - I8 . XI. 
1994. Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium Békéscsaba 
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START RÁDIÓ 1.45-13.45 

RÓNA RÁDIÓ 13.45-19.45 

EáPft^ RÁDIÓ 19.45-1.45 

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNYEK 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1994. október 20-án tartott 
ülésén megválasztotta a helyi választási bizottságot. 

A választási bizottság titkára Duray Miklósné, 

tagjai dr. Boros Erzsébet és Högye Imre. 

A választási bizottság hivatali helyiségének címe: 
Békéscsaba, Szent István tér 7., emelet 112. sz. iroda. 

H A T Á R O Z A T 
A választási bizottság megállapítja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Városban 
a cigány, a román és a szlovák helyi kisebbségi önkormányzati választás ki
tűzése érdekében benyújtott kezdeményezések megfelelnek a törvényi felté
teleknek. 
A választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló módosított 1990. évi LXIV. törvény 19. § (2) bekezdése 
alapján a cigány, a román és a szlovák helyi kisebbségi önkormányzati vá-
Idsztást 

7994. december 11. napjára tűzi ki. 

A választási bizottság a helyi kisebbségi önkormányzati választás eljárási ha
táridőit és határnapjait közlemény útján közzéteszi. 

Békéscsaba. 1994. október 26. 

KÖZLEMÉNY 
a helyi kisebbségi önkormányzati választás 

határidőiről és határnapjairól 

1. Választási kampány (Övjt. 23. § (1) és (5) bek.) - november 6., vasárnap 
- december 9., 24 óráig. 

2. A jelöltek ajánlása (Övjt. 25. § (1) bek.) - november 6., vasárnaptól no
vember 21-ig. 

3. A jelöltek bejelentése (Övjt. 27. § (3) bek.) - november 22., kedd 16 óra. 
4. A jelöltek nyilvántartásba vétele, illetve jelölés visszautasítása a helyi vá

lasztási bizottság által (Övjt. 19. § (2) bek. b. pont) - november 24., csü
törtök. 

5. A jelöltek nevének, a jelölő szervezetek nevének közzététele és annak ki-
sorsolása a helyi választási bizottság által, hogy szavazategyenlőség ese
tén az azonos szavazatszámot elért jelöltek milyen sorrendben jutnak man
dátumhoz (Övjt. 19. § (2) bek. d. pont) - november 25., péntek. 

6. A választási szervek megbízott tagjainak bejelentése (Övjt. 15. § (4) bek.) 
- a jelölés benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a választást megelőző 
2. nap, 16 óra - december 9., péntek 16 óra. 

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

HIRDETMÉNY 
A módosított 1990. évi LXIV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a választó
polgárok 1994. november 6-tól november 21-ig ajánlhatnak helyi önkor
mányzati képviselőjelöltet, polgármesterjelöltet és helyi kisebbségi önkor
mányzati képviselőjelöltet. 

Tájékoztatjuk a tisztelt választópolgárokat, hogy az ajánlások 
J A megtétele érdekében a választási munkacsoport 1994. novem

ber 6-án 8-16 óráig ügyeletet tart a városháza emelet 114. sz. 
irodájában. 

HETI MOZIMŰSOR 
1994. november 3-9. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

XI. 3-9. 15.00 óra: 

17.00 óra: 

19.15 óra: 

Walt Disney: MACSKARISZTOKRATÁK 
(magyarul beszélő, amerikai rajzfilm) 

Jack Nicholson és Kathleen Turner: 
A PRIZZIK BECSÜLETE 
(színes amerikai gengszterfilm) 

Kevin Costner: WYATT EARP H l . 
(amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

XI. 3-6. 18.30 óra: 

XI. 7-9. 18.30 óra: 

XI. 3-9. 20.30 óra: 

ART MOZI 
Hal Hartley: TRUST / A SEMMI ÁGÁN 
(amerikai tragikomédia) 

Hal Hartley: HIHETETLEN IGAZSÁG 
(amerikai tragikomédia) 

PREMIER MOZI 
Jack Nicholson és Kathleen Turner: 
A PRIZZIK BECSÜLETE 
(amerikai gengszterfilm) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 
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Jack Nicholson • Kathleen Turner • Angelica Huston 
Róbert Loggia: 

A PRIZZIK BECSÜLETE 

Színes, amerikai gengszterfilm 

JOHN HUSTON alkotása 

Vérbeli amerikai gangfilm csupa világsztár közreműködésével. A 
sztori kísértetiesen emlékeztet COPPOLA A keresztapa-ciklusára, ám 
a rendező itt inkább a maffia .végrehajtó embereit", rövidebben bérgyil
kosait kapja lencsevégre. A Nicholson-Tumer páros nemcsak szerető 
házaspár, hanem a szakma legbecsültebb bérgyilkosa is - ki hinné, 
hogy még egymás ellen is föl lehet őket bérelni? 

