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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

Békéscsaba madártávlatból 

Vállalkozók, figyelem! 

Esély a dyslexiásoknak 

• Egy amerikai úr Csabán 

Kampányidő 

Ülésezik a közgyűlés 

Békéscsaba anno. 

.Önpusztító 
teremtés" 

Török Endre, a neves 
esztéta, Az ember törvénye 
címmel tartott előadást a 
Századvég szellemi körképe 
elnevezésű konferencián, s 
ennek a nyomtatott változa
ta jelent meg az Iskolakultú
ra folyóirat 1994/15-16. szá
mában. Ebből idézünk. Mi
vel (az ember) halandóságát 
a léte elleni merényletnek 
tartja, halhatatlanságát an
nak tudatával próbálja meg
szerezni, hogy mindenre ké
pes és a dolga egy másik 
„világteremtés". Isten kihívá
saként a saját terve szerint 
gondolja igazolni magát. At
tól a rögeszmétől vezetve 
cselekszik, hogy ezáltal sza
bad, független lény, akisem
milyen felettes akaratnak 
nem tartozik számadással. 
De ez a heroizmusában is 
vak öntudata teremtő erejé
nek elfajulásával is jár, 
amennyiben a szabadság 
káprázata eltakarja előbb 
esendőségét, minthogy jó
szerivel semmi sem akként 
történik, ahogyan szeretné. 
Mégpedig azért nem, mert 
az ember a saját elképzelé
se szerint sohasem lehet 
azonos önmagával. 

Bölcs reflexió a technok
rata, automatizált énről, aki 
elvesztette a léptéket, a lel
ket. Kérdés, hogy önfeladá
sát visszajavithatja-e, meg
semmisítheti-e tévedéseit? 

KÁNTOR ZSOLT 

• Jön a tél 
Október 28-án volt legutóbb és december 1 -jón 

lesz legközelebb nyílt nap a közlekedés-felügyeleten, 
hangzott el a Közlekedéstudományi Egyesület Békés 
Megyei Területi Szervezetének novemberi sajtótájé
koztatóján. 

A nyílt napon szabályszerűen és díjtalanul ellenőr
zik az autókat, amelyeket - ha a tulajdonos kéri és a 
vizsgadíjat befizeti - le is vizsgáztatnak. Október 28-
án 14-20 óráig 78 autót néztek át a szakemberek, 
ebből 46 megfelelt, a többinél különböző hibák akad
tak: fék-, futómű-, világítás- és környezetvédelmi prob
lémák. Az ellenőrzés nem kerül pénzbe és nincsenek 
következményei, legfeljebb csak figyelmeztetik a tu
lajdonost az autója rossz állapota miatt rá leselkedő 
veszélyekre. A nyílt napokat rendszeressé szeretnék 
tenni - mondta Szeberényi Andor - , legközelebb de
cember 1-jén 14 órától várják az érdeklődőket. 

Vantara Gyula, a közúti igazgatóság főmérnöke a 
téli időjárás közúti következményeire hívta fel a figyel
met. Míg gyerekeinknek a lehulló hópehely, a zúzma

ra, a járdát borító jéghártya megannyi gyönyörű kris
tálycsoda, addig az út felelőseinek mindez leküzden
dő akadály. Úgy istenigazából már évek óta nincsen 
részünk a télnek sem a jó, sem a rossz oldalaiból, de 
ki tudja - mindenre fel kell készülni. A közúti igazga
tóság a megye 1440 km-es úthálózatának tisztán tar
tásához rendelkezik 73 géppel és 3000 tonna sóval. 
Örök vitatéma a só kiváltása valami más, környezet
barát anyaggal, azonban nyugaton végzett kísérletek 
is azt bizonyítják, egyelőre nincs jobb. A hidakat nem 
sózzák, mivel a beton, vasbeton szerkezetek oly mér
tékben károsodnának, hogy azok helyreállítása millió
kat emésztene fel. Különös óvatosságot kérnek tehát 
ezeken a helyeken, és a kora reggeli órákban vala
mennyi útszakaszon a burkolatra fagyott páralecsa
pódások miatt. 

Végezetül a személysérüléses közúti közlekedési 
balesetek adatait hallottuk Kárpáti Béla őrnagy tolmá
csolásában: Békéscsabán október hónapban 16 em
ber könnyen, 12 súlyosan sérült meg, kerten pedig 
életüket vesztették. Az első tíz hónap adatai alapján 
városunkban 149 könnyű, 109 súlyos sérült volt és 11 
ember lelte halálát útjainkon. Talán csak pár perccel 
hamarabb szerettek volna odaérni valahová... 

MIKÓCZY ERIKA 

Egyre több gyermek napjait 
nehezítik meg immár csecsemő
koruktól a visszatérő légúti meg
betegedések, közülük is legkín-
zóbban az éjszakánként jelentke
ző asztmás rohamok. A nehéz 
légzéssel kínlódó gyermekeknek 
idővel nemcsak a fizikai teherbírá
suk csökken, de fejlődésük is za
vart szenved, s más betegségek
nek is hamarabb esnek áldozatul. 

A betegség természetesen a 
szülőkre is nagy temet ró, sőt idő
vel meghatározza az egész csa
lád életét. A probléma kezelési le
hetőségei sokrétűek, összehan
golásukkal hazánkban - amerikai 
tapasztalatok alapján - még csak 
1993 óta foglalkoznak Budapes
ten. A vidéki városok közül legelő
ször Békéscsaba vállalkozott arra, 
hogy szakembereket képeztessen 
ki a probléma komplex kezelésé
re. A feladat végrehajtását magá-

Családi 
asztmaprogram 

ra vállaló Családsegítő Szolgálat 
dr. Fodor Irén gyermekpszichiáter 
szakorvost, a gyermek-ideggon
dozó vezetőjét kérte fel a program 
szakmai irányítására. 

- Az asztmás gyermekek prob
lémáival az orvos mellett eddig is 
foglalkoztak pszichiáterek, pszi
chológusok, gyógytornászok, 
csak a munkálatok összehango
lása maradt el - tudtuk meg a dok
tornőtől. - Munkacsoportunk 
azonban nemcsak a szakemberek 
összefogására vállalkozott, ha
nem a családtagok bevonására is 
a gyógyulási folyamatba. Egy ful
dokló gyermeknek ugyanis pánik
ba esett, ijedt mamája nem tud se
gíteni a lazításban csak akkor, ha 

ő is ismeri a technikáját. Családi 
asztmaprogramunkban tehát a 
szülőket és a testvéreket is meg
tanítjuk mindazokra az ismeretek
re, amelyekre a segítségnyújtás
ban szükségük van. 

- Mikor indul a program és ho
gyan lehet rá jelentkezni? 

- A gyermekorvosokat meg
kértük arra, hogy tájékoztassák a 
Családsegítő Szolgálatot azokról 
a családokról, amelyekben súlyos 
asztmás gyermek él. Ezután a 
szolgálat munkatársai egy előze
tes beszélgetésre felkeresik a 
szülőket, s amint együtt lesz tíz 
vállalkozó család, akkor indítjuk a 
programot, amely heti egyszeri ta
lálkozások formájában másfél hó
napig tart. Közvetlenül is lehet je
lentkezni a programra a gyermek
orvosoknál vagy a Családsegítő 
Szolgálatnál (Szent István tér 9., 
telefon: 441-147). 

L. M. 



FOTÓK BÉKÉSCSABÁRÓL 

Tíz éwel ezelőtt készült utoljára egy reprezentatív fotóalbum Bé
késcsabáról. Városunk önkormányzata úgy érezte, itt az ideje annak, 
hogy egy új kiadvány jelenjen meg. A könyv elkészült, s alkotója, 
Veress Erzsi fotóriporter sajtótájékoztatón mutatta be azt. 

Pap János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat pályá
zatot írt ki, amelyre ketten jelentkeztek. A testület úgy vélte, hogy a 
VEKO Bt. ajánlata a jobb, s őket bízta meg a fotóalbum elkészítésé
vel. A polgármester megjegyezte, hogy művészileg mindkét pályázat 
kiváló volt. A testület végül ezer példányt rendelt meg a VEKO Bt.-tői, 
egymillió forintos értékben. A könyv kereskedelmi forgalomban is 
kapható. Pap János a könyvet értékelve elmondta, hogy az önkor
mányzat méltán büszke a szép kiállítású alkotásra. 

Veress Erzsi meghatottan beszélt az újságíróknak munkájáról. 
Visszaemlékezett arra, hogy nem is figyelt fel a pályázatra, de férje 
addig beszélt neki róla, hogy elhatározta: végigfotózza Békéscsabát 
úgy, ahogy ő látja. Háromszázötven felvételből választotta ki azt a 
száznegyvenet, amely végül bekerült a könyvbe. Az utolsó fotók 
egyike az új gimnázium épületéről készült. A madártávlatból készült 
képek igazi kuriózumok. 

A könyv nyomdai munkálatai a békéscsabai Javipa Kft. nyomdá
jában készültek, a színre bontás Budapesten készült. Az alkotó vé
leménye szerint mindkét cég igen színvonalas, jó munkát végzett, s 
erről a jelenlevő zsurnaliszták is meggyőződhettek, amint a könyvet 
lapozgatták. Az összesen ötezer példányban megjelenő kiadvány 
igazi karácsonyi ajándék lehet mindenki számára, akit érdekel, ho
gyan látja egy fotóriporter azt a várost, ahol él és dolgozik: Békés
csabát. S z M 

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Közgyűlése 43/1994. (X. 27.) számú 
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított 

1/1994. (I. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 
(1) A rendelet 36. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„36. § (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának vál
lalata ós költségvetési szerve a feladatai ellátásához biztosított he
lyiségeket és az e rendelet hatálybalépésekor vállalati, szolgálati la
kást e rendelet hatályai szerint, a vállalat, költségvetési szerv alapító 
okiratában foglaltak figyelembevételével adhatja bérbe. A vállalat, 
költségvetési szerv vezetője minden év január 30-ig köteles tájé
koztatni az ágazat szerinti közgyűlési bizottságot a vállalati, szolgá
lati lakásokra az előző évben megkötött bérleti szerződésekről." 

