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Hogy állsz az életkedved
del. Barátom? Csak élsz, mint 
a leghajszoltabb hangyák, ci
peled a rád rótt terheket, szol
gálsz a múlandóságnak, ro
hansz, eltűnsz és felbuk
kansz, időzavarban vagy, res
tanciáid összegyűltek, elképe
dések, kiakadások, kifakadá
sok, elsápadások, szivszoru-
lások, stresszek és ígéretek 
között bukdácsolsz, s minek? 
Kiéd küzdesz ilyen értelmetle
nül, ha nem magadért? Milyen 
fontossági sorrendet állítottál 
fel dolgaid között? Egyáltalán 
elgondolkodtál-e már azon, 
hogy van-e értelme annak, 
amit csinálunk? Van-e időd tű
nődni, elmerengeni (elmélyül
ni) azon, hogy egyszer min
dent itt kell hagynunk. Vagy-
vagy. Kierkegaard paradoxo-
na. Vagy hiszünk az Örökké
valóságban és ezért hiszünk a 
Lét értelmében, hogy érde
mes..., vagy nem hiszünk 
transzcendentális (spirituális) 
marhaságokban és tesszük 
azt, amit épp kell. Esetlege
sen, spontán, terv és stratégia 
nélkül. Vagy higgyünk önma
gunkban? A Másikban? Eb
ben a hit-játékban egyetlen 
fontos kötőanyag van. A sze
retet. Ne legyints, Barátom! 
Tavasz lesz. Drága Mester! 
Hogy állsz az életkedvvel? 
Gyűjtsd, mintha mézet gyűjte
ne/! Szeresd a világot és a 
magányt! Kételyeket nevelj, 
de metszegesd őket! Embe
rek élnek körülötted! Észre
vetted? Akkor tedd fel a kér
dést: van-e LELKI életed? 

KÁNTOR ZSOLT 

Múlt csütörtökön folyta
tódott a február 17-i köz
gyűlésből kimaradt előter
jesztések tárgyalása. 

Először a kórházzal kap
csolatos ügyek kerültek te
rítékre: „Mit csináljak a 
disznóimmal?" - tette fel a 
kérdést Nagy Balázs kórházigazgató. A csabasza
badi Kórház-tanyáról van szó, mely egy korábbi 
döntés értelmében - ingó vagyonával egyetemben 
- az önállóvá vált Csabaszabadi tulajdonába ke
rült. Mint elhangzott, Kesjár polgármester úr döb
benetesen nagy bérleti díjat kér a kórháztól, mely 
eddig jelentős bevételhez jutott a Csabaszabadi
ban folytatott állattartás révén. Nos, ennek most 
vége, a csabaszabadiak hajthatatlanok, így a két 
önkormányzat konfliktusát orvosolandó, a közgyű
lés teljesíti a kórházigazgató kérését, s az állatte
lep felszámolásához hozzájárul. A disznókat tehát 
eladják. 

Elfogadták továbbá a kórház rekonstrukciójáról 
szóló beszámolót. Mint Nagy Balázs igazgató 
hangsúlyozta, minden az előzetes terveknek meg
felelően halad, s minden remény megvan arra, 
hogy a rekonstrukció akár szeptemberben befeje
ződjék. 

Mostanában sokakat érdeklő téma az önkor
mányzati lakások eladása. A közgyűlés az ezzel 
kapcsolatos rendelet végrehajtása érdekében az 
eladható bérlakások értékesítésének lebonyolítá
sával a néhai IKV-t, azaz a Csabai Üzemeltető és 
Szolgátató Kft.-t bízza meg. Információink szerint 
ez ideig mintegy ezer kérelem érkezett. A lakások 
eladásáról szóló rendelet mellékletében adminiszt
rációs hiba folytán szereplő Berzsenyi u. 7. alatti 

POTKÖZGYÜLES 

A CSÜSZ foglalkozik 
a lakásokkal 

lakásokat törlik a jegyzék
ből, míg az Andrássy út 52. 
alatti ingatlannal kiegészí
tik a listát. 

Két, a választással kap
csolatos előterjesztés is 
szerepelt a napirenden. A 
közgyűlés nem alkot egye

lőre külön szabályozást a plakátok kampány idején 
való elhelyezésére, elegendőnek látszik a köztisz
taság fenntartásáról szóló rendelet betartása..., 
valamint a pártok és a jelöltek jó szándéka. Az or
szággyűlésiképviselő-választás kampánya során a 
közgyűlés másik döntése értelmében az ifjúsági 
ház nagytermét - igény esetén - választási fordu
lónként egy-egy alkalommal ingyenesen birtokba 
vehetik a jelöltet állító pártok, valamint a független
ként induló jelöltek, amennyiben a teremhasználati 
igényüket március 4-ig az intézménynek bejelen
tik. 

További döntések is születtek ezen a napon. 
A Belvárosi Római Katolikus Plébánia kérésére 

a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az egyház és 
az önkormányzat között még tavaly létrejött meg
állapodásban foglaltaktól eltérően a Szarvasi út 
31. alatti iskolaépület 1994. július 1. helyett még 
március 1-jével kerüljön a katolikusok birtokába. 

Egy korábbi döntést megerősítendő, a gerlai 
gázvezeték-építésre hatmillió forintot biztosít a:: 
önkormányzat, mely összeget két részletben utal
ják át a gáztársulás számára. 

Egyetértésben a Daganatos Gyermekekért Ala
pítvány kuratóriumával, a képviselő-testület Gre-
gorits Gézát, az alapítvány létrehozóját ajánlja a 
Békés megyéért kitüntető címre. 

Sz. Sz 

IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

Dr. Rigó Mihály (SZDSZ) a nyerő 
A 16. sz. egyéni választókerületben 1994. február 27-én megtartott helyi önkor
mányzati képviselő időközi választásának 2. fordulója eredményes volt. A 928 vá
lasztójogosultból érvényesen szavazott 238 fő (26%). A leadott szavazatok meg
oszlása a következő: 

1. Dr. Rigó Mihály (SZDSZ) 146 (61,3%). 
2. Szakái János (MSZP) 48 (20,2%). 
3. Nagy Sándor (MDF) 44 (18,5%). 

A közgyűlésnek az előzetes eredmények szerint megválasztott tagja, a 16-os szá
mú önkormányzati választókerület képviselője: dr. Rigó Mihály (SZDSZ). Dr. Rigó Mihály 



Az MDF VII. Országos Gyűlé
sének munkájában Békéscsabá
ról két küldött és a párt ország
gyűlési képviselőjelöltje vett részt. 
Mint egy közvélemény-kutatásból 
megtudták, a város lakossága sor
rendben a következő három prob
lémakört tartja a legfontosabbnak: 
1. közbiztonság, 2. környezetvé
delem, 3. munkanélküliség és 
gazdaság. Ennek- értelmében a 
három résztvevő e három téma
körrel foglalkozó szekciókban dol
gozott, így Herczeg Tamás a kör
nyezetvédelmi, Takács Péter a 
külügyi-kisebbségvédelmi, Csajá
nyi Melinda pedig a gazdasági 
munkacsoportban tanácskozott. 