A film az amerikai „film-noire" nagymesterének, John Hustonnak az 
egyik utolsó alkotása. 

John Huston ismertebb filmjei: A máltai sólyom, Aszfaltdzsungel, 
Sierra Madre kincse, Moby Dick, Moulin Rouge stb. 

N L P - t r é n i n g 
felnőtteknek a Diáktanyán (Békéscsaba, Kinizsi u. 20.) 
1994. november 11-12-13-án és ezt követően 8 alkalom
mal, hetente egyszer 3 órában. 

A 48 órás, két hónapos tréning ára 6000 Ft/fő. Ez tartalmaz
za az új ismeretek gerincét alkotó írásos anyagokat is. 

Vezeti: Fajzi György, NLP-practitioner. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Diáktanyán (Békéscsaba, 
Kinizsi u. 20., telefon: 326-053). 
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MEGHÍVÓ BlO-gyógyhatású 
ágynemű-garnitúra 

„100% magyar gyapjú" bemutatóra hívjuk meg Önöket no

vember 3-án. csütörtökön délután 5 órakor, 4-én, pénteken 

délután 3 és 6 órakor és 5-én, szombaton 10 órakor a Vasu

tas Művelődési Házba (Andrássy út 79-81.). 

Belépés és tombola ingyenes. Ha eljönnek, nem bánják meg! 

A VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Andrássy út 79-81.. telefon: 322-240) 

a következő tanfo lyamok indulnak: 
• REIKI I. tanfolyam november 5-én és 6-án. 
• AROLO I. tanfolyam november 12-én és 13-án. 
• REIKI II. tanfolyam november 19-én és 20-án. 

A tanfolyamok szombaton és vasárnap lesznek, 9 órától. 

Előadók: Tokár Ferencné és Fürjesi József. 

AUTÓSISKOLA 

SZEMELYGEPKOCSI-VEZETO 
SEGÉDMOTOR • MOTOROS-

és 
közlekedési 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS-
tanfolyam indul: 

BÉKÉSCSABÁN nov. 7-én, hétfőn 16 órakor. 
Helye: Lázár u. 2. (iskola a Domus mögött). 

ŐID - l r\ HAVI 
i£m RÉSZLETFIZETÉS 

INGYENES TANKÖNYVBIZTOSÍTÁS 
06-60/388-981 
06-60/388-982 

Jelentkezés a helyszínen 

támogatással 

Érdeklődni a telefonokon. 

Tanfolyamaink hallgatói között havonta 10 db 50 000 Ft-os 
W I ? I M = T Í M I INTER-FLOTT | | g 

NISSAN autóvásárlási utalványt sorsolunk ki! 

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

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek. mérlegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

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

'Jíocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

PROFI KISGEP-
SZERVIZ 

Kerti traktor, rotakapa, 
fűnyírók, permetezők, 
szivattyúk karbantartása, 
kis- és nagyjavítása. 

Telefon: 442-380 
BÉKÉSCSABA, llosvai u. 6. 

HIRDETŐINK 
f i gye lmébe ! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 

hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9.), 
vagy a Gyorsnyomdában (Sza
badság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

Dr . K e r e k e s A t t i l a 
fogszakorvos 

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

Békéscsaba VI., Urszinyi Dezsőné u. 5. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
Mezőmegyer. Árpád tér 3/1 számú csa
ládi ház eladó. Tel: 481-114. 
Raktárnak 3 részből álló, 50 rtf-es lakás
rész kiadó a víztorony környékén. Tele-
Ion: 449-858. 

Ház eladó Békéscsabán, a Bessenyei u 
81. alalt. Érdeklődni: 19 óra ulán a hely
színen, vagy teleionon: 322-348. 
400-500 négyszögöles épitési telkei 
vennék Békéscsabán. Tel.: (60) 388-994 
Családi ház padlófűtéssel eladó, gazdál
kodásra is alkalmas nagy leiekkel. Két 
külön lakás is kialakítható. Békéscsaba, 
Kun 10. 