(2) A rendelet 36. §-a az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A tv. hatálybalépésekor átmeneti lakásnak minősülő lakások az 

alábbi szabályok szerint adhatók bérbe: 
a) átmeneti lakás bérletére szerződés köthető az önkormányzati 

lakás bérlőjével, ha a lakás karbantartás, felújítás, helyreállí
tás, átalakítás alatt áll, ezek időtartamára; 
a lakásbérleti szerződés megkötésére a gazdasági bizottság 
véleményezése alapján a polgármester jogosult; 

b) a lakásoknak az a) pontban foglalt feladat ellátása után fenn
maradó részére a polgármester legfeljebb egy évre bérleti 
szerződóst köthet az önkormányzat és intézményei működé
séhez szükséges szakemberek átmeneti lakásmegoldása ér
dekében. 

(4) A lakás bérleti díját a (3) bekezdés a) pontja esetén a rendelet 2. 
sz. melléklete alapján kell megállapítani. A (3) b) pontja alapján 
bérbe adott lakás bérleti díjában a felek állapodnak meg. 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1994. október 27. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

• FOGADÓNAPOK. November 
18-án, pénteken Pap János pol
gármester, november 25-én dr. Si
mon Mihály jegyző tart fogadóna
pot a városházán 8 és 12 óra kö
zött. A polgármester fogadónapjá
ra előre kell bejelentkezni telefo
non (452-252), vagy személyesen 
a titkárságon. 

• A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA 
ESTÉLYE. Békéscsabán második 
alkalommal kerül megrendezésre 
az estély, amelynek célja, hogy a 
gazdasági életben kulcsszerepet 
játszó vállalkozókat hozzásegít
sék a munkájukhoz nélkülözhetet
len friss információkhoz, valamint 
új üzleti lehetőséget teremtsenek 
számukra. A rendezvény novem
ber 25-én, pénteken 19-02 óráig 
lesz a Körösi Csorna Sándor Főis
kolán. Jelentkezési lapot és infor
mációs anyagot a Dami's üzlet
házban kaphatnak az érdeklődők 
(Andrássy út 8.). 

• JÓGA. A Békés Megyei Jóga
egyesület szervezésében jógadél
utánt rendeznek Swami Chida-
náddal november 20-án, vasárnap 
15 órától a Békési Úti Közösségi 
Házakban (Békési út 24 ) . Belépő
díj 300 Ft. A gyakorláshoz pléd 
szükséges. 

• FELHÍVÁS. A 611. Számú Vil
lamosipari Szakközépiskola és 
Ipari Szakmunkásképző Intézet 
tanulóifjúsága és tantestülete ké
réssel fordul mindazokhoz, akik 
segíteni tudnának testvériskolá
juknak, a székelyudvarhelyi Kós 
Károly Szakközépiskolának. 20 
darab mechanikus írógépre lenne 
szükség, mellyel a gépírás oktatá
sának színvonalát emelnék a test
vériskolában. Aki segíteni tud, hív
ja a 441-314-es számon Benkóné 
Dudás Piroskát. 

• NYOLCADIKOSOK, FIGYE
LEM! Nyílt nap a Rózsában! No
vember 19-én, szombaton 8 és 12 
óra között nyílt nap lesz a Rózsa 
Ferenc Gimnáziumban. A bemu
tatóórák és igazgatói tájékoztatók 
mellett lehetőséget biztosítanak 
az új épület megtekintésére is. Az 
érdeklődő diákokat és szüleiket 
várja az R F G tantestülete az And
rássy út 56.-ban. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő (utolsó) ülését 
november 17-én, csütörtökön 13 
órától tartja a városháza díszter
mében. Várható napirend: 

1. Javaslat a szavazatszámláló 
bizottságok póttagjainak megvá
lasztására. 

2. Vagyoni ügyek. 
3. Megállapodás a Békéscsaba 

Belvárosi Római Katolikus Egy
házközséggel. 

4. Költségvetési ügyek. 
5. Rendelettervezet a szemé

lyes gondoskodást nyújtó ellátá-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

sokról, valamint a fizetendő téríté
si díjakról szóló többszörösen mó
dosított rendelet módosításáról. 

6. Rendeletalkotás a helyi autó
busz-közlekedési díjak megállapí
tásáról. 

7. Békéscsaba Kiváló Pedagó
gusa kitüntetés adományozása. 

8. Bejelentések. 

Az ülés nyilvános, mindenkit 
szeretettel várunk. 

• LAKOSSÁGI FÓRUM. Az 
Összefogás Békéscsabáért (FkgP, 
MDF, KDNP) jelöltjei, Hanó Miklós 
polgármesterjelölt és Szilágyiné 
Povázsay Máda képviselőjelölt 
tart lakossági fórumot november 
18-án, szombaton 18 órakor Ger-
lán, a kastélyban. 

> M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Czinege Zsolt és Loss Edit fia 
Benjámin Zsolt, Bagdi Zoltán és 
Oláh Edit fia Bence, Mezei Imre 
János és Dobrovolszki Dorottya 
fia Dániel, Tálas Csaba és dr. Tas-
nádi Tünde fia Balázs, Megyeri 
Lajos és Frankó Edit fia Lajos, Ko
vács Attila és Fazakas Csilla le
ánya Petra, Szabó Zsolt és Kiss 
Ágnes leánya Döníz, Bellér János 
és Rákóczi Andrea leánya Bettina 
Judit, Pribojszki András és Koczi-
ha Tünde fia Ottó, Bakó Zoltán és 
Csukás Andrea fia Márk Balázs 

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 P O L I T I K A I H I R D E T É S 

Polgármesterjelöltünk: 

SISAK PÉTER 

m 
M A G Y A R 

S Z O C I A L I S T A P Á R T 

Békéscsabán szü le t tem 1947-ben. Tanu lmánya imat 
szü lővárosomban fo ly tat tam, majd a Budapest i Mű
szaki Egye temen gépészmérnök i d ip lomát szerez
tem. Az egye tem e lvégzése után, munka mellett 
mérnök-közgazdász végzet tséget szerez tem. Azóta 
többnyire vezető i munkaköröke t tö l töt tem be. Je len
leg banki területen do lgozom. Békéscsabán élek, fe
leségem mezőgazdaság i k is termelő. Két gyerme
künk van . 

Kérem, támogasson 
ajánlásával! 

TALÁLKOZÁSAINK: 
NOVEMBER 17. 

16. SZ. Vk. 
Gerla, polgármesteri hivatal, 
anyakönyvi hivatal, 17 óra 

NOVEMBER 18. 

Eperjessy József 

10. sz. yk. 

Békési Úti Közösségi Házak, 17 óra 

NOVEMBER 21 . 

Dr. Ambrus Zoltán 

2. sz. yk. 

9. Sz. Általános Iskola, 17 óra 

NOVEMBER 22. 

Varga János 

14. sz. vk. 
Madách Utcai Altalános Iskola, 17 óra 

NOVEMBER 23. 

Hrabovszki György 

Sisak Péter 
Ifiház, 17 óra 

NOVEMBER 24. 

7. sz. vk. 

1. Sz. Általános Iskola, 17 óra 

NOVEMBER 25. 

Galisz Géza 

9. sz. vk. 
BÁÉV Rt.-ebédlő, 17 óra 

Molnár Zsolt 

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

Kérjük tagjainkat, támogatóinkat és 
szimpatizánsainkat, hogy ajánló aláírá
saikkal és szavazataikkal az Összefo
gás Békéscsabáért választási koalíció 
jelöltjeit támogassák! 

M A G Y A R I G A Z S Á G ÉS ÉLET PÁRTJA 

M A G Y A R N É P P Á R T 

B É K É S C S A B A I G A Z D Á K KÖRE 

P O L I T I K A I F O G L Y O K S Z Ö V E T S É G E 

Z Ö L D ALTERNATÍVA PÁRT 

T E R M É S Z E T B A R Á T O K E G Y E S Ü L E T E 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
1994. december 11. 

1 CSURKA ISTVÁN BÉKÉSCSABÁN 

Merre tovább, magyar? 

Magyar Fórum-estet tartott a Magyar Igazság és Élet Pártja a 
KDNP megyei székházában. A terem teljesen megtelt, amikor Csur
ka István, a párt elnöke megkezdte előadását, amelynek címe Merre 
tovább, magyar? volt. 

Az előadó először a hatodik éve megjelenő Magyar Fórumról be
szélt, amely annak idején nagy szerepet játszott abban, hogy az 
MDF megnyerte a választásokat. Az első törés akkor következhetett 
be, amikor megjelentették az Apák és fiúk című írást, amely az 
SZDSZ-vezetők igazi arcát mutatta meg: a fiúk szülei ugyanis hír
hedt államvédelmisek voltak az ötvenes években. Csurkának igen 
sok kellemetlensége származott a cikkből; Haraszti Miklós (akiről az 
írás azt állította, hogy maoista) be is perelte emiatt őt, s az írónak 
háromezer forintot kellett a megjelentetésért fizetnie. 

A MIÉP elnöke ezután rátért az aktuális belpolitikai kérdésekre. 
Elmondta, hogy a Németh-kormány utolsó költségvetési javaslatát 
újraolvasva megdöbbentő adatokra lett figyelmes. A tervezet ugyanis 
például új politikai pártok támogatására százmillió forintot jelölt meg 
(e pártok nagy részét a kommunisták alapították 1989-ben, hogy a 
szavazatok szóródása az ő győzelmüket biztosítsa a választásokon). 
A pártbizottsági elvtársak végkielégítésére négymilliárd volt tervezve 
(akik aztán különféle zsiros állásokba ejtőernyőzgettek), ugyanennyi 
szerepelt azoknak, akik nagy hirtelen leszázalékoltának magukat. 
Közben Békési László arról beszél, hogy nincs pénz semmire, holott 
játékkaszinók nyitását engedélyezte bizonyítottan bűnös múltú sze
mélyeknek. A Fotex igazgatótanácsában és felügyelőbizottságában 
pedig ott ül a fél Minisztertanács, az ellenzék viszont elsiklik minde
zen. Az ország belerokkan az óriási hitelek kamatterheinek kifizeté
sébe, Békésiek pedig sorban állnak az újabb hitelekért, amelyekért 
jutalék jár a külföldi bankoktól. 

Befejezésül Csurka a MIÉP-ről beszélt, arra buzdítva a 
hallgatóságot, hogy lépjenek be a pártba, s tegyenek vala
mit a magyarság megmaradásáért. S Z I L A S I MIHÁLY 

ráérjed 



GONDOLKODÓ 

Békapukkasztó 

Már három napja pusztított 
a szélvihar. Az erdei állatok 
kétségbeesetten menekültek 
a síkság felé. Csupán az 
öreg varangyos béka maradt 
még az őserdő mélyén, 
szülőmocsarában. Buddhái 
mozdulatlanságát, zöld-puf
fadt nyugalmát nem zavarta 
meg a szakadó ég. 