Az MDF küldöttgyűlésének 
programalkotó jellege volt - hang
súlyozta a három csabai résztve
vő. Úgy vélik, az MDF elfogadott 
programja az 1990-ben megalko
tott Nemzeti Megújhodás Prog
ramjának folytatásaként kiszámí-
tottságot, nagyobb megrázkódta
tásoktól mentes újabb négy évet 
jelent. A felelőtlen és megalapo-

MDF 
a zivatarban 

zatlan ígérgetések azonban távol 
állnak az MDF-től, tárgyilagosan 
értékelik az elmúlt időszakot, ke
resik a hibáikat s igyekeznek azo
kon javítani. A végső cél az 
(öko)szociális piacgazdaság meg
teremtése. A program, úgy érzik, 
nem az MDF, hanem továbbra is 
a nemzet felemelkedéséről szól. 
Ellenkező esetben az ország ke
vésbé látványos képet mutatna az 
átalakulás tekintetében, az MDF 
viszont népszerűbb álarcban tet
szeleghetne a választások előtt. 
Úgy gondolják, megérdemli az or
szág lakossága, hogy annyi ziva
taros évtized után, túljutva az át
alakulás legnehezebb időszakán, 
végre eljusson, ha nem is a Kána
ánba, de egy könnyebb útsza
kaszhoz. 

H. I. 

Oktatáspárti 
Fidesz 

A Fidesz kidolgozta oktatáspo
litikai irányelveit, s a választás 
előtt ellátogatnak az ország min
den részére, hogy megszondáz
tassák a pedagógusokkal ezt a 
programot - hallottuk dr. Sáska 
Gézától, aki a Fővárosi Közgyűlés 
oktatási bizottságának, e lnöke, 
és a Fidesz oktatási kabinetjének 
tagja. 

Sáska Géza a megyei könyv
tárban megtartott sajtótájékozta
tón fejtette ki a Fidesz oktatásról 
vallott nézeteit, ahol arra kérte az 
újságírókat: kérdezzenek minél 
többet, próbálják megtalálni a 
program gyenge pontjait, hiszen 
mindenkinek érdeke, hogy tiszta 
és világos elvei legyenek azoknak 
az elképzeléseknek, amelyek ki
emelt szerepet játszanak a Fidesz 
választási programjában. 

A Fidesznek ugyanis meggyő
ződése, hogy ha az egyén meg
szerzett tudását sikerrel alkalmaz
za, hosszú távon létrejöhet az any-
nyira áhított gazdasági felemelke
dés. S így az ország nemzetkö

zileg is versenyképes 
termékeket tud produ
kálni. Ezért kell minél 

több pénzt befektetni az oktatás
ba, ahol meg kell teremteni az 
esélyegyenlőséget és a világné
zeti semlegességet. 

Az iskolákban nem a felszerelt
ség, hanem a pedagógus szemé
lye, tudása a döntő, akit illene vég
re elismerni is. Anyagilag úgy, 
hogy legyen egy, az állam által ga
rantált bérmaximum, efelett pedig 
a helyi önkormányzatok egészít
sék ki a fizetéseket, pénztárcájuk 
arányában. 

Sáska Géza egy hasonlattal 
próbálta megvilágítani, mit jelent 
az oktatás a Fidesznek. Jelenleg 
a magyar oktatást egyebek között 
az jellemzi, hogy résztvevői ke
mény harcot folytatnak, ki tud mi
nél nagyobb szeletet kihasítani 
magának a rendelkezésre álló tor
tából, amely azonban túl kicsi ah
hoz, hogy mindenki eleget kapjon 
belőle. Ezért mondja a Fidesz, 
hogy a torta nagyságát kell meg
növelni: akkor megszűnhet a ma
rakodás. 

Az előadó elmondta még, hogy 
az önkormányzati iskolák alterna
tívái nem az egyházi iskolák, ha
nem a magánkézben levők, s 
ezek egyik válfaja az egyházi tan
intézmény. A Fidesz álláspontja 
szerint a világnézetek egyenran
gúak, s az oktatásnak az is a fel
adata, hogy a fiatalok megtudhas
sák: hogyan lehet boldogulni eb
ben az új életben. 

SZILASI MIHÁLY 

• FOGADÓNAPOK. Március 4-
ón, pénteken dr. Simon Mihály jegy
ző, március 11 -ón Domokos László 
alpolgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva országgyűlési kép
viselő (SZDSZ) március 3-án, csü
törtökön fogadóórát tart, az SZDSZ-
irodán (Szent István tér 10.) 14-16 
óráig. 

• NYÍLT NAP A WALDORF-
ÓVODÁBAN. Egyre több kisgyer
mekes szülő érdeklődik a Waldorf-
óvoda kínálta lehetőségek iránt, s a 
kellő tájékozódási igényt kielégíten
dő tart módszertani nyílt napot a Li
geti sor 16. szám alatt lévő óvoda 
Waldort-csoportja március 7-én, hét
főn délelőtt. A találkozó vendége 
lesz a győri önkormányzati Waldorf-
óvoda vezetője és a német Annette 
Stroteiche is, aki Solymáron létre
hozta az első, Rudolf Steiner eszméi 
alapján tevékenykedő intézményt. 

• KÁRPÓTLÁSI TANÁCSADÁS. 
Az MDF békéscsabai szervezetének 
díjmentes kárpótlási tanácsadói szol
gálatát március 16-ig vehetik igény
be az érdeklődők. Dr. Bagdi László 
hetente csütörtökön 17-19 óráig tart 
fogadóórát az MDF-székházban 
(Nagy Imre tér). Dr. Bodra József -
előzetes egyeztetés alapján - hét
köznapokon kereshető ügyvédi iro
dájában (Deák u. 1.). 

• A VÁROS VAGYONA. Egy kor
mányrendelet értelmében minden 
önkormányzatnak ún. vagyonkatasz
tert kell készítenie. Békéscsabán 
1994. június 30-ra kell az ezzel kap
csolatos munkát befejezni. A részle
tes vagyonnyilvántartás széles körű 
információt tartalmaz a város birto
kába került vagyonról, ami segíti a 
hatékony gazdálkodást és igazodik 
az országos információs rend
szerhez. A kataszter elkészítése 3,5 
millió forintba kerül. 

• KÖNYV BÉKÉSCSABÁRÓL. 
Még a költségvetés elfogadásakor a 
közgyűlés egymillió forintot különített 
el egy Békéscsabát bemutató, szí
nes fotókkal illusztrált képes album 
vállalkozásban való elkészítésére. A 
múlt heti pótközgyűlésen a beérkező 
pályázatokat is elbírálták, s a VEKO 
Bt.-t nyilvánították nyertesnek. A 
könyv várhatóan még ebben az év
ben kikerül a nyomdából. 

• ÖTVENEZER FORINT támoga
tást ad az önkormányzat a Dr. Szent-
kereszty András Egészségügyi Ala
pítványnak 1994. évi programjának 
megvalósításához. 