Eladó Békéscsaba, öntözött rét, Katica 
u 4 sz. alatti sorházi lakás + garázs. 
Nagyréten zártkert eladó. Érdeklődni: Bé
késcsaba, Bessenyei u 71 
2 szobás, erkélyes, egyedi gázos, II. 
emeleti lakás eladó a Lencsésin. Teleion: 
455-411, 1730-1930-ig 
Mezömegyeren 4000 m7 zártkert, termő 
gyümölcsös, nagy gazdasági épületek
kel, téliesített hétvégi házzal eladó. Irány
ár: 1 500 000 Ft. Teleion: 321-265. 
A Dobozi úl mellett hobbilelek komfortos 
hétvégi házzal eladó. Telefon. 447-625. 
Családi ház építésére 5500 m2 földterület 
eladó víz-, gázbekötési lehelőséggel. Bé
késcsaba (Mezőmegyer), Kossuth u. 48. 
Kertes házat vásárolok és garázs eladó 
az állatkórházzal szemben Tel: 450-489. 

JARMU 
SEAT Ibiza GLX 1.5, benzines, 1989. év-
láratú személygépkocsi eladó. Teleion: 
444-056. 

Fiat Tipo 1.7D eladó. Teleion: 481-128. 

SZOLGÁLTATÁS 
Tetőszolgálat! Lapos cserép- és magas-
telők készítése, javítása garanciával. Be-
jelenlés 9-12 őráig a 447-247/127 tele
fonon 

Szobafestés, mázolás, tapétázás! Mészár 
Tibor, lelefon. 449-374. 
Ablakszigelelés légcsalornás tömítősza-
laggal. Garanciával. Teleion: 326-906. 
Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg 
gyártása! Házhoz megyünk! Békéscsa
ba, Kétegyházi út 3. Teleion. 454-246. 

Színes és tekete-fehér televíziók, videók 
javítása Antennaszerelés Használt szí
nes televíziók kaphatók Cím: Bankó utca 
31., rádiótelefon: 06W388-403. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés vidék
re is. Autórádió és -magnó, HIFI, videó |a-
vltása Boda Béla, Békéscsaba. Csíki u. 
38. Telefon: 326-931 (üzenetrögzítő) 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. 
Cím: Könyves utca 45., telefonügyeiét 
456-537, 9-12 óráig 

Automata mosógépek lavitása helyszí
nen, hétvégén is Elektron Gmk, Békés
csaba, Bartók Béla út 4. Tel.: 325-948. 
Színes televíziók javítása hétvégén is ga
ranciával! Domokos Tamás, lelelonüze-
nel: 323-721, telelőn: 06-30/432-827. 
Lakáskarbanlartás A-lól Z-ig. Új elmen, 
egy bevált szolgáltatás Teleion: egész 
nap 321-768, Búzás László vállalkozó. 
Kettői fizet, hármat vihet! Minőségi bálás 
ruhák kaphatók a Mindenki boltjában 
Békéscsaba, Bartók B úl 29 Figyelem! 
November 3-tól rendkívüli blúzvásár, 
amíg a készlet lart. Nyílva: hétlólól pénte
kig, 12-től 17 óráig. 

EGYÉB 
Bőtermő, jól tárolható, lisztharmatrezisz-
lens lélialmafa-csemete eladó. Telefon 
449-417, az esti órákban 
Dog kiskutyák eladók Békéscsaba, Fé
nyes 109. 

Oláh Zsolt lermészetgyógyász-bioener-
getikus rendel: hétfőtől péntekig 6-18 
óráig. Telefon: 322-685 
Német óriás keverék kiskutyák olcsón 
eladók. Érdeklődni: Jamina, Nagy Sándor 
u 59.. 15 órától 

Beleg. rossz a közérzete? Hívia a 442-
745-ös számol! 

1300-as Lada, 14 literes Elin mikrosütő és 
csöves kukorica eladó Telefon 452-378. 
Szénfúléses tűzhely eladó Érdeklődni le
het 19 és 20 óra között a 327-940-es te
lefonszámon 

Kertes ház és mák eladó. VII kerület 
Hold u. 16. 

2 db olajkályha, kimaradt fütóolaj. 
30x40-es márványlap, múkődara, 
3 lapos villanytűzhely, 126-os 
Polski Fial megkímélt állapota 
ban eladó. Érdeklődni: 
Berényi úl 40/A 



Közeledik az önkormányzati választás 
napja - december 11. - a jelenlegi garnitúra 
mandátuma hamarosan lejár. Pap Jánost 
1990. október 26-án választották meg Bé
késcsaba polgármesterévé. Az alábbi be
szélgetés polgármestersége negyedik évfor
dulójának napján készült. 