A negyedik napon az egy-

re erősödő szél felkapta a 
ronda teremtést és egy béké
sebb tájra repítette, egyene
sen a rég elhagyott országút 
közepére. A béka hamar ma
gához tért, ösztönösen ugrál
ni próbált, ám a törött lábak
ban már nem volt élet. 

A környéket fájdalmas ku-
ruttyolás hangja töltötte be. 

Vonszold magad, csúnya 
állatka, a felhők szétszéled
nek pillanatokon belül, az 
akarat szép madártollakat 
varázsol majd, és ölébe fo
gad az örök mocsár. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A versenytársa 
MÁR LÉPETT! 

Jelentkezzen Ön is a negyedik éve megjelenő 
Békés megyei vállalkozók könyvébe! 
Kérjük, töltse ki és küldje be cimünkre az alábbi megrenőelöszelvényt! 

I 
Kft 

A legjobb reklám 1995-re 
a 10 000 példányos megyei szaknévsor. 

Megjelenési díj: 2400 Ft áfa-val. 

'ABBl INFORMÁCIÓ: 
•scsaba, Andrássy út 11-17. 1. cin. 
irat az Furópa Könyvesboltnál) 
on: 443-363. 

Kedvező hirdetési le l íetoseg! 
A Heti Mérleg rendszeres olvasói számára nem ismeretlen a Bé

kés megyei vállalkozók könyve, hiszen ez év elején hírt adtunk a 
harmadik kiadás sikeres megjelenéséről. A kiadvány - megyei 
szaknévsornak is nevezhetjük a Békés megyében tevékenykedő 
vállalkozásokat, vállalatokat, intézményeket, szakembereket gyűjti 
jól áttekinthető lajstromba, így könnyítve meg vevő és eladó, szol
gáltató és szolgáltatást kereső találkozását. 

A könyv a megyei piac szerveződését hivatott segíteni, a helyi il
letőségű Image Kft. szervezésében. Most a negyedik, az 1995-ös 
esztendőre szóló kiadvány szervezése folyik. A cél, hogy minél töb

ben éljenek a kedvező, hosszú távra szóló hirdetés le
hetőségével és ennek érdekében a megjelenés díját is 
igen előnyösen állapították meg a színvonalas kiadvány 
létrehozói. 

Esély a dyslexiásoknak 

Dyslexia és dysgraphia - talán ismerős (s ha ismerős, akkor 
ijesztő) fogalmak sok iskolát kezdő gyermek szüleinek. Hogy 
mit takar a két fogalom? Meixner Ildikó szavaival: „a gyermek 
az olvasás, írás tanulásában jóval elmarad azok mögött az el
várások mögött, melyekre intelligenciaszintje és a tanulásba 
fektetett erőfeszítések feljogosítanák". A gyerekeknek lehet (sőt 
kell!) segíteni, a nevelési tanácsadók, logopédusok, pszicholó
gusok egyéb fontos tevékenységeik mellett régóta foglalkoznak 
a betűkkel küszködő nebulók gondjaival. Az országban négy 
helyen a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére, illetve 
korrekciójára mozgásterápiái vizsgálatokat is végeznek a sza
kemberek. Békéscsabán ezt a módszert Néveriné Czakó Mag
dolna gyógypedagógus, pszichológus, Lehmajerné Héjjá Ibolya 
testnevelő tanár, pszichopedagógus és Melisné Iványi Katalin 
testnevelő tanár, fejlesztő pedagógus mozgásterapeuta honosí
tották meg az Esély mozgásfejlesztő körben. 

Melisné Iványi Katalint először a dyslexia okairól kérdeztük. 
- A dyslexia: fejlődési részképesség hiánya, amely több ok 

együttállása miatt alakul ki. Lehetnek genetikai okai, előfordul, 
hogy a gyerek szüleinek is voltak nehézségeik az olvasással, 
írással, de ők nem produkáltak olyan súlyos tüneteket. A be
szédfejlődés zavarai, szemészeti problémák, a mozgásfejlődés 
elmaradása, mozgáskoordinációs problémák, ingerszegény 
szociokulturális környezet stb. következménye is lehet olvasás-
és írászavar. Napjainkban beszélhetünk egyfajta audiovizuális 
mérgezésről - a szövegértés alapja a képzelet, azonban a 
tévé, a videó, a képregények nem mobilizálják a gyerek képze
letét. Érdekesség, hogy fiúknál négyszer, tízszer gyakrabban 
fordul elő dyslexia, mint lányoknál. 

- Tehát dyslexiás a gyermek különböző okok miatt, és 
mondjuk, hozzátok is eljut. Mi következik ezután? 

- Először különböző vizsgálatokat végzünk, ennek része az 
„alapozó" vizsga: figyeljük a gyermek nagymozgásainak milyen
ségét, a rugalmasságot, nézzük a legalapvetőbb mozgáskoordi
nációs gyakorlatokat, a térben való tájékozódást, szem-, kez
es lábdominanciát. Készítünk beszédteljesítmény-tesztet, és 
nagyobbaknál írás-olvasás tesztet. Ha járt már nevelési ta
nácsadóban, pszichológusnál a gyermek, felhasználjuk az ott 
készült anyagokat, ha még nem akkor mindent itt helyben vizs
gálunk a gyermeken. Általában több alkalomra, tíz órára van 
szükség, hogy teljes képet kapjunk, amely után a szülőkkel 
megbeszéljük a terápiás lehetőségeket. Különböző gyakorlatso
rokkal dolgozunk, amelyekkel célzatosan a hiányosságokat kor
rigáljuk. Ha a gyermek a mozgásfunkciók valamely fokán zavart 
árul el, hagyjuk visszamenni erre a fokra, hogy a megfelelő 
idegkapcsolatok kialakulhassanak, elmélyülhessenek. Terápiás 
programunk főleg otthon végezhető feladatokból áll, betanítjuk 
a szülőket és a fejlesztést célzó gyakorlatokat ők végzik a gye
rekekkel. Persze lehetőség van egyéni, vagy kiscsoportos fog
lalkozásokra, és gyógyító írás-olvasásra is. Az idegrendszer 
beérlelésével a gyermek összerendezettebb lesz, figyelme, em
lékezete javul. 

Az Esély mozgásfejlesztő kör nem intézményként működik, 
óradíjakból tartják fenn magukat. Nincsen különálló épületük, a 
Gábor Áron utca 15. 111/14. számú lakásban működnek (telefon: 
324-711). Hogy milyen eredménnyel, arra élő példa többek kö
zött az a kisfiú, aki alig egy éve még súlyos olvasási problémák
kal küszködött, az Esély segítségével ezen a nyáron már re 
nyéket olvasott. 

MIKÓCZY ERIKA 



AZ ÖNKORMÁNYZAT NEGY E V E 

A békéscsabai közgyűlés 
1990. október 26-án tartotta 
alakuló ülését. A választások 
eredményeképpen a követ
kező egyéni képviselők kerül
tek a városi parlamentbe: dr. 
Vécsei László (fvIDF), dr. Sar
kadiné dr. Lukovics Éva 
(SZDSZ), dr. Kovács Zoltán 
(SZDSZ), Dobóvári Ildikó (Fi
desz), Maczák János (FKgP), 
Pap János (SZDSZ), Herczeg 
Tamás (MDF), dr. Goldman 
György (SZDSZ), dr. Futaki 
Zoltán (SZDSZ), ifj. Mekis 
András (FKgP), Szeverényi 
Pál (SZDSZ), Baczovszki Pál 
(SZDSZ), Kutiné dr. Stefano-
vits Katalin (Fidesz), Tímár Im
re (MDF), Kis Sándor (függet
len) és Kesjár Mátyás (MDF). 
Csabaszabadi kiválása után 
Kesjár Mátyás helyét dr. Rigó 
Mihály (SZDSZ) foglalta el az 
1994 februárjában lebonyolí
tott időközi választás győzte
seként. Listán bejutottak: dr. 
Simon Imre (MSZP) - lemon
dása után Hideg András 1991-
ben, Hosszú Szilárd (MSZP) -
ő is lemondott, Tóth Károly 
váltotta fel 1993-ban, Vízhá
nyó László (FKgP), Mekis 
András (FKgP), dr. Nagy Ba
lázs (FKgP), Nagy Sándor (Fi
desz), Fodor József (Fidesz), 
Végh László (Fidesz), Meny
hért István (SZDSZ) - később 
az ő mandátumát vette át Tóth 
József, Győri László (SZDSZ), 
Purcsi Tamás (SZDSZ), Mol
nár György (MDF), dr. Kere
kes Attila (MDF), dr. Lengyel 
László (MDF) és Gálfi László 
(MDF). 

Polgármesternek Pap Já
nost, alpolgármestereknek 
Molnár Györgyöt és Domokos 
Lászlót (Fidesz) választotta 
meg a közgyűlés, így létrejött 
az SZDSZ-Fidesz-MDF nagy
koalíció. Az évek során többen 
megváltak pártjuktól - ez első
sorban az MDF-et és a Kis
gazdapártot érintette. Az MDF 
1993-ban kivált a koalícióból, s 
a közben megalakult Keresz
ténydemokrata Önkormányza
ti Kollégium lépett a helyébe. 
Ugyanabban az évben Molnár 

Tisztelt Olvasó! 
Amikor e lapszámot a kezébe veszi - november 17-én -, 

a városi közgyűlés utoljára ül össze jelenlegi összetételé
ben. Eltelt a négy év, a mostani képviselők mandátuma ha
marosan lejár, közelednek a választások. Visszaszámlálás 
című rovatunkban mind a 30 képviselő elmondhatta vélemé
nyét az eltelt időszakról; megszólaltattuk az alpolgármestert 
és a polgármestert is. Alábbi összeállításunkban az önkor
mányzat és a polgármesteri hivatal tevékenységét próbáljuk 
tárgyszerűen felvázolni. Mi történt az elmúlt négy évben -
erről szól a Mérleg (folytatása a következő számokban). 

A SZERK. 

György lemondott alpolgár
mesteri posztjáról - új alpol
gármestert nem sikerült meg
választani. 