• ISKOLAHÍR. A József Attila Ál
talános Iskolában az 1994-95-ös 
tanévben is indul testnevelés tago
zatos első osztály. Az iskola azokat 
a kisgyermekeket várja ebbe az osz
tályba, akiknek mozgásigénye meg
haladja az általános szintet, s szíve
sen töltik szabadidejük egy részét 
szervezett és változatos sportfoglal-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

kozáson. A jelentkező gyermekek 
és szüleiket 1994. március 7-én i 
8-án 14 órától 17 óráig várja az isk 
la. Ekkor kerül sor a fizikai alkalma 
ságot eldöntő mozgásos gyakori 
tokra és az előzetes beiratkozásra. 

- M A T R I K U L A 

SZÜLETÉS 

Lipták Ildikó Erzsébet és Juhás 
Tibor fia Tibor 

HÁZASSÁG 

Korcsok Anikó ós Csemák Ján 

ELHALÁLOZÁS 

Szőlősi Sándorné Hrabovszki Ju 
dit, Pécs Józsefné Márkus Mári 
Laczó Imre, Varga Károly, Szómba 
Kupecz Jánosnó Viczián Éva, Árd 
leán Jánosné Majernyik Ilona 

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! 
A keretes hirdetéseket péntek 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9.30-ig adhatják le a 
szerkesztőségben (Szent Ist
ván tér 9.), vagy a Gyors
nyomdában (Szabadság tér 
1-3., nagyposta). A Heti Mér
leg minden csütörtökön jelenik 
meg, közel 27 000 családhoz 
jut el Békéscsaba egész köz
igazgatási területén. 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba | 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 
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1 Megint a lakásokról 
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Fidesz a lakások elidege

nítésével kapcsolatban kialakult helyzetről február 23-án. Köztu
dott, hogy a közgyűlés nemrégiben elfogadta a mintegy 2700 la
kás értékesítéséről szóló rendeletet, ám 154 lakás eladásához 
nem járultak hozzá. A város lakói erre különféleképpen reagál
tak, azonban a pártok hivatalos álláspontjukat a lakáskérdésről 
eddig még nem hozták nyilvánosságra. Három fideszes önkor
mányzati képviselő - Végh László (aki egyben országgyűlési 
képviselőjelölt is), Nagy Sándor és Fodor József-a kérdés fon
tosságára tekintettel ismertette a Fidesz reagálását. 

Végh László: - A szóban forgó 154 lakás többnyire a város 
frekventált részein helyezkedik el, általában nagyméretűek (nem 
nevezném őket szociális bérlakásoknak), melyek földszintjén 
nagyrészt önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek vannak. A Fi
desz véleményének kialakításánál figyelembe vette azt is, hogy 
több mint 400 szociálisan indokolt, kielégítetlen lakásigénylés 
van Békéscsabán. A 154lakásban élő bérlőktől nem szeretnénk 
elvenni a lakásvásárlás jogát, ezért amellett vagyunk, hogy a vá
ros tegye lehetővé számukra a lakásvásárlást Békéscsaba ke
vésbé kiemelt helyein. Ha az Andrássy úti és a Szabadság téri 
lakások felszabadulnak, piaci értékesítésükből vagy más módon 
történő hasznosításukból az önkormányzat pluszbevételekhez 
juthat, ami szociális lakások építésére is fordítható. 

Fodor József: - A szociális érzékenység kérdését felvetették 
már pártok oly módon, hogy az az igazán szociálisan érzékeny, 
aki a 154 lakás bérlőinek érdekeit képviseli. Véleményem szerint 
éppen az ellenkezője igaz. Nézzük csak meg a másik oldaltl Eb
ben a városban 67 000 ember lakik, 27 000 lakás van. Több ezer 
ember úgy tudott lakást vásárolni, hogy vagy egy fél életen át 
dolgozott azért, hogy egy másfél szobás panelt vehessen, vagy 
vett egy lakást és fizeti a magas kamatokat hosszú évekig. Eze
ket az embereket borzasztóan irritálja, hogy a város legértéke
sebb lakásaiban, hozzájuk képest nagyon olcsón laknak a mos
tani bérlők. 

Nagy Sándor: - Tiltakozó levelek érkeztek a városházára, 
amelyeket mindenki megtekinthet. A levelek aláírói két csoportra 
oszthatók, az érintettek és a velük szimpatizálók is írtak alá íve
ket. Felháborítónak találom, hogy az MSZP városi szervezete az 
érintettek közé soroja magát, ugyanolyan bérlőnek állítva be a 
pártot, mint a ténylegesen benn lakó, bérlő csabaiak. 

A Fidesz bízik abban, hogy a lelépési pénzek hétszeresére 
emelésének hatására beindul a bérlők mozgása és a változások 
következtében felélénkül az ingatlanpiac. Fontosnak tartják 
azonban azt is, hogy sokan vannak, akik nem jogosultak bérla
kásra, nem kaphatnak kedvezményes kamatozású kölcsönöket 
- ez a probléma jóval többeket érint, mint az el nem idegeníthető 
lakások kérdése. 

M I K Ó C Z Y E R I K A 

S A J T 0 G Y 0 N G Y S Z E M 
„Kedves Marika, hogy kerültél Te egy olyan «lehetetlen» 
helyzetbe, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselő-je
löltjeként lépj a nagy nyilvánosság elé?" 

Békési Szegfű, az MSZP Időszakos kiadványa 

M A G Y A R M U R P H Y 
• A jelenben és a közelmúltban nem történnek hibák. 
• Minél nagyobb kárt okoz valaki egy országnak, annál 

kedélyesebben tud nyilatkozni róla. 
• A magyar parlamentben mindig élénk derültséget kelt, 

ha valakinek ellenvéleménye van. 
• Ha nincs bent, még nem biztos, hogy kint van. 

Magánzárka 
Karap Mária békési asszony 

tragédiájával már többször fog
lalkozott a megyei és országos 
sajtó, az elektronikus média. 

A háromgyerekes asszony a 
forradalom után szökött át Ma
rosvásárhelyről Magyarország
ra. 1992-ben az akkor háromé
ves gyerekéről a csabai kórház
ban kiderült, hogy HIV-vírussal 
fertőzött. Sanyi - így hívják a 
kisfiút - koraszülött volt, még 
Romániában, csecsemőkorá
ban sokszor injekciózták. A ti
zenöt, illetve tizenhat éves test
vérei és az anyja egészségesek. 
20 500 forintból élnek négyen, 
de a szegénységnél még rosz-

szabb az a kirekesztettség, 
amely a családot körülveszi. A 
gyereket ugyanis nem veszik fel 
óvodába, sőt azt sem engedik, 
hogy anyjával együtt legalább 
egyszer hetente, két órára gye
rekközösségben legyen. 