- Először beszéljünk arról, hogy milyen 
jogosítványokkal rendelkezik egy polgármes
ter. Mennyire érvényesül a város első embe
rének az akarata a közgyűlés munkájában, 
a hivatalban? 

- A törvény szerint a testületben egy az 
egyenlők között a polgármester, a döntések
ben ugyanannyi joga van, mint a többi kép
viselőnek. Előterjesztéseket készíthet, ha
sonlóan a jegyzőhöz, az alpolgármesterhez 
és a bizottsági elnökökhöz. A közgyűlésen 
azonban bármelyik képviselő tehet javasla
tokat. A polgármester kötelessége az ülések 
összehívása, a meghozott döntések felelő
seit a közgyűlés nevezi meg. A határozatok 
előkészítésében és végrehajtásában a hiva
tal illetékes szakemberei is közreműködnek, 
akiknek a munkáltatója a polgármester. A 
polgármesteri hivatal azonban központi ren
delkezések, törvények által megfogalmazott 
ügyekben is eljár, ezekbe a polgármesternek 
nincs beleszólása. Igyekszem a munkatár
saimat arra ösztönözni, hogy közszolgálat
nak tekintsék munkájukat. Úgy vélem, hogy 
az itt dolgozók döntő része olyan ember, aki 
nagy beleérző képességgel és szakmai gya
korlattal rendelkezik, és megfelelően jár el az 
ügyek intézésében. 

- Mit tekintett sikernek, s mit kudarcnak 
az eltelt négy év alatt? Mit lehetett volna 
másképp csinálni? 

- Akár személyes kudarcnak is felfogha
tom azt, hogy nem jelent meg Békéscsabán 
nagyobb ütemben a vállalkozói tőke. Elég 
sok pénzt költöttünk arra, hogy idecsalogas
suk a hazai és külföldi beruházókat, abban 
a reményben, hogy így fejlesztési lehetősé
geket biztosítunk a város számára. A műkö
dőtőke sajnos elhanyagolja Kelet-Magyaror
szágot, ennek több oka van - a belső priva
tizációs helyzet, Békéscsaba megközelíthe
tősége, a jugoszláv események, Románia 
gazdaságának bizonytalansága... Ám ma is 
vallom: érdemes volt előkészíteni a terepet, 
s remélem, a befektetett pénz többszörösen 
megtérül. Ugyanakkor sikernek könyvelem 
el azt, hogy expót, regionális kiállítást rendez 
a város. 

- A városüzemeltetés és -fejlesztés örök
zöld téma valamennyi településen. Hogyan 
látja ezen területek eredményeit akár mint 
polgármester, akár mint építész? 

- 1991-ben a városüzemeltetési felada
tok jelentős részét békéscsabai vállalkozók
ra bíztuk, de később el kellett térni e szá
momra szimpatikus iránytól. Ezt a növekvő 
városi munkanélküliség indokolta, így szer

ződést kötöttünk a munkaügyi köz
ponttal és a Városgazdálkodási 
Vállalattal, hogy a tartósan mun-

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
NÉGY ÉVE 

Arányosan fejlődjön 
a város! 

kanélkülieket foglalkoztassák. Másképpen 
nem tudott volna az önkormányzat munka
helyeket teremteni. 

A városfejlesztést illetően számadatok 
mutatják, hogy a külső területek - Jamina, 
Gerla, Mezőmegyer - az utóbbi négy évben 
annyit fejlődtek, mint korábban tíz év alatt. 
Ám akkora a lemaradás, hogy még mindig 
kevés az a sok pénz, amit közművesítésre 
és intézménykorszerűsítésre költöttünk. Még 
nagyon sok tennivalónk van például az úté
pítés terén. Azt azonban látni kell, hogy pél
dául Gerla egy olyan tornateremmel rendel
kezik már, amilyet önálló községként nehe
zen tudott volna megépíteni. Megyeren új ut
cákat nyitottunk, új telkeket tártunk fel, több 
utca burkolata készült el... tiszteletre méltó 
az ottlakók feladatvállalása ezen munkák
ban. Megemlíteném még a jaminai postahi
vatal építését, az iskolabővítést, a szennyvíz
program beindítását. Úgy érzem, Jamina, 
Megyer és Gerla felzárkózóban vannak, de 
hosszú évek munkája kell ahhoz, hogy ki
egyensúlyozott legyen a helyzet. Termé
szetesen nem csak ezeken a területeken kell 
fejleszteni - szervesen kell hogy fejlődjön a 
város. Sok figyelmet érdemel például a Jó
zsef Attila-lakótelep. Továbbá azt gondolom, 
beruházók sem fognak jönni Békéscsabára, 
ha a városközpont nem fejlődik. 