Általánosságban elmond
ható, hogy a közgyűlés nem 
lett a pártcsatározások áldo
zata, a döntések nem párt
alapon történtek, szinte mind
egyik képviselő a város érde
keit tartotta elsődleges szem
pontnak munkájában. A város 
megőrizte működőképessé
gét, és a lehetőségekhez ké
pest fejlődött is. Négy év alatt 
közel 160 rendeletet alkotott 
és több mint 2000 határozatot 
hozott a testület. A régi tanácsi 
ülések álmos és fegyelmezett 
légkörét felváltották a sok vitá
val tarkított, néha éjszakába 
nyúló közgyűlési tanácskozá
sok - itt mindenki elmondhatta 
véleményét, megfogalmazhat
ta érveit annak érdekében, 
hogy minél jobb döntések szü
lethessenek a város érdeké
ben. 

A döntések előkészítését 
nagyban segítették a közgyű
lés bizottságai, melyek a kö
vetkezők: pénzügyi-ellenőrző; 

városgazdálkodási és város
fejlesztési; költségvetési; gaz
dasági; egészségügyi; kulturá
lis; külkapcsolati, kisebbség
védelmi és érdekegyeztető; jo
gi és ügyrendi; sportbizottság; 
szociális; lakáscsere bizott
ság. Ugyanakkor nem egy íz
ben a közgyűlés felülbírálta a 
bizottságok előterjesztéseit. 

A napi ügyek intézését, a 
közgyűlés határozatainak vég
rehajtását a polgármesteri hi
vatal végzi. A hivatal létreho
zását követően a korábbi 
szakigazgatási szervek ideig
lenes szervezetként működ
tek. Az önkormányzati és az 
államigazgatási feladatokat, 
hatásköröket értékelve 1991 
közepére alakultak ki az egy
séges polgármesteri hivatal 
szervezeti egységei, melyek 
jelenleg a következők: titkár
ság, közigazgatási iroda, 
pénzügyi és gazdasági iroda, 
vagyonkezelő iroda, városépí
tészeti iroda, városüzemelte
tési iroda, oktatási, közműve
lődési és sportiroda, egész
ségügyi iroda, szociális iroda, 
gondnokság, illetékhivatal. A 

közgyűlés a hivatal szerveze
tét és bérköltségét állapítja 
meg, melyhez közvetlenül 
nem rendel létszámot. A hiva
tal vezetése és a munka szer
vezése a jegyző feladata. 

Mit várnak az emberek 
az önkormányzattól? 

Az elmúlt években készített 
közvélemény-kutatások azt 
mutatják, hogy az emberek el
sősorban saját környezetüket 
érzékelik, és elsősorban saját 
személyes jövőjük foglalkoz
tatja őket. A város egészére 
kiható dolgokat kevésbé ve
szik figyelembe. A közgyűlés 
ez alatt a négy év alatt egy
részt arra törekedett, hogy a 
város arányos fejlődésének a 
feltételeit biztosítsa, s más
részt arra, hogy - amennyire 
ez lehetséges - a különböző 
egyedi, illetve csoportos, parti
kuláris igényeket kezelje. 

Az önkormányzat nem a 
polgármesteri hivatalt jelenti, 
hanem az egész várost, a 
benne élő emberekkel. Az ön
kormányzat feladata olyan kö
rülményeket teremteni a vá
rosban, hogy az emberek jól 
érezzék itt magukat, s érezzék 
azt, hogy őértük dolgozik a 
közgyűlés. Itt azonban arra is 
szükség van, hogy a városla
kók saját kezükbe vegyék sor
suk alakulását, s ne várják el, 
hogy helyettük mások oldják 
meg a gondokat. 

Nem minden múlik a pén
zen - talán az a legfontosabb, 
hogy a városlakók magukénak 
érezzék az önkormányzatot. 
Ugyanakkor nem hallgatható 
el, hogy az önkormányzatok 
Magyarországon nem rendel
keznek a kellő fokú önállóság
gal - a bevételek mintegy 
75%-át teszi ki az állami támo
gatás, tehát Budapesten dől 
el, hogy mennyi pénzt kap egy 
város. Az előző kormány nem 
bizonyult önkormányzatbarát
nak - és sajnos az új kor
mányról sem mondható el az, 
hogy szívén viseli az önkor
mányzatok sorsát. 

Összességében elmondha
tó, hogy a békéscsabai önkor
mányzat - összes „gyermek
betegségeivel" együtt - stabi
lan és egyre hatékonyabban 
működött az elmúlt négy év 
alatt. 



Költségvetés 
1990-1994 

Jj Közigazgatás 
A polgármesteri hivatalban a város, a lakos

ság ügyeinek intézése a különböző irodák fel
adata. A közigazgatási iroda dolga a hatósági 
és államigazgatási ügyek előkészítése és vég
rehajtása, s ezekbe se a közgyűlés, se a pol
gármester nem szólhat bele közvetlenül. 

Az iroda néhány szervezeti egységre tagoló
dik. Az általános közigazgatási csoporton belül 
foglalkoznak az anyakönyv-vezetői feladatok
kal (születés, házasságkötés, elhalálozás). Kü
lön szervezeti egység foglalkozik a személyia
dat- és lakcímnyilvántartással; itt tartják nyilván 
a személyi adatokban bekövetkező változáso
kat. A csoporton belül intézik a szabálysértési 
ügyeket is - ezeket a szabálysértési törvény 
alapján végzik. A leggyakrabban előforduló 
szabálysértések a boltokban elkövetett lopá
sok, a köztisztasági szabálysértések, a közte
rületek engedély nélküli használata, a csendhá
borítás. 

Az irodán belül intézik a lakás-, a birtokvé
delmi és a hagyatéki ügyeket is. A gyámügyi 
csoport feladata a városban élő kiskorúak gon
dozásának, nevelésének, oktatásának, testi, ér
telmi és erkölcsi fejlődésének előmozdítása, tá
mogatása, törvényes képviseletének rendezé
se, személyi és vagyoni érdekeinek védelme. A 
gyámhatóságon elintézett ügyek száma: 1991-
ben 6329, 1992-ben 7118, 1993-ban 7084, 
1994. szeptember 1-jéig 5251. 

Az ipari, kereskedelmi és munkaügyi csoport 
feladata szerteágazó. Az ipari, kereskedelmi, 
munkaügyi és mezőgazdasági igazgatási és 

hatósági feladatokat látják el. Itt foglalkoznak az 
egyéni vállalkozók ügyeivel - míg 1991-ben az 
ügyiratforgalom 220-290 volt, addig 1993-ra el
érte a 2130-2170-et. Ezzel párhuzamosan szin
tén jelentős mértékben növekedett a kereske
delmi üzletnyitásokkal kapcsolatos ügyiratfor
galom is, s ez a növekedés jelenleg is tart. 

A kárpótlási törvényből adódóan igen nagy 
tömegű ügyintézést kellett az irodának elvégez
nie, így például 1993-ban mintegy 3600 ilyen 
ügyet intéztek. A közigazgatási iroda feladatai 
közé tartozik még: alkalmi ünnepi vásárok tar
tásának engedélyezése, a vendéglátó üzletek 
22 óra utáni nyitva tartásának korlátozása, ha 
az üzlet a környékén lakók éjszakai nyugalmát 
zavarja; a termőföld hasznosításának ellenőr
zése, helyi növényvédelmi feladatok ellátása, 
fakivágások engedélyezése, pótlások elrende
lése; ebek kötelező veszettség elleni oltásának 
megszervezése, állategészségügyi helyi szak
feladatok ellátása; a haszonállattartással és eb-
tartással kapcsolatos szabályok betartásának 
ellenőrzése; a beérkező közérdekű bejelenté
sek és panaszok kivizsgálása. Új feladatként az 
iroda ellátja a levegőtisztaság-védelemmel, a 
zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos környe
zetvédelmi hatósági feladatokat. 

Az építési csoport feladata a város közigaz
gatási területén a központilag előírt építésható
sági feladatok ellátása. 1991-ben 1792, 1992-
ben 1885,1993-ban 2011,1994. szeptember 1 -
jéig 1625 ügyet intézett a csoport. A közterület
ellenőrzési csoport is a közigazgatási irodához 
tartozik, feladata, hogy a város közterületi rend
jét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző 
magatartást visszaszorítsa; az egyenruhás köz
terület-ellenőrök a rendőrséggel karöltve végzik 
munkájukat a város közbiztonsága érdekében. 

Külön szervezeti egység a 
polgármesteri hivatalon belül a 
titkárság, melynek munkája 
nem nagyon ismert a városla
kók előtt. 

Az önkormányzati csoport 
1991 őszén jött létre a titkársá
gon belül. A csoport tevékeny
ségének jelentős részét a köz
gyűléssel, valamint a választá
sokkal kapcsolatos feladat
végzés teszi ki. A közgyűlés 
négy év alatt több mint 2000 
határozatot hozott és mintegy 
160 önkormányzati rendeletet 
alkotott - ezek előkészítésé
ben, valamint a jegyzőköny
vek fáradságos munkálatai
ban vesz részt az önkormány
zati csoport. Az önkormányza
ti rendeletek nyilvántartása a 
csoportnál naprakész, ponto
san tartalmazza a módosítá
sokat, hatálybalépési időket. A 
rendszerváltás óra eltelt idő
szakban a csoport 20 válasz
tást, illetve „választási típusú 
eseményt" szervezett meg és 
bonyolított le. Egy-egy válasz
tás általában új, illetve módo
sított törvények alapján törté-

Titkárság 

nik, változó eljárási szabályok
kal és jogértelmezésekkel - ez 
folyamatos felkészülést igé
nyel. 

A mostani időszak fő fela
datát a helyi önkormányzati 
választások megszervezése, 
lebonyolítása képezi. 

A titkársághoz tartozó jogi 
csoport egyik feladata volt az 
eltelt időszakban alkotott ön
kormányzati rendeletek, illetve 
rendeletmódosítások előzetes 
véleményezése, egyeztetése, 
formai vizsgálata. A köztár
sasági megbízott 12 ízben tett 
törvényességi észrevételt a 
közgyűlés döntéseivel kap
csolatban - a csoport közre
működött az észrevételben 
foglaltakkal kapcsolatos jogi 
álláspont kialakításában. Hat 
esetben a közgyűlés nem ér
tett egyet a törvényességi ész

revételben foglaltakkal, egyéb
ként pedig korrigálta a kifogá
solt rendelkezéseket. Egyet
len ügyben indított a köztár
sasági megbízott pert a köz
gyűlés döntésének hatályon 
kívül helyezése érdekében, de 
a keresetet a bíróság jogerő
sen elutasította. Közreműkö
dött a jogi csoport a különböző 
választásokban, elkészítették 
az önkormányzati intézmé
nyek alapító okiratait és gon
doskodnak azok aktualizálá
sáról, részt vettek Csabasza
badi községgé nyilvánításá
nak jogi előkészítő munkájá
ban és a vagyonátadással 
kapcsolatos közgyűlési hatá
rozatok végrehajtásában, fo
lyamatosan végezték különbö
ző szerződések, okiratok ké
szítését, az irodák által előké
szített szerződéseket ellenje
gyezték, jogi véleményt adtak 
az irodák és esetenként az ön
kormányzat intézményei ré
szére. 