Az asszony egy alapítványt 
hozott létre a HIV-vírussal fertő
zött gyerekekért (bankszámla
száma: Budapest Bank Rt. 224-
20396). Ezek a gyerekek és csa
ládjaik indokolatlanul elszigetelt
ségben, megbélyegezve küzde
nek a betegséggel és annak 
minden következményével. Az 
alapítvány célja, hogy ezen a 
helyzeten változtasson. Minden 
segítséget, mely tárgyi és anyagi 
jellegű is lehet, köszönettel vesz 
az alapítvány. 

Sz. Sz. 

Lo Bel lo , a „törödös" ember 
Igen, így, ahogy a címben 

szerepel. Egy korábbi élvonal
beli játékvezető, Szabó Béla 
mondja ezt a Nemzeti Képes 
Sportban, amikor az újságíró az 
iránt érdeklődik tőle, hogy vajon 
mond-e neki a Lo Bello név va
lamit. S nem a hatvanas-hetve
nes évek híres olasz bírójáról, 
Concetto Lo Bellóról van szó, 
hanem a mi csabai Lo Bellónk-
ról. Békéscsabán ugyanis, ma
gyarázza a volt élvonalbeli játék
vezető, így hívták a „törődős" 
embert. Azt, aki azzal törődött, 
hogy a Békéscsabai Előre Spar
tacus NB l-es labdarúgó-mérkő
zései előtt a Kórház utcába ér
kező játékvezetők kocsijába be
rakja a kolbászt, esetleg elvigye 
őket vacsorázni. 

Hát igen. Ezt mi, csabaiak is 
így tudtuk, vagy legrosszabb 
esetben sejtettük. De az újságíró 
csavar egyet a dolgon, és arról 
faggatja Szabó Bélát, hogy va
jon ő milyen alapon beszél tisz
tességről, elvégre ő is elfogadta 
Békéscsabán az ajándékokat. 
Úgy, mint más. Szabó el is isme
ri a dolgot, s arra hivatkozik: a 
szalámit Csabán egyszerűen 
nem lehetett visszautasítani. 

Azt hiszem, ez a mondat sem 
vág mellbe senkit városunkban. 
Az ember azt gondolná: ez a 
cikk kimondta végre azt, amit 
egyébként is tudott a focihoz kö
zel álló. De a slusszpoén még 
hátravan. Az újságíró kijelenti, 
hogy kár volt feleleveníteni a régi 
dolgokat, de ha már így történt, 
ő a tisztán látás érdekében meg
kérdezi Buda Istvánt, az akkori 
OTSH elnökét, mi az igazság. 

(Szabó Béla szerint ugyanis 
több játékvezetőt éppen Buda 
tiltatott el a bíráskodástól a 
nyolcvanas években.) 

Buda István pedig persze 
hogy elmondja, mi a helyzet. 
Azok a bírók érintettek voltak 
pénzügyi dolgokban. Csakhogy 
az akkori vezetés nem akart bot
rányt, mert bizonyos érdek
azonosságok álltak fenn. Minde
nütt volt egy ember, aki más 
csapatokkal és a bírókkal kap
csolatban intézte a nem egé
szen tiszta dolgokat. így, kemé
nyen és határozottan mondja el 
az igazságot Buda István, a dol
gokat a nevükön nevezve. Csak 
neveket nem mond, mert ezek 
az emberek lehetnek rendes pa
pák, nagyapák, nincs semmi 
szükség arra, hogy megváltoz
zon a róluk kialakult kép, csak 
azért, mert valaki elkezdte tere
getni a régi szennyest. 

Mármost ezzel a legteljesebb 
mértékben egyetértek én is, 
csak azt kellene tudni: vajon Lo 
Bello mostanában már nem ren
des papa vagy nagyapa, hogy 
néhány évvel a történtek után a 
hallgatás törvényét, az omertát 
megszegve teregetik régi 
szennyeseit? Esetleg éppen 
most van szükség arra, hogy va
laki megváltoztassa a róla kiala
kult képet? 

Valószínű, hogy erről van 
szó. Elvégre ő csak egy kis hal 
volt a nagy rendcsinálás hálójá
ban. Vele ezt is meg lehet tenni. 

Hiszen ő csak a 
törődős ember volt. 

SZILASI M I H Á L Y 



K CSABAI 
ÖZLÖNY 

D ÖNTÉS ELŐTT 

Békéscsabo Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1994. ( ) sz. önkormányzati 

rendelettervezete a lakás célú önkormányzati 
kamatmentes kölcsön támogatás 

helyi rendszeréről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a lakás célú támogatásokról szóló többszö
rösen módosított 106/1988. (XII. 26.) MT-sz. 
rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján a lakás célú helyi támo
gatásokra vontakozóan a következőket ren
deli: 

1. § 
A rendelet azon magyar, vagy letelepedési 
engedéllyel rendelkező külföldi állampolgá
rokra terjed ki, akik Békéscsaba közigazga
tási területén kívánják első otthonukat felépí
teni, vagy megvásárolni. 

2. § 
(1) Az önkormányzat az első lakástulajdon 

megszerzéséhez a mindenkori éves költ
ségvetésében tervezett összeg terhére 
az e rendeletben meghatározott feltéte
lek megléte esetén pénzbeni támogatást 
biztosít. 

(2) Az önkormányzati kamatmentes kölcsön 
támogatás ugyanazon célra, ugyanazon 
személynek csak egy alkalommal adha
tó. 

3. § 

(1) A helyi kamatmentes kölcsön támogatás 
kizárólag lakás építéséhez, illetve vásár
lásához adható. 

(2) Az a házaspár, akinek külön-külön, vagy 
együttesen - átmeneti elhelyezkedés
ként meghatározott időszakra kapott bér
lakást kivéve - lakástulajdona, vagy rész
tulajdona, a határozott időre szólót kivéve 
bérleti, vagy bérlőtársi jogviszonya, illető
leg állandó használati joga soha nem 
volt, lakás építéséhez, vagy vásárlásá
hoz kamatmentes önkormányzati támo
gatást kaphat. 

A kamatmentes kölcsön támogatásban 
részesíthető az az egyedülálló, kiskorú 
gyermeket (gyermekeket) nevelő békés
csabai lakos is, aki beköltözhető lakás 
vásárlásához igényel támogatást, ha so
ha nem volt lakástulajdona és önkor
mányzati szociális bérlakás igényéről le
mond és a lakásigénylését legalább 1 
éve benyújtotta. 

(3) A kamatmentes kölcsön támo
gatás összege a 100 000 Ft-
ot nem haladhatja meg. 

4. § 
(1) Az önkormányzati kamatmentes kölcsön 

támogatás azoknak a kérelmezőknek 
nyújtható, akik ténylegesen békéscsabai 
lakosok. 
A alternatíva 0 év 
B alternatíva 3 év 
C alternatíva 5 év 

5. § 

(1) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön tá
mogatás annak a kérelmezőnek, aki 
a) önkormányzati bérlakása bérleti jogá

ról pénzbeli térítés ellenében lemon
dott, 

b) már részesült helyi támogatásban, 
c) a lakásvásárlással összefüggően igény

be vett magánkölcsön kiegyenlítésére 
kért támogatást, 

d) aki nem rendelkezik állandó békéscsa
bai lakóhellyel, kivéve a Békéscsabára 
települő szakembert, ha lakásgondjá
nak megoldása fontos közérdeket 
szolgál, 

e) aki a támogatásra irányuló kérelemben 
olyan valótlan adatot közöl, mely szá
mára jogosulatlan előnyt jelentene. 