Az már a jövő feladata, hogy megépüljön 
a 44-es és a 47-es út elkerülő szakasza - a 
feltételek biztosítása érdekében az önkor
mányzat megtette a magáét. Nagy gond szá
momra az Élővíz-csatorna - nagyon szeret
ném, ha sikerülne rendbe hozni, hogy igazi 
pihenőhely legyen. Itt elsősorban megszün
tetni, illetve legalább csökkenteni kell a nagy 
szennyező forrásokat. Ez is a következő 
évek feladata, amely sok pénzt igényelne. A 
tervek megvannak, pályázatokat is beadtunk 
- egy önkormányzat akkor tud jól működni, 
ha központi fejlesztési forrásokhoz is jut. 

- 1990-ben az SZDSZ „gondoskodó" ön-

Pap János 

kormányzatokat igéd. Ön szerint ilyen-e a 
békéscsabai önkormányzat? 

- Komoly lépéseket tettünk annak érde
kében, hogy ebben a robbanásszerűen ki
alakult munkanélküliségben, szociális vál
ságban az önkormányzat segíteni tudjon a 
rászorulóknak. Ha szűken értelmezzük a 
gondoskodást, azaz a szociális területre vo
natkoztatjuk, meg kell állapítani, hogy 8-10-
szeresére nőtt a szociális segélyezésre 
szánt összeg. Beleértve a tankönyvvásárlási 
segélyeket, a munkanélküliek jövede
lempótló támogatását, a rendszeres segé
lyeket, az idősek gondozására fordított 
összegeket stb. Talán mindenki tudja, hogy 
az oktatási intézményekben az ebéd drága, 
de ez jelenleg csak a nyersanyagköltség - a 
megfőzés, a kiosztás az önkormányzat költ
ségvetéséből megy, és ez egy jelentős tétel. 

A gondoskodás kategóriájába azonban 
más is tartozik. Az önkormányzatnak gon
doskodnia kell arról is, hogy működjön a b*' 
csődé, az óvoda, az iskola, hogy megfel 
legyen az orvosi ellátás, hogy a kezdő vállal
kozóknak is segítséget nyújtson, és sorolha
tom tovább. Úgy gondolom, sikerült gondos
kodó önkormányzatot létrehozni, mely igyek
szik a felmerülő igényeknek megfelelni. Van
nak kötelező feladatok, és vannak vállalt fel
adatok, amelyeket az önkormányzat saját fe
lelősségére, költségviselésből old meg. 

- Térjünk rá az oktatás, a közművelődés, 
a kultúra területére. Közhelynek számít, 
hogy a pénztelen idők „szavát" a legjobban 
a kultúra sínyli meg. 

- Két területre kell a hangsúlyt fektetni, 
hogy egy város fejlődhessen - az infrastruk
túrafejlesztésére és az oktatásra; azt hi
szem, ezt a közgyűlés minden tagja vallja. 
Jelentős eredménynek tartom azt, hogy az 
oktatási ágazat működik. Tudni kell, hogy no
minálisan két éve nem növekedett az ok 
fásra fordított központi támogatás! Ami m! 
működik, az az önkormányzat áldozatválla
lásának, fejlesztési pénzekről való lemondá
sának köszönhető. Ez természetesen hosz-
szú távon megtérül. Az intézmények fejlőd
tek is - városi támogatásból, illetve saját ke
retből, sok torna- és tanterem épült meg, 
számítógépekkel jól felszereltek az iskolák. 
Külön fejezetet érdemelne az, hogy az ön
kormányzati és az evangélikus gimnázium 
helyzete megoldódott... Összességében el
mondható, hogy az oktatás területén is ará
nyos fejlesztést igyekeztünk végrehajtani. 

- Végül egy személyes jellegű kérdés. 
Gondolom, nem könnyű egyszerre négy 
gyermek édesapjának és közéleti személyi
ségnek lenni. 

- A feleségem nagy szervezőkészséggel 
rendelkezik, és a családi élet legtöbb terhét 
ö vállalta magára. A gyerekeink egyre önál
lóbbak, de mégis sok odafigyelést igényel
nek. Jó lenne, ha többet tudnánk együtt len
ni, de ők is átérzik, hogy mekkora feladat 
várossal való törődés. 

(H M.) 