A titkárság része a leíró- és 
iktatócsoport is, mely az iratok 
tömegét gondozza. 

Az önkormányzat által ellá
tandó feladatok 4 fő csoportba 
sorolhatók: az intézmények 
működtetési, fenntartási ki
adásai; központi kezelésbe 
vont (nem intézményesíthető) 
feladatok kiadásai; felújítási ki
adások; beruházási kiadások. 

A város sokirányú feladata
inak megoldását a mindenkori 
költségvetés biztosítja. Általá
nosságban elmondható, hogy 
a költségvetéssel szemben tá
masztott jogos igények rend
szerint meghaladják annak le
hetőségeit, tehát egy olyan 
erőteljes feszültség állandó
sult a költségvetés keretei kö
zött, melyet teljességgel nem 
lehet feloldani. E megállapítás 
helytálló annak ellenére is, 
hogy a város költségvetése az 
1990. évhez képest több mint 
duplájára nőtt. 

1990- ben a költségvetés 
legfőbb feladatát jelentette az 
intézményhálózat működőké
pességének megőrzése, az 
adósságállomány visszafize
tése, továbbá néhány szüksé
ges beruházás finanszírozása. 

1991- től kezdődően megin
dult a költségvetés megerősí
tése. Az intézmények már dif
ferenciált támogatásban ré
szesültek. Ez volt az útkere
sés időszaka. 

A közgyűlés 1992-ben már 
határozottan megfogalmazta 
azokat a főbb feladatokat, me
lyeket a korábbi éveknél lé
nyegesen magasabb színvo
nalon kívánt megoldani. A kö
vetkező prioritásokat és kitöré
si pontokat fogalmazták meg: 

• A meglévő intézményhá
lózat működőképességének 
megőrzése, az oktatási kon
cepcióban meghatározott alap
elvek érvényesítése. 

• Az önkormányzat tulajdo
nát képező ingatlanok állagá
nak megőrzése, illetve foko
zott ütemű helyreállítása. 

• Kisebb, a városlakók szá
mára alapvetően fontos beru
házások megvalósítása. 



• A város parkosítottságá-
nak fokozása, a zöldterületek 
gondosabb kezelése. 

• A város köztisztaságának 
színvonalas biztosítása. 

• Utak, járdák gondosabb 
és rendszeresebb takarítása, 
karbantartása, felújítása. 

• A szociálisan rászorultak 
fokozottabb segítése. 

A fentiekben megfogalma
zott prioritásokat és kitörési 
pontokat a költségvetés min
den évben kiemelten kezelte. 

• Intézmények 
működési kiadásai 

Az önkormányzat kötelező
en ellátandó, illetve vállalt fel
adatainak döntő többségét az 
intézményhálózatán keresztül 
oldja meg. Az intézmények 
döntő többsége oktatási fela
datot lát el, de nem elhanya
golható az egészségügyi, szo
ciális, közművelődési felada
tot ellátó költségvetési szervek 
nagyságrendje és jelentősége 
sem. Ezek működtetésére, 
fenntartására 1 milliárd 417 
millió 318 ezer forintot fordí
tott a költségvetés 1990-ben; 
1994-ben ez az összeg várha
tóan eléri a 3 535 748 E Ft-ot. 

Az intézményi költségve
tések teherbíró képessége 
1993-ban elérte a kritikus szin
tet, amit egyértelműen bizo
nyít, hogy a bér és tb-járulékon 
túlmenően mindössze 10% 
fordítható az összköltségveté
sen belül dologi kiadásokra. 
A működési feltételek ilyen 
nagymértékű romlását döntő
en a személyi jövedelemadó 
és az állami támogatás együt
tes összegének nominálérté
ken tartása idézte elő, továbbá 
számos olyan központi intéz
kedés született, ami az ellá
tandó feladathoz nem rendelt 
forrást. A működőképesség 
megőrzése érdekében hozott 
intézkedések azt eredmé
nyezték, hogy 1994-ben nem 
tapasztalhatók pénzügyi gon
dok e területen. Összességé
ben elmondható, hogy az in
tézményeire költötte a legtöb
bet a város - ennek árnyoldala 
azonban az, hogy emiatt más 
területekre kevesebbet tudtak 
biztosítani, mint amennyit sze
rettek volna. 

• A parkfenntartás 
kiadásai 

A város 1990. évi költség
vetése 14 millió 592 ezer forin
tot szánt a feladat megoldásá
ra. 1991-ben 18 millió 262 
ezer forintot, 1992-ben 27 mil
lió 258 ezer forintot, 1993-ban 
35 millió 580 ezer forintot, 
1994-ben 39 millió 700 ezer 
forintot biztosítottak erre a cél
ra. 

• A köztisztaságra 
fordított kiadások 

A köztisztasági feladatok 
ellátására irányuló költségve
tési kiadások is dinamikusan 
növekedtek az elmúlt évek
ben. Az elemzett időszak első 
évében 13 millió 387 ezer fo
rintot költött az önkormányzat 
a feladat megoldására, míg ez 
a szám 1993-ban 38 millió fo
rintot, 1994-ben pedig 32 000 
E Ft-ot képvisel. 

• Utak, járdák 
fenntartásának 
kiadásai 

A város út- és járdahálóza
ta kiépítettség tekintetében 
alatta marad az országos át
lagnak. Ezért minimális köve
telményként fogalmazódott 
meg, hogy a már meglévő út-
és járdahálózat fenntartásáról, 
állagának megőrzéséről ki
emelten gondoskodjon a költ
ségvetés. Az 1990. évi költ
ségvetés 24 millió 029 ezer fo
rintot irányzott elő e terület fi
nanszírozására, mely összeg 
az évek során igen jelentős 
mértékben emelkedett. 1993-
ban 51 millió 600 ezer forintot, 
1994-ben 58 809 E Ft-ot bizto
sítottak erre a célra. 

• Szociális juttatások 

Az ország súlyos gazdasá
gi helyzetének egyenes követ
kezményeként jelentkezett a 
szociális ellátás körének jelen
tős mértékű kiterjesztése. Az 
elmúlt években bővültek az el
látási formák, növekedett a kü
lönféle szociális ellátásban ré
szesülők száma is. 

1990-ben mindössze 37 
millió 300 ezer forint szolgál
ta a különböző szociális ellátá
si formában részesülők jogos 

igényeinek finanszírozását, 
ami a szociálisan rászorulók 
számának rohamos növeke
dése következtében 1993-ban 
135 millió 924 ezer forintra 
emelkedett; 1994-ben ez az 
összeg eléri a 187 millió 145 
ezer forintot. 

• Felújítási kiadások 
Az önkormányzat több mil

liárd forint értékű ingatlanva-
gyonnal rendelkezik, melynek 
folyamatos karbantartásáról, 
felújításáról érdeke és egyben 
kötelessége is gondoskodni. 
Az épületállomány egy része 
viszonylag új létesítésű (20 
éven belüli), másik része az 
ezt megelőző évtizedekben 
épült, így jelentős összeget 
kellene biztosítani ahhoz, 
hogy az eredeti állapotukba 
vissza tudják állítani azokat. 
Az újabb létesítésű épületek 
állaga is kívánni valót hagy 
maga után. 

1991-ben felmérést végez
tek a tekintetben, hogy mennyi 
pénzre lenne szükség ahhoz, 
hogy a szóban forgó épülete
ket felújíthassa az önkormány
zat - az akkori árakon számít
va minimum 250 millió forintra 
lett volna szükség a helyreál
lításukhoz. Ekkora összeg 
azonban nem állt rendelke
zésre e célra, ezért szigorú 
rangsorolással évenként fo
lyamatosan próbálja megolda
ni ezt a feladatot az önkor
mányzat. 

1990- ben épületeinek fel
újítására közel 48 millió forin
totfordított a költségvetés, míg 
a következő években az e cél
ra felhasznált pénzeszközök 
nagyságrendje meghaladta 
évenként a 80 millió forintot. 

• Fejlesztési kiadások 
1991- ben mindössze 220 

millió 136 ezer forintot fordított 
a város költségvetése beruhá
zásokra. A következő években 
lényegesen több pénz jutott 
erre a célra: 1992-ben 603 mil
lió, 1993-ban 538 millió, 1994-
ben 655 millió forintot sikerült 
biztosítani. A beruházások zö
me az oktatási ágazatban va
lósult meg. Tekintélyes nagy
ságrendű beruházás volt a 
kommunális szférában is (a 
szennyvíz-gerinccsatorna épí

tése, útalaplefedések, buszvá
ró-létesítések stb.). Feltétlen 
említést érdemelnek a szociá
lis és egészségügyi területen 
végrehajtott beruházások, 40 
szociális bérlakás építése, 40 
férőhelyes szociális otthon lé
tesítése, valamint a jelentős 
mértékű orvosiműszer-fejlesz
tés. 

Az idén megépült a Rózsa 
Ferenc Gimnázium új épülete, 
megkezdődött az új hulladék
kezelő mű építése. A központi 
pénzforrások hiánya, illetve 
elégtelensége miatt az önkor
mányzat hitelfelvételre kény
szerült. 

• A város 
adósságállománya 

Az önkormányzat mintegy 
400 milliót örökölt a tanács
rendszertől - 2,3 milliárdos 
költségvetés mellett. Három 
évig csökkent az adósság -
350 milliót törlesztett a város. 

A város adóssága az év vé
gére megközelíti a 400 millió 
forintot - .5,3 milliárdos költ
ségvetés mellett. A bruttó költ
ségvetéshez viszonyítva ke
vés település rendelkezik 
olyan alacsony adóssággal, 
mint Békéscsaba. 

• Adópolitika 

A közgyűlés 1992. január 
1 -jétől vezette be a helyi adó
kat. Az elsőrendű cél az volt, 
hogy a kivetett adók közvetle
nül ne érintsék Békéscsaba 
polgárait, hanem ehelyett el
sősorban bizonyos vállalkozá
si formákat célozzon meg a ki
vetett helyi adó. így lakossági 
adót a város önkormányzata 
nem vetett ki, és még a koráb
bi garázs- és hétvégiházadót 
is eltörölte. 