(2) Kivételesen részesülhet kamatmentes 
kölcsön támogatásban az a kérelmező, 
aki valamely feltételnek nem felel meg, 
de a bírálóbizottság a kérelmező szemé
lyes körülményei alapján a támogatás 
biztosítása mellett dönt. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott dön
téshez a bírálóbizottság valamennyi tag
jának egyetértő szavazata szükséges. 

(4) Önkormányzati kamatmentes kölcsön tá
mogatás nyújtására van lehetőség 
a) a lakásvásárlásnál az adásvételi szer

ződés megkötéséig, 
b) lakás építése esetén a használatbavé

teli engedély kiadásáig. 
(5) A (4) bekezdés alkalmazásakor az elbí

rálás időpontja az irányadó. 

6. § 
(1) Az önkormányzati kamatmentes kölcsön 

támogatás iránti kérelmet az arra a célra 
készített nyomtatvány felhasználásával 
kell benyújtani. 
Mellékelni kell: 
- lakásvásárlásnál az adásvételi szerző

dést, 
- lakásépítésnél az építési telekre vonat

kozó tulajdoni lap három hónapnál nem 
régebbi másolatát és a jogerős építési 
engedélyt, 

- minden egyéb olyan iratot, amely a tá
mogatás elbírálásához alapul szolgál
hat. 

(2) A kérelem elbírálása előtt a Szociális La
kásügyi Tanácsadó Testület környezetta
nulmányt készít, a döntés a szociális bi
zottság hatásköre. A döntés-előkészítés 
és a végrehajtás a polgármesteri hivatal 
feladata. 

(3) A szociális bizottság üléséről részletes 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tar
talmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, lakáscímét, 
b) a támogatás összegét és jogcímét, 
c) a szavazati arányt, 
d) a kérelem elutasítása esetén annak 

dókát. 

7. § 
(1) A kamatmentes kölcsön támogatás 

tosítására a jogosulttal a jegyző köt 
ződést. 

(2) A szerződésben fel kell tüntetni a jogo 
a) nevét, lakcímét, születési idejét, sz" 

tési helyét, anyja nevét, 
b) a támogatás jogcímét és összegét, 
c) a kölcsön biztosításának és visszafize

tésének feltételeit, 
d) a szerződésszegés jogkövetkezmé

nyeit. 
(3) Az önkormányzat a kölcsönösszeg erejé

ig az ingatlan-nyilvántartásban jelzá
logjogot, a támogatás megfizetésének 
időtartamára elidegenítési és terhelési ti
lalmat jegyeztet be. 

(4) Az önkormányzat a kamatmentes köl
csön támogatást pénzintézeten keresztül 
folyósítja. 

(5) A polgármesteri hivatal köteles: 
- a szerződésben rögz ített támogatás ösz-

szegét a pénzintézethez átutalni, 
- a támogatás összegét nyilvántartani, 
- a visszafizetés esedékessé válásakor 

a kedvezményezettet a fizetésre fel
szólítani, illetve a hátralék behajtása 
iránt intézkedni. 

8. § 
(1) A kamatmentes kölcsön támogatás 

visszafizetése a szerződés megkötését 
követő harmadik hónap első napjától 
esedékes. A visszafizetést havi egyenlő 
részletekben 5 év alatt kell teljesíteni. 

(2) Amennyiben a megítélt támogatást a ked
vezményezett a szerződéskötéstől szá
mított 3 hónapon belül nem használja fel, 
annak visszavonásáról a jegyző intézke
dik. 

9-§ 
(1) A kamatmentes kölcsön támogatás 

visszafizetésének meghatározott időre 
szóló elhalasztását a jogosult a szociális 
bizottságtól kérheti. 

(2) A szociális bizottság a kérelem elbírálá
sánál figyelembe veszi a kérelmező szo
ciális és vagyoni helyzetében a megálla
podás megkötése után beállt olyan rend
kívüli körülményt, amely közrejátszhat a 
visszafizetés halasztásában. 

10. § 

(1) Lakáscsere vagy másik ingatlan vásárlá
sa esetén a jegyző az elidegenítési tila
lom alól felmentést adhat, ha a jogosult 
hozzájárul a megszerzett ingatlan meg-



A HETI MÉRLEG ÉS AZ IFJÚSÁGI HÁZ HAVI PROGRAMFÜZETE 

IFJÚSÁGI HÁZ • PROGRAMAJÁNLAT MÁRCIUS 

I C S A B A I ^ ~ m 

F I H A Z 
TAVASZI GYERMEK-SZÍNHÁZBÉRLETI SOROZAT 

1. március 21. 10 és 14 óra; 22. 10 óra 
Szegedi Mini Színpad: Cibere Manó - mesejáték 

2. április 25. 10 és 14 óra; 26. 10 óra 
A Szombathelyi Bábszínház vendégjátéka: 
Móra Ferenc-Bárd Anna: Csalavári Csalavér. 

3. május 9. 10 és 14 óra; 10. 10 óra 
Ivanics Ilona zenés gyermekműsora: Légy a barátom! 
címmel. 

Bérletek március 7-től válthatók az ifjúsági házban. 
Szervező: Kecskeméti Judit 
Telefon: 325-211/25 

március 3. 19 óra: Rock gyermekei klub 
Fellép a köröstarcsai SPIDER és a békéscsabai 
K.O. CONTRAST zenekar. 

március 17. 19 óra: HAUDUJUDÚ címmel beszélgetést 
láthatnak LENGYEL LÁSZLÓ politológussal. 
Továbbra is várja vendégeit a FŐISKOLÁS KLUB -
keddenként 20 órától. A részletes programot a napilapok 
közlik majd. 

március 28. 19 óra: Házibuli 
Komolytalan házigazdák: Bellei Attila, Boldog Gusztáv, 
Nagy Bálint; Irány a Szahara címmel komolytalan 
élménybeszámoló... és tanácsok utazni vágyóknak, 
a távolságok szerelmeseinek. 
Az MS TV adásában minden csütödökön 18-19 óra 
között látható a YOUNG című ifjúsági műsor, melyben 
bővebben is hallhatnak az ifiház programjairól. 

SZELLEMTUDOMÁNYI 
SZABADEGYETEM 

TÁGULÓ VILÁGKÉP 
március 7. 17.30 óra: A hit mint életalkotás 

Előadó: Ribár János evangélikus lelkész 

HAGYOMÁNY ÉS KERESZTÉNYSÉG 
4. 17.30 óra: A görögség: híd kelet és nyugat között. 