Jelentős adóbevétele szár
mazott az önkormányzatnak 
az iparűzési, a kommunális és 
gazdasági tevékenységre szol
gáló építmények adójából. 
1992-ben 80 millió 293 ezer 
forint forrásbővülést jelentett 
az említett adónemekből befo
lyó bevétel az önkormányzat 
költségvetésében, ennek ösz-
szege 1993-ban elérte a 133 
millió forintot, míg 1994-ben 
várhatóan 240 millió forint lesz 
az adóbevétel. 



Közművelődés 2 
Békéscsaba új önkormányzata 1991-

ben önálló közművelődési irodát hozott 
létre. Két év múlva összevonással meg
alakult az oktatási, közművelődési és 
sportiroda, melyen belül háromfős lét
számmal működik a közművelődési cso
port. 

A csoport döntés-előkészítő, szervező, 
koordináló és ellenőrző feladatokat lát el. 
Hatóköre kiterjed a közművelődési, művé
szeti és közgyűjteményi intézményekre, a 
különböző szintű kulturális rendezvények
re, eseményekre és versenyekre, figye
lemmel kíséri a kulturális jellegű kiadvá
nyokat, a lakossági beadványokat és kez
deményezéseket. 

Városunk közművelődési koncepcióját 
1991 októberében fogadta el a közgyűlés. 
A korábbi időszaktól eltérően helyi intéz
ményrendszer alakult, amelynek megnö
vekedett az önállósága, a hivatal nem irá
nyító, hanem koordináló szerepkört töltött 
be. A kulturális tevékenységek nyilvános 
pályázati rendszere lehetővé tette, hogy 
kulturális közösségek is részesülhesse
nek közvetlen támogatásban. 

Az önkormányzat kialakította a város 
közművelődési intézményrendszerét. 
Szakmailag önálló városi intézményként 
létrejött a Békési Úti Közösségi Házak, az 
Arany János Művelődési Ház és a Mun
kácsy Mihály Emlékház. Az intézmények 
gazdaságilag az ifjúsági házhoz tartoz
nak, amelyre az önkormányzat vállalkozói 
működtetés céljából pályázatot hirdetett. 
Ennek értékelése folyamatban van. A me
gyei kulturális intézményekkel a kapcso
lattartás folyamatos volt, az anyagi támo
gatást illetően adódtak nézetkülönbsé
gek. 

A közművelődési tevékenységek pá
lyázati rendszere 1992-ben indult be. Az 
igénylők magas száma jelzi, hogy számos 
ilyen közösség működik a városban, s 
működésüket szinte csak ezen pályáza
tokból tudják fenntartani. 

A jelentősebb, rendszeresen ismétlődő 
nemzetközi szintű közművelődési rendez
vények közé tartoznak: a nemzetközi báb
fesztivál, az Oriens (Kelet-Európai Kultúr-
börze és a Zenit (Zenei Ifjúsági Találko
zó). Az országos szintűek közül érdemes 
kiemelni az országos A osztályú társas
táncversenyt, az országos szólótáncfesz
tivált, a vasutas fúvószenekari találkozót, 
a tervező grafikai biennálét és az orszá

gos textiles konferenciát. Városi szinten 
évente rendezik meg a prózamondó ver
senyt, a szavalóversenyt, a szép magyar 
beszéd versenyét stb. 

Tavaly a város újratelepítésének 275. 
évfordulója keretében további esemé
nyekre került sor: jubileumi bélyegkiállí
tás, a szlovák kultúra napja, várostörténeti 
kiállítás, a Mikkeli tér avatása, ünnepi is
tentisztelet, egyháztörténeti kiállítás stb. 

Számos közművelődési kiadványt 
adott ki a város az elmúlt négy év során: 
a Csabai Szlovák Tájszótárt, Dedinszky 
Gyula és Tábori György köteteit, a Békés
csaba-monográfia II. kötetét, egy váloga
tott helyismereti bibliográfiát és a város új 
színes fotóalbumát. 

A további feladatok közé tartozik a köz
művelődési koncepció újragondolása, ki
egészítése és módosítása. A tervek között 
szerepel a Békéscsaba-monográfia to
vábbi köteteinek megjelentetése, az intéz
mények fokozatos felújítása, az eszközál
lományok pótlása, az eddigi kulturális 
események és hagyományok megőrzése 
és ápolása. Szükség van a pályázati ke
retek megerősítésére és az intézmények
kel való kapcsolattartás rendszerének ki
dolgozására, illetve a hatáskörök rögzíté
sére. 

A közgyűlés felállása után a sportbizott
ság áttekintette a helyzetet, s arra a követ
keztetésre jutott, hogy meg kell változtatni az 
évtizedek alatt kialakult struktúrát - az Előrét 
át kellett szervezni. A megye akkor már kivo
nult a sport finanszírozásából, a nagy terhek 
a városra hárultak. Az átszervezést az is indokolta, hogy a nagy 
mamutegyesület gazdálkodása nem volt kellőképpen átgondolt, 
racionális. A szakosztályok aztán külön-külön egyesületté alakul
tak át, s akkor már mindenki tudta, hogy mennyi pénz áll rendel
kezésre a sportolók versenyeztetésére, a körülmények javításá
ra. Az elején az átszervezést sokan kétkedéssel fogadták; most 
úgy tűnik, érdemes volt az átszervezést végrehajtani - a ver
senyélsport utóbbi időben elért eredményei is bizonyítják ezt. 
Gondoljunk itt például a labdarúgók nagyszerű helytállására az 
NB l-ben, de ne feledjük a tornászokat, kézilabdázókat, úszókat, 
röplabdásokat, atlétákat, vívókat... sem. 

1991. július elsején kezdte meg munkáját négy munkatárssal 
a sportiroda. Miután a hivatalt 1993-ban átszervezték, tavaly jú
lius óta a sportosok az oktatási, közművelődési és sportiroda 
sportcsoportjaként működnek. 

A rendelkezésre álló belső kezelésű pénzeszköz összege 
másfél millió, amely azonban a verseny-, diák- és szabadidő
sport-események lebonyolítására nem elegendő. 

Városunk önkormányzatának egyik kötelezően előírt feladata 
a sportlétesítmények fenntartása. A legfontosabb létesítmények 
üzemeltetési módjában alapvető változások történtek. 

A városi sportcsarnokot mint önkormányzati intézményt vállal
kozói típusú hasznosításra hirdették meg, a pályázatot az Expo-
Team Kft. nyerte meg. 

Az Előre FC Kórház utcai létesítményeit jelenleg az Előre Kft. 
üzemelteti, a szerződést az évtized végéig újították meg. Alap

vető gondot jelent továbbra is a stadion álló
helyi lelátója, amely hét éve csak meg
hosszabbított statikai engedélyekkel hasz
nálható. Idén júliusban a városi közgyűlés 
úgy határozott, hogy át kell építeni a lelátót, 
illetve magát a stadiont is. 

A Bessenyei utcai Jamina-pályát 1991 óta a Favorit Kft. he
lyett új társaság, a Lénia Gmk üzemelteti, a szerződés 2004-ig 
érvényes. 

Az önkormányzat sportlétesítmények működésére és felújítá
sára 1990-ben 7,2 millió, míg idén közel 15 millió forintot fordított. 
Ami a versenysportot illeti, a kiemelt egyesületek közül az atléták 
(2 millió), a kézilabdázók (8 millió), a labdarúgók (8 millió), az 
úszók (2 millió), a tornászok (1,5 millió), a súlyemelők (300 ezer) 
és a vívók (1 millió) kaptak őszesen 23 millió forintos támogatást. 

Miután városunkban sportiskola nincsen, az utánpótlás neve
lése zömében az ún. sportiskolái felkészítést folytató sport
egyesületekben történik. Az atléták és a labdarúgók utánpótlás
nevelése példaértékű és életképes. 

A szabadidősport szervezését a sportcsoporton kívül a sport 
ági szakszövetségek is végzik; évente hatvan rendezvényen 
mintegy kétezren vesznek részt. 

A sportcsoport által megrendezett versenyek közül említésre 
méltó a városi teremlabdarúgó-bajnokság, amelyre évek óta igen 
sok csapat nevez be; az utánpótlás-nevelés fontos eseményei a 
különböző sportági diákolimpiai versenyek területi selejtezői és 
döntői. 

A sportlétesítmények közül a Kórház utcai labdarúgó-stadion 
felújítása mondható a legfontosabbnak. A sportszakmai felada
tok között az utánpótlás-nevelés szervezeti rendszerének újraér
tékelése, a sportiskolái képzés megvalósítása és a Békéscsaba 
Sportjáért Alapítvány létrehozása érdemel figyelmet. A csoport a 
jelenlegi helyzetben nagy eredménynek értékeli a Békéscsaba 
sportjáért kitüntető díj létrehozását, amelyet először 1995 már 
usában kapnak meg az arra érdemesek. 



• A csatorna folyóról álmodik 

John F. White (Jack) külön
leges színfolt a városháza kör
nyezetvédelemmel foglalkozó 
szakemberei között. Felületes 
szemlélődő papírjai mögé bújó 
hivatalnoknak gondolhatná, 
hisz gyakran látható az íróasz
talánál, amint elmélyülten ta
nulmányoz valamit. S hogy va
lójában ki ő? Kérdésekkel a 
tarsolyomban érkeztem a 
megbeszélt találkozóra, azon
ban ő az üdvözlés után nyom
ban átnyújtott néhány papírt, 
mondván: ezen rajta van hon
nan és miért jöttem. Aztán 
adott még valamit, ami már 
sokkal terjedelmesebb volt. 
Egy zöld béka képét, „aki" ta
lán a szerveződő Élővíz-csa
torna klub kabalafigurája lesz 
- és zöldtanácsait. Na de 
menjünk csak szép sorjában. 
Tehát Jack Kaliforniából, Ve-
cavillből érkezett az USA-bé-
keszolgálatán keresztül. Volt 
az amerikai haditengerészet 
hivatalnoka, pilóta, érdekli a 
vadászat, a repülés, az úszás 
és a főzés. Két fia és egy lá
nya van. Nemrégiben fejezett 
be egy tanfolyamot Kecske
méten, amely a jelenleg aktu
ális környezetvédelmi témá
kat, nyelvtanfolyamot és kultu
rális tréninget foglalt magá
ban. Ezt követően a polgár
mesteri hivatal környezetvé
delmi csoportjába került Bé
késcsabára, figyelembe véve 
mérnöki tapasztalatait, a 
szennyvízkezelésben, hulla
déklerakó-témában és a ve
szélyes anyagok kezelésében 
szerzett jártasságát. Váro
sunkban szerzett tapasztala
tairól lelkesen, de kissé gond
terhelten beszélt. 

- Békéscsaba környezet
védelmi problémái közül az 
egyik legfontosabb a régi sze
méttelep bezárása, egy szi
várgáselvezető rendszer ki
építése, ami egy nyárfás szik
kasztóba vezetne. Ma a víz a 
telepről az Élővíz-csatornába 
folyik, ezt meg kell szüntetni. 
Az új hulladékkezelő megfele
lő előkészítése és megépíté
se is igen körültekintő munkát 
igényel. Az Élővíz-csatorna 
megmentése a másik környe
zetvédelmi szempontból is 
fontos feladat. A csatorna 

John F. White 

keresztülfolyik a városon és 
mai formájában inkább egy 
piszkos kis patak benyomását 
kelti. Ha az itt élő emberek 
meglátnák benne a tiszta vizű 
„folyót", és tennének is érte va
lamit, akkor nem kellene tarta
niuk az elpocsolyásodástól. 
Nem nagy áldozatokra gondo
lok, hanem együttes összefo
gásra, egyfajta mozgalomra, 
amely a csatorna megmenté
séért szerveződne. Élővízcsa
torna klub van alakulóban -
idővel bizonyára jobb nevet ta
lálunk neki - , amelybe bárki 
beléphet. Kezdetnek a Béke
szolgálat ad 3000 dollárt és 
mindenki, aki belép, fizetne 
valamennyi tagsági díjat, 
amennyit lehetőségei enged
nek. A befolyt összeg egy kö
zös alapba kerül, ebből a 
pénzből széppé és tisztává le
het tenni az Élővíz-csatornát. 
Bárki, közületek, magánsze
mélyek, önkormányzatok tag 
lehet, és nagyszerű lenne, ha 
presztízskérdést csinálna min
denki abból, tagja-e a meg
mentésért alakult klubnak. Az 
először befolyt pénzből propa
gandaanyag készül, amely 
sok emberhez eljut, amely se
gítségével egyre több ember 
bevonható lesz az akcióba. A 
természet, az ember megjele
néséig gondoskodott a kör
nyezet tisztaságáról, a dolgok 
újrahasznosításáról. Az ember 
kitalált rengeteg dolgot, tehát 
azt is ki kell találni, hogy a ci
vilizáció környezetre ártalmas 
részét miként tudja semlegesí
teni, újrahasznosítani. Hiszen 
csak ez az egy Földünk van... 

MIKÓCZY ERIKA 

A BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1995. június 1-jétől 

3-5 év időtartamra 
bérbe adja a tulajdonában lévő alábbi üzlethelyiségeket: 

1. Békéscsaba, Andrássy út 9. - húsáruház, 280 m 2. 
2. Békéscsaba, Szabadság tér 26. - húsáruház, 345 m 2 . 
3. Békéscsaba, Szent István tér 10. - élelmiszerbolt, 444 m 2 . 

Ajánlatukat írásban, zárt, az ajánlattevő megjelölése nélküli boríték
ban juttassák el címünkre: 

5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. 
Teleton: 445-542, fax: 445-543 

Az ajánlatok beérkezési határideje: 
1994. december 12., 16 óra. 

Az ajánlatok mérlegelésének szempontjai: 
• az ajánlattevő szakmai, pénzügyi referenciái; 
• a bérleti díj mértéke, fizetési feltételek; 
• a bérlemények kialakítására, esetlegesen a bérleményen kívüli in

gatlanrészek felújítására vonatkozó kötelezettségvállalások, javas
latok; 

• előnyt élvez az ajánlattevő, ha megtartja az üzlet jelenlegi profilját, 
továbbá, ha mindhárom üzletre együttesen ajánlatot tesz. 

Az ajánlatokat az rt. igazgatósága soron következő ülésén bírálja 
el, s a fenti szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot tevővel a 
bérletre előszerződést köt. 
Az ajánlattevőket az igazgatóság 1995. január 31 -ig értesiti. 
Az rt. fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a kiírást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ RT. 
igazgatósága 

Felhívás ajánlattételre 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 
a közterületi (virágtartó) kőedények fenntartására kér ajánlatot. 

A munkálatokat hároméves időszakra ajánljuk ki. Az ajánlattételeket 2 pél
dányban és zárt borítékban kérjük 1994. november 25-I határidővel benyújtani 
(címünk: Békéscsaba, Szent István tér 7.). Az ajánlattételek elbírálásának 
határideje: 1994. december 2. A munkaterület átadása: 1995. január 1. 
Fenntartandó kőedények: 
1. Andrássy út: 168 db fásszárú növénnyel, 

48 db virággal beültetett edény. 
10 db fásszárú növénnyel beültetett viztányér. 

2. Kossuth tér, Szent István tér: 8 db fásszárú növénnyel, 
20 db virággal beültetett edény. 
80 db fásszárú növénnyel, 
14 db virággal beültetett edény. 
12 db virággal beültetett edény. 
30 m 2 fásszárú növénnyel, 
35 m 2 virággal beültetett edény. 
4 db virággal beültetett edény. 
4 db fásszárú növénnyel beültetett támfal. 

A kerthelyiségek melletti kőedények nem tartoznak a feladatkörbe. 
Az ajánlattételnek tartalmaznia kell: 

A fenntartási munka mellett a fásszárú növénnyel betelepített edényzet egy
negyed részének évenkénti felújítását. A virággal beültetett vázák esetében 
az egy- és kétnyári, valamint hagymás virággal való folyamatos beültetést, 
esetleg évelővel való részleges kiváltással. A fenntartott edényzet növénypót
lása szükség szerint végzendő. Az edényzet évi egyszeri lemosása mellett kb. 
50 db edény átrendezésére is sor kerülhet. A fenntartási munka az 1., és 2., 
számmal jelölt területeken naprakész végzendő. Idegen ajánlattevőtől referen
ciamunka bemutatása szükséges. Az 1995-ös évi vállalási ár megjelölése mel
lett, az 1996-97. évekre vonatkozóan az egységárak a valutaárfo
lyam emelkedésétől függően módosulhatnak. A fenntartási és fel
újítási munkák költségeinek részletezését kérjük az ajánlattevőtől 

3. Szoborsétány: 

4. Petőfi liget: 
5. Autóbusz-pályaudvar: 

6. Gőzmalom tér: 
7. Lencsési út: 

fffiM 



SZOCDEM 
FELHÍVÁS! 

Tisztelt szocdem érzelmű 
békéscsabai választópolgárok! 

Visszaléptünk a választásoktól, mert 
hamis szocdem ügyet nem tudunk szol
gálni! 

Kérjük Önöket, hogy 1994. december 
11 -én az ellenzék jelöltjeire szavazzanak' 

A szocdem nevében: BOTYÁNSZKI GYÖRGY 
SZDKP országos lőtitkár, 

volt polgármesterjelölt 

K Ö Z É R D E K Ű H I R D E T M É N Y 
É r t e s í t j ü k B é k é s c s a b a é s a R é t h y P á l K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t f e l v e v ő 
t e r ü l e t é n e k l a k o s s á g á t , hogy 

1994. november 14-én 8.00 órától 

k e z d ő d ő e n a B é k é s c s a b a , Luther u. 3. sz. alatt működő szakren
delések a Réthy Pál Kórház-Rendelöintézet ( B é k é s c s a b a , Gyulai 
út 18.) főépületének újonnan kialakított járóbeteg-ellátó részle
gébe költöztek. 

K i v é t e l t k é p e z a gyermek- és felnőttpszichiátria, mely a Luther u. 
3. s z . alatti é p ü l e t b e n marad. A nőgyógyászati szakrendelés 
az Á r p á d sor 12. s z . alatt ü z e m e l á t m e n e t i l e g . 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN 
városi főorvos 

Látta már? 

MEGJELENT A 

Békéscsaba
fotóalbum, 

4 nyelven, 
140 színes képpel! 

Ajándékozza meg vele szeretteit, 
üzleti partnereit, külföldön élő ismerőseit 

és saját magát is! 

Megéri! 
Kapható: a könyvesboltokban, a papírboltokban 

és a VEKO Bt.-nél (telefon: 328-522). 

Az idén is házhoz megy a 

MIKULÁS 
december 4-én és 5-én! 

Érdeklődni a TÜSZSZI-nél 
(Szent István tér 9. 
telefon: 327-240). 

Télapóruha is kölcsönözhető! 

HETI MOZIMŰSOR 
1994. november 17-23. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

XI. 17-23. 15.00 és 17.00 óra: AIRHEADS / PANCSEROCK 
(rockmóka amerikai módra) 

18.30 és 21.00 óra: Susan Sarandon és Tommy Lee Jones: 
AZ ÜGYFÉL 
(amerikai krimi) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

XI. 17-23. 18.30 óra: 

XI. 17-20. 20.30 óra: 

XI. 21-23. 20.30 óra: 

ART MOZI 
Hal Hartley: AMATŐR 
(színes amerikai filmparódia) 

PREMIER MOZI 
Keanu Reeves: SPEED 
(magyarul beszélő amerikai thriller) 

Brandon Lee: A HOLLÓ 
(amerikai fantasy-horror) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

SUSAN SARANDON • TOMMY LEE JONES 

AZ ÜGYFÉL / THE CLIENT 

Rendezte: JOEL SCHUMACHER 

A tizenegy é v e s Mark Sway vé le t l enü l s z e m t a n ú j a lesz egy maffia
ü g y v é d ö n g y i l k o s s á g á n a k . Mivel v a l ó s z í n ű s í t h e t ő , hogy az ü g y v é d ha
lála előtt megosztotta vele l e g s ö t é t e b b titkát - hogy hol ta lá lható egy 
eltűnt s z e n á t o r holtteste - . egyik oldalró l a s z ö v e t s é g i n y o m o z ó k , a m á 
sikról pedig a maffia szakad a n y o m á b a é s a tizenegy é v e s srác egyik 
pi l lanatról a m á s i k r a a (e lnőt tek e r ő s z a k k a l teli, f é l e l m e t e s v i l á g á b a n ta
lálja m a g á t . Mivel egyre n y i l v á n v a l ó b b á vál ik , hogy t é n y l e g kulcsfontos
s á g ú adatok b i r tokába jutott, ü ldöző i egyre kegyetlenebb m ó d s z e r e k e t 
vetnek be ellene: a maffia megfenyegeti, hogy k ó m á b a esett k isöccsé-
vel együt t megö l i k , ha b e s z é l , az FBI-osok viszont b ö r t ö n b e a k a r j á k zár 
ni, hogy megtör jék . Mark az utolsó pillanatban ta lá lkoz ik Reggie-vel, a 
m a g á n y o s talpraesett ü g y v é d n ő v e l (Susan Sarandon), aki kezdetben 
nem tudja, mit vesz a n y a k á b a , amikor e lvál la l ja a fiú v é d e l m é t annak 
minden p é n z é é r t , azaz egy dol lárér t . 