II. rész: A phytagoreusok - előadó Dúl Antal 
(Budapest) 

8. 17.30 óra: A keresztény világkép asztrológiai vonatkozásai 
- előadó Gonda István (Budapest) 

8. 17.30 óra: A görögség: híd kelet és nyugat között 
III. rész. Előadó Dúl Antal (Budapest). 
A jegy minden előadásra egységesen 50 Ft. 

Áprilisi előzetes: 
16-17. és 23 -24 . Asztrológia a mindennapokban -

Önismeret asztrológiával (tréning) 
Részvételi díj a 2 hétvégére: 

- hátrányos helyzetűeknek: 3300 Ft, 
- diákoknak, nyugdíjasoknak: 3800 Ft, 
- dolgozóknak: 4300 Ft. 

K O N C E R T M E N Ü 

CASINO 
(kezdés: 22 óra) 

4. VOLVOX (Jazz-rock, Szeged) 
11. DOBÓKOCKA KLUB 

Vendég: PALERMO BOOGIE GANG (Budapest) 
18. GULYÁS ERIKA ÉS BARÁTAI 
25. AQUARELL (Jazz-rock, Gyula) 

Fidesz-zenészklub minden szombaton 21 órától, benne 
szakmai érdekességek, HIFI. 

Videomozi: koncertfilmek, lemezbemutatók, meglepetések. 
A részletesebb programot a napilapok közlik. 

= 

A Nemzeti Filharmónia 
márciusi hangversenyei Békéscsabán a Vigadóban 

7-én 19.30 órakor 
(bérlőknek: Kamarahangverseny „A") 

Gulyás Márta Szabadi Vilmos 
(zongora) (hegedű) 

kamaraestje. 

Műsor: 
- Mozart: esz-dúr szonáta, K.302. 
- Brahms: d-moll szonáta, op.108. 
- Saint-Saéns: Havanaise 
- Ravel: Tzigane 

28-án 19.30 órakor 
(bérlőknek: Kamarahangverseny „B") 
Ránki Dezső és Klukon Edit 

négykezes zongoraestje 
az ALCATEL támogatásával. 

Műsor: 
- Brahms: d-moll zongoraverseny 

(a szerző átirata) 
- Liszt Ferenc szimfonikus költeményei 

(a szerző átirataiban): 
Mazeppa, A bölcsőtől a sírig, Les Préludes. 

Közös rendezésben a TRIOLA Hangversenyrendező Irodával. 
Jegyek 250 Ft-os áron válthatók a Nemzeti Filharmónia Kirendeltségén 

(Békéscsaba, Andrássy út 24-28., telefon/fax: 442-120). 



A Békés Megyei 

J Ó K A I S Z Í N H Á Z 
M O Z I M Ű S O R 

március havi játszási rendje 

3. csütörtök Bohóc az egész család Ludas Matyi bérlet 15 óra 
...meg a postás Is 

4. péntek Bohóc az egész család Hamupipőke bérlet 15 óra 
...meg a postás is 

7. hétfő Filharmónia 19.30 óra 

10. csütörtök Kaviár és lencse Nyilvános főpróba 19 óra 

11. péntek Kaviár és lencse (bemutaló) Jókai bérlet 19 óra 

13. vasárnap Kaviár és lencse Csörlős bérlet 19 óra 

16. szerda Kaviár és lencse Justh Gy. bérlet 15 óra 
Kaviár és lencse Pécsi S. bérlet 19 óra 

18. péntek Bohóc az egész család Bérletszünet 15 óra 
...meg a postás is 

22. kedd Kaviár és lencse Csokonai bérlet 15 óra 

24. csütörtök Kaviár és lencse Blaha bérlet 15 óra 
Kaviár és lencse Katona bérlet 19 óra 

25. péntek Kaviár és lencse Egressy bérlet 15 óra 
Kaviár és lencse Békési ház 19 óra 

28. hétfő Filharmónia 19.30 óra 

29. kedd Kaviár és lencse Déryné bérlet 15 óra 
Kaviár és lencse Szentpétery bérlet 19 óra 

30. szerda Bohóc az egész család Arany J. bérlet 15 óra 
...meg a postás is 

31. csütörtök Bohóc az egész család Toldy bérlet 15 óra 
...meg a postás is 

MEGYEI KÖNYVTAR 

márciusi program 

10- én Békés megyei népmondák... Dr. Krupa András 
néprajzkutató rendhagyó órája 9. órai kezdettel 3., 
és 10.30 órai kezdettel 4. osztályosok részére. 

11- én Qranasztói Szilvia bábművész foglalkozása nagycsoportos 
óvodások részére 10 és 11 órai kezdettel. 
A foglalkozásokra csak az előre bejelentett csoportokat 
tudjuk fogadni. 
A 10-i rendhagyó órákra és a 11-i óvodásprogramokra 
a részvételi szándékot március 3-án a délelőtti órákban 
a 454-354/101 -es telefonszámon kérjük jelezni! 

21-én Érték- és érdekegyensúly: a személyi és közösségi 
szükségletek összehangolása az osztálymunkában. 
Ranschburg Ágnes pszichológus előadása 15 órai 
kezdettel. 

24-én Sokszínű hagyományaink... (Békés megyei néptánc, 
népviselet). Kolarovszki Mária népviselet-készítő és Mlnár 
Pál koreográfus rendhagyó órája 9 órai kezdettel 2., 
és 10 órai kezdettel 3. osztályosok részére. 
Az osztályok jelentkezését március 17-én a délelőtti 
órákban a 454-354/101-es telefonszámon várjuk! 

29-én Ha folyóvíz lennék... A könyv és könyvtárhasználati 
vetélkedő résztvevőinek találkozója Petrás Mária moldvai 
csángó énekessel 15 órai kezdettel. 

Március 21-től április 4-ig Németh Szilvia mozgássérült 15 éves 
kislány festményeinek kiállítása a földszinti 
csarnokunkban. 
A kislány művészi tevékenységéhez anyagi támogatás 
nyújtható a kiállítás helyszínén. 

Rendezvényeink támogatói: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Hét Törzs Alapítvány, Művészeti 
és Szabadművelődési Alapítvány. 

M Á R C I U S 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM ( Irányi u. 10., te l . : 326-421) 

3-9. Walt Disney: A három testőr 
15.00, 17.00, 19.00 ,EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT!" 
3-9. Stallone: A pusztító 
21.00 (amerikai, fantasztikus thriller) 
10-16. Walt Disney: ALADDIN 
15.00 (magyarul beszélő, amerikai rajzfilm) 
10-16. ADDAMS FAMILY 2. 
17.00, 19.00 (színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték) 
10-16. 21.00 A JÓFIÚ (színes, amerikai pszicho-thriller) 
17-23. KÍSÉRTETHÁZ 
16.00,18.30 (színes, szélesvásznú, magyarul beszélő film) 
17-23. Al Padno: CARLITO ÚTJA 
21.00 (színes, szélesvásznú amerikai thriller) 
24-30. NICSAK. KI BESZÉL MOST 
15.00,17.00,19.00, 21.00 (színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték) 
31.-ápr. 6. Watt Disney: MACSKARISZTOKRATÁK 
15.00 (ARISTOCATS) 
FIGYELEM! 
2-án és 3-án 17.00-koris! 
17.00, 19.00, 21.00 Kevin Costner & Clint Eastwood: 
FIGYELEM! TÖKÉLETES VILÁG 
2-AN ES 3-AN CSAK (A PERFECT WORLD) 
19.00 ÉS 21.00-KOR! (amerika bűnügyi film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM - PREMIER MOZI 