Az ü g y v é d s z í n r e l é p é s é v e l a maffia is, az FBI is egy lapra tesz fel 
mindent. 

Mark é s Reggie s z á m á r a csak egy l e h e t ő s é g marad: e g y m á s b a n b íz 
va, egyszerre m e g k ü z d e n i mind a két oldallal. 

S I B O R Z E ' 9 4 - 9 5 . 
a B é k é s Megyei D i á k s p o r t T a n á c s s z e r v e z é s é b e n 

Helye: Tevan Andor G i m n á z i u m , Gyulai út 57., telefon: 323-022. 

Időpont: 1994. december 10., szombat 8-14 ó r á i g . 

• S í e l é s s e l kapcsolatos szakmai konzu l tác ió . 
• A s l o k t a t á s gyakorlati tapasztalatai. 
• S í v i d e o f i l m e k v e t i t é s e . 
• S í f e l s z e r e l é s e k a d á s a , v é t e l e , c s e r é j e . 
• S í f e l s z e r e l é s e k j a v í t á s a , k e z e l é s e . 

Az FM 88,9 MHz-en 
M I N D E N N A P 

START RÁDIÓ 1.45-13.45 

RÓNA RÁDIÓ 13.45-19.45 

RÁDIÓ 19.45-1.45 
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A LEGKEDVEZŐBB ARAKON! 
Békéscsaba, Alkotmány utca 27. 

Telefon: 326-524 
Nyitva: kedd-péntek 10.00-16.00-ig. 

Papírtermékek 
- Különböző méretű borítékok 

légpárnás betéttel 
- Csomagolópapírok, kalapcsomagolók 
- Papírtasakok és -zsákok 
- Díszcsomagoló szerek 
- Egészségügyi papíráruk stb. 

Eldobható (egyszer 
használatos) termékek 
- Ivópoharak, 1 dl—5 dl (víztiszta 

kivitelben is) 
- Tégelyek, tálkák különböző méretben 
- Evőeszközök, keverőlapok 

- Habiálcák, papírtálcák 
- Alufóliaedények 

Műanyag áruk és 
csomagolási segédanyagok 
- Irodai iratgyűjtő és tárolóeszközök 
- Fedeles műanyag dobozok 
- Alkatrészdobozok különböző 

méretben 
- Kartonplasl termékek 
- Műanyag tégelyek és tokok 

Mikulás tasak 
- Rendelhető utánvéttel is! 

Családsegítő Szolgálat 
Ingyenes 
szolgáltatásaink közé 
tartozik 
az albérletek 
közvetítése. 

Kérjük, keressenek mindazok, 
akiknek kiadó lakásuk, lakrészük, 
szobájuk van. 

CSALÁDSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 

Békéscsaba 
Szent István tér 9. 
Telefon: 441-147 

NYITVA: 

hétfő 8 .30-17 .00 

szerda 8 .30-16 .30 

csütörtök 8 .30-16.30 

péntek 8 .30-12.00 

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

számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, 
árazógépek, mériegek, 

nyomtatványok forgalmazása. 
Eredeti papírszalagok, 

(estékkazetták és kellékek! 

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

J-focz & 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. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 . (nagyposta) Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

Újszerű, egyedi asztali doboznaptár
formatervek és grafikák tervezése 
és nyomtatása. 

NYOMTATVÁNY-
T E R V E Z É S 

Karácsonyi, újévi üdvözlők tervezése, 
kivitelezése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba • Nagyposta • Telefon: 447-563 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
Nagyréten zártkert eladó. Érdeklődni: Bé
késcsaba. Bessenyei u. 71. 
Békéscsabán, a Mikes u. 11/b. alatt ossz-
komloflos társasházi udvari házrész beköl
tözhetően eladó. Irányár: 750 000 Ft. 
Zártkert eladó a Lencsési-ltp. mögött, vagy 
garázsra, gépkocsira cserélhető értékkülön
bözettel Irányár: 220 000 Fl. Tel.: 456-604. 
Kertes ház és mák eladó: VII. kerület. Hold 
u 16. 

Bekerített kert eladó. VIz, villany van. Érdek
lődni: Békéscsaba, Székely Mihály u. 13. 
Vandháti kertekben, a Vadkacsa utcában 
1720 m2 gyümölcsös, lúthetó házzal, az élő
vízparton, áron alul eladó. Telefon: 457-289, 
18-20 óráig. 
Családi ház nagy telekkel, átalakítva, be|á-
rati nagykapuval eladó. Klapka u. 4. 
Garázs eladó Békéscsabán, a belvárosi 
óvodánál. Teleion: 06-1/2275-787. 
Összkomfortos, kertes léi ház eladó. Békés
csaba, Mikszáth u. 20. 
Garázs kiadó a Lencsésin. Érdeklődni a 
457-259-es teleionon. 

Orosházi úl 115. számú ház eladó. Érdek
lődni a helyszínen. 
Komfortos házrész eladó Telefon: 465-551. 
Eladó belvárosi, 2 szobás, 48 m'-es, IV. 
emeleli összkomfortos lakás. Tel.: 446-165. 
Andrássy úlon 2 és félszobás. IV emeleti la
kás eladó. Teleion: 448-154. 
2 szobás Ör utcai lakás eladó. Tel.: 442-008, 
hétköznap 15 órától. 

SZOLGÁLTATÁS 
Tetőszolgálat! Lapos cserép- és magaslelők 
készítése, javítása garanciával. Bejelentés 
9-12 óráig a 447-247/127 teleionon. 
Színes és fekete-fehér televíziók, videók ja
vítása. Antennaszerelés. Használ! színes te
levíziók kaphatók Cím: Bankó ulca 31., rá
diótelefon: 06-60/388-403. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés vidékre 
is. Autórádió és -magnó, HIFI, videó javítá
sa Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 38. Te
lefon: 326-931 (üzenetrögzítő) 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata 
Cim: Könyves utca 45.. telefonügyelet: 
456-537. 9-12 óráig. 

Színes televíziók javítása hétvégén is garan
ciával! Domokos Tamás, telefonüzenet: 
323-721. telelőn: 06-30/432-827. 

Lakáskarbantartás A-tól Z-ig. Új címen, egy 
bevált szolgáltatás. Teleion: egész nap 
321-768, Búzás László vállalkozó 
Duguláselhárilás, vízvezeték-szerelés és -ja
vítás Teleion: 455-309. 
Dr Kerekes Attila fogszakorvos rendel: hel
lo, szerda, péntek 16-18 óráig, kedd, 
csütörtök 9-10 óráig. Békéscsaba VI., 
Urszinyi Dezsőné ulca 5. 
Precíz órajavftás és jó minőségű órák eladá
sa garanciával, a belvárosi áraknál olcsób
ban. Sajben órásnál! Cím: Békéscsaba. Rá
kóczi ulca 1. 

Ablakszigetelés. Új! Német dupla légcsator
nás, lemosható hang- és hőszigetelő sza
laggal. Energiafogyasztását 30%-kal csök
kenti. Élettartama 10 év. Teleion: 326-906. 
Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg 
gyártása! Házhoz megyünk! Békéscsaba, 
Kétegyházi út 3. Telefon: 454-246. 
Megnyílt Békéscsabán az Andrássy út 6. 
szám alatt természetgyógyászati szalonunk 
Nyitva: 9-18 óráig. Érdeklődni a 06-607 
367-360-as telefonon. 

Oláh Zsolt természetgyógyász-bioenergeti-
kus rendel hétfőtől péntekig. 8-18 óráig. 
Teleion: 322-685. 

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Mészár 
Tibor, feleion: 456-895. 

EGYÉB 
Jól jövedelmező munkál ajánlok Érdeklődni 
a 452-305-ös lelelonon. 
Eladó 8 részes nyúlketrec Békéscsaba. 
Zsigmond u. 86. 

Jaminában németiuhász keverék kiskutyák 
olcsón eladók. Nagy Sándor u. 59. 
HIFI-lorony hangfallal eladó. Tel. 449-382. 
56 négyzetméternyi piros cserép. 16 fm 
kúpcserép, 18 m vaskerítés kapukkal ked
vezményesen eladó Tel: 443-508. 
Ülőgarnitúra eladó. Teleion: 325-950. 
3 ajtós ruhásszekrény olcsón eladó Teleion: 
456-482. 

Formás lélezúsltenyók parkosításhoz, vala
mint 32-es húsvágógép eladó. Tel.: 327-735. 
Négyelemes szekrénysor, ülőgarnitúrák, va
lamint egyéb lakásberendezési és -felsze
relési lárgyak sürgősen eladók Teleion: 
442-529. 
Gabi gyermekheveró, kombi 
kiságy pelenkázóval és 
Consul fotel eladó 
Tel.: 328-225. 
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B é K é s c s A B A A n n o . . . 

E helyen már 1908-ban is állt a híd, mely a Vilim-Aulich ut
cai közlekedést biztosította. Az archív felvételen az 1925-
ben, Lipták János vállalkozásában épített hangulatos, két 
méter széles „Strand"-fahíd látszik, mely közel fél évszázadig 
vezetett át a Körösön, az Árpád fürdőnél 

A Bánszki utcai betonhíd 1912-13-ban épült, mai formájára 1977-ben építették át. 
A mellette lévő, ferdére épített vasúti hídon szállították a malomba vasúton a búzát 
és vitték a lisztet. 1970-től gyaloghídként szolgál a Körös-pad legszebb részén, a 
szoborsétány mellett 

A mai beton-, zöld vaskorlátú, Vilim utcai „Strand-
híd" 1973-ban készült. Sajnos egyike lett az itt 
látható, egyformára épített hidaknak 

A Lencsési Körös-parton felepult takaros családi ha
zak közelében 1973-ban készült el a Málnás utcai 
gyaloghíd 

A Lencsési-lakótelep és a Körös jobb
padi részét köti össze az 1972-ben 
épült Pásztor utcai gyalogoshíd 