3-6. 16.00 A HERCEGNŐ ÉS A KOBOLD (magyar-angol rajzfilm) 
3-9. 20.30 Watt Disney: A HÁROM TESTŐR 
10-15. 16.30 A JÓFIÚ (amerikai thriller) 
10-13. 20.00 ADDAMS FAMILY 2. 
14-16. 20.00 Steve Martin - Kevin Kline - Denny Glove: 

GRAND CANYON (nagy sikerű am. film., R.: L. Kasdan) 
17-20. 17.30 Al Pacino: CARLITO ÚTJA 
21-23. 16.30 Al Pacino: CARLITO ÚTJA 
25-27. 16.00 GONDOS BOCSOK 1. (magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
28-30. 16.00 GONDOS BOCSOK 2. (magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
24-30. 20.30 Tom Hanks & Denzel Washington: PHILADELPHIA 
31.-ápr. 1. 16.30 Walt Disney: MACSKARISZTOKRATÁK 

(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
ápr. 2-3. 16.30 Kevin Costner & Clint Eastwood: 

TÖKÉLETES VILÁG (amerikai bűnügyi film) 
31 .-ápr. 3. 20.30 Nicholas Cage & Laura Dem: VESZETT A VILÁG 

(magyarul beszélő amerikai bűnügyi film, R.: Dávid Lynch) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM - ART MOZI 

Az előadások 18.30-kor kezdődnek, az ettől eltérő időpontokat külön közöljük! 
3. és 5. Hamson Ford: SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 

(amerikai fantasztikus film, R.: Ridley Scott) 
4. és 6. Woody Allén: A RÁDIÓ ARANYKORA (mb. am. komédia) 
7. Xantus János: HÜLYESÉG NEM AKADÁLY 

(magyar szatíra, 1985) 
8-9. Terry Gilliam: MÜNCHHAUSEN (mb. angol filmszatíra) 

10-13. Godfrey Reggio & Philip Glass: POWAQQATSI 
14. és 16. Virginia Woolf: ORLANDO (angol film. R.: Sally Potter) 
15. Jancsó M.: SZEGÉNYLEGÉNYEK 

17-20. 20.00 Mike Leigh: MEZÍTELENÜL (NAKED, 1993) 
21-23. 19.00 Tarkovszkij: STALKER H l . 
24-30. 20.30 Tom Hanks & Denzel Washington: PHILADEPHIA (Az érinthetetlen) 
24-27. Orsón Welles: A SANGHAJI ASSZONY (am. krimi) 
28-30. W. S. Burroughs: MEZTELEN EBÉD 

(magyarul beszélő amerikai film, R.: D. Cronenberg) 
31.-ápr. 4. Péter Greeanaway: A MACONI GYERMEK 

(The Baby a Macon, 1993) 
5-6. KÖZKÍVÁNATRA! INDOKÍNA l-ll. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk, 
amiért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük! 



KBÉKÉSI ÚTI T J 
özösségi XTázak 

MESEHÁZ: 
Március 19-én 15 órától: Fióka klub - gyurmaházak építése. 
Március 25-30-ig: Mesehét. 
25- én 15 órától: szlovák mesemondóverseny. 
26- án 10 órától: magyar mesemondóverseny. 
27- én 10 órától: Meseország címmel játékos vetélkedő 
a gyermekbarát mozgalomban részt vevő gyerekeknek. 
28- án 15 órától: bábkészítés. 
29- én 15 órától: Meseillusztrációk címmel rajzverseny. 
30- án 15 órától: Az én mesém címmel mesebemutató. 
A Mesehét ideje alatt mesekönyvek kiállítása és vására 
a Meseházbanl 

SZLOVÁK KLUBHÁZ: 
3-án: Találkozó a békési nyugdíjasklubbal. 
5-én: Találkozó a csabaszabadi nyugdíjasklubbal. 
7-én: Nőnap. 

10-én: Ki mit tud? 
14-én: Megemlékezés március 15-ról. 
17-én: Ukrajnai szlovákok fogadása. 
24-én: Kirándulás. 
31- én: Csabai húsvéti szokások felelevenítése. 

LINCSI SI IKCZCSSEGII UAZ 
(Féja Géza tér 1., telefon: 456-177) ) 

KONDI TORNA 
Hetente kedden és csütörtökön 
17.30-tól 18.30-ig és 18.30-tól 
19.30 óráig. 

TANÁCSADÁSOK 
Hétfői napokon jogi tanácsadás 
16-tól 17 óráig. Tanácsadó: 
dr. Pethó Attila. 
Szombati napokon TINI 
tanácsadás 9-től 11 óráig. 
Tanácsadó: dr. Nagy Anikó 
pszichológus. 

JÁTSZÓHÁZAK 
Március 13-án, vasárnap 9-től 
12 óráig kokárda- és 
csákókészítés. 
Április 2-án, szombaton 9-től 
12 óráig húsvéti játszóház. 
Ismerkedés az ünnephez kötődő 
népszokásokkal, tojásfestés. 
Belépődíj: 2 db főtt tojás. 

KIÁLLÍTÁS 
Boldog Gusztáv fotográfus 
Székelyföldi anzix című tárlatának 
megnyitójára kerül sor március 
12-én, szombaton 18 órai 
kezdettel. 
A kiállítás megtekinthető április 
2-ig. hétköznapokon 9-től 18 óráig. 

ISTENTISZTELETEK 
Minden hónap első és harmadik 
vasárnapján EVANGÉLIKUS, 
második vasárnapján REFOR
MÁTUS istentiszteletre kerül sor 
16 órától a közösségi házban. 

KLUBOK PROGRAMJAIBÓL 
NYUGDÍJASKLUB 

Március 5-én, hétfőn 16 órai 
kezdettel megemlékezés 1848. 
március 15-ről. Közreműködnek 
a József Attila Általános Iskola 
tanulói. 

BABA-MAMA KLUB 
Március 16-án, szerdán 16 órától 
dr. Huszár Ildikó tart előadást 
A gyermekbetegségekről egy-
hároméves korban címmel. 

TINI KLUB 
Március 19-én, szombaton 
16 órától a klub vendége 
dr. Sarkadi István főorvos. 
Előadás és kötetlen beszélgetés 
Szex és kultúra címmel. 

SZOLGÁLTATÁS 
Kisebb vállalati, családi össze
jövetelekre, termékbemutatókra, 
vásárokra a közösségi ház bérbe 
vehető. 

• MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • 
III. 8 -13. Hüllők kiállítása a Tégla-nagyteremben. 
III. 11-13. IV. Országos Textileskonferencia a Balassi

próbateremben. 
III. 12., 9 óra: Békés Megyei Gyermek-képzőművészeti Stűdió 

a Balassi-próbateremben. 
III. 19., 18 óra: Bátyus nyuszibál az Orosházi Úti Óvoda 

szervezésében a Tégla-nagyteremben. 
III. 22., 19 óra: Sing-Sing-koncert a Tégla-nagyteremben. 
III. 26., 17 óra: Jehovák a Balassi-nagyteremben. 
III. 26., 9 óra: Gépihímző tanfolyam. 
III. 26-27., 9 óra: C kategóriás szövő- és fafaragó-alapképzés. 

Bőrdíszműves tanfolyam. 

A VÁROSI SPORTCSARNOK 

MÁRCIUS HAVI 
PROGRAMJA 

11. 16.15 óra 
Békéscsabai Női KC - Ferencváros női NB l-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés. 
18.00 óra 

Csaba Előre KC - Elektromos férfi NB l-es bajnoki kézilabda-mérkőzés. 
20. 18 óra 

Csaba Előre KC - Tatabánya férfi NB l-es bajnoki kézilaba-mérkőzés. 
25. 16.15 óra 

Békéscsaba Női KC - Postás SE ifjúsági kézilabda-mérkőzés. 
18 óra 

Békéscsaba Női KC - Pécs női bajnoki kézilabda-mérkőzés. 

VASUTAS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Andrássy út 79-81. 

Március 1-jétől ismét rendel: dr. Jurij Kolbassin orosz 
természetgyógyász, bioenergetikus-csontkovács. 
Reinkarnációs hétvége 
Vezeti: Kassa László egyetemi tanár. 
Képzőművészkör indul felnőttek és gyermekek 
számára. 
Vezeti: Pataj Pál festőművész. 
Bizonyítványt adó valutapénztárosi és 
devizakezelői tanfolyam 
Golden Yacca-bemutató orvosi rendeléssel 
Reiki I. tanfolyam. Vezeti: Tokár Ferencné. 
Reiki mestertanfolyam. Vezeti: Tokár Ferencné. 
Nyugdíjasklub: Előadás gyógynövényekről. 
Harmadik szem - meditációs tréning 
Vezeti: Kenderesi Tibor. 

A természetgyógyászklubban: 
9-én 17 óra: Nőnapi virágkötészet 

16-án 17 óra: Beszélgetés Kassa László tanfolyamáról 
23-án 17 óra: Gyógynövény - előadás 
30-án 17 óra: Szabadfoglalkozás 

4-6-án 17 óra: 

4-én 17 óra: 

5-én 8 óra: 

12-én 16 óra: 
12-13-án 9 óra: 
19-20-án 9 óra: 

22-én 14 óra: 
26-27-én 9 óra: 

D I A K T A N Y A - P R O G R A M O K 

MÁRCIUS 
Tanácsadás: minden szerdán 15 órától pályaválasztási tanácsadás. 
Gyermekfoglalkozás: március 4-én egyszerű fonások, szövés, 

gömbi figurák készítése. 
Kiállítás: március 12—25-ig Népi öltözködés című kiállítás a Megyei 

Művelődési Központ, a Magyar Művelődési Intézet, 
valamint a Népművészeti Egyesület Országos és Megyei 
Szervezetének szervezésében. Megnyitó: 12-én 15 órától. 
A kiállítás megtekinthető munkanapokon 10-17 óráig. 
A kiállítás ideje alatt a büfé és a gyermekfoglalkozások 
szünetelnekl 

Koncertjegyek: A következő koncertekre váltható nálunk jegy: 
III. 15. Tolcsvay jubileumi koncertjére. 
III. 19. a Révész-koncertre, amelyre koncertbuszt is 

indítunk. 
III. 28. Richárd Clayderman estjére. 
IV. 30. az Ákos-koncertre. 

Előjegyezhető jegy az alábbi koncertekre: 
Dávid Hasselhoff, az Aerosmith, a Bee Gees és Pink 
Floyd együttesek koncertjére. 
A Pink Floyd-koncert Bécsújhelyen lesz, mi erre árulunk 
jegyet, a magyarországi fellépés még nem dőlt el. 



H I R D E T M É N Y 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 

1994. MÁJUS 8-RA, VASÁRNAPRA TŰZTE KI 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

Szavazni csak személyesen, a választópolgár 
lakóhelyén (tartózkodási helyén) lehet. 

A választópolgárokról készült nyilvántartás 
1994. március 7-től 

tekinthető meg a polgármesteri hivatalban. 

A választók nyilvántartásának előkészületeivel egy 
időben, legkésőbb 1994. március 7-ig 
a választópolgárok értesítést kapnak a nyilvántartás
ba történt felvételükről. A nyilvántartásba való felvétel, 
illetve abból történt kihagyás miatt 1994. március 
16-ig lehet kifogással élni a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőnél. Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet 
fordulni. 

Ha a választópolgár a szavazás napján lakóhelyétől 
távol van, és a tartózkodási helyén kíván szavazni, 
legkésőbb 1994. május 7-én 16.00 óráig 
személyesen, vagy 1994. május 3-ig levélben 
kérhet igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől 
arról, hogy a választók nyilvántartásában szerepelt. 

A választásra országgyűlési egyéni 
választókerületi jelöltet ajánlani kizárólag 
az értesítéssel egyidejűleg megkapott ajánlási 
szelvénnyel lehet. 

Minden választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Ezt a 
jogot csak a lakóhely szerinti egyéni 
választókerületben lehet gyakorolni. Az 
ajánlószelvényt a választópolgár saját kezűleg írja 
alá. Országgyűlési egyéni választókerületben jelölt 
csak az lehet, aki legalább 750 választópolgár 
ajánlószelvényét összegyűjtötte. Az egyéni 
választókerület jelöltjeit az egyéni választókerületi 
választási bizottságnál, az országos listát 
az Országos Választási Bizottságnál kell bejelenteni 
legkésőbb 1994. április 8-áa 16.00 óráig. 

Részletes tájékoztatásért minden polgármesteri 
hivatalban a jegyzőhöz, illetőleg a választási 

munkacsoporthoz lehet fordulni. 

V Á L A S Z T Á S I B I Z O T T S Á G 

A Békéscsaba, Szigligeti u. 6. szám alatti irodai 

épületszárny, de az irodák külön-külön is, 

7000 Ft/m7év bérleti díj ellenében kiadók. 

Telefon: 321-455. 

VÁLASZTÁSI TUMULTUS 
Hányan nevetnek a végén? 

Közeledik a nagy választás napja, egymás után bukkannak 
fel újabb és újabb nevek. Az alábbi névsor a február végi, már
cius eleji állapotokat tükrözi, tán a teljesség igénye nélkül. Ed
dig a következő jelölt-jelöltek nevei merültek fel (a listát ábécé
sorrendben közöljük): 

1. Baczóvszki Pál 
(független), 

2. Bálint József 
(Vállalkozók Pártja), 

3. Baukó Mihály 
(Munkáspárt), 

4. Csajányi Melinda (MDF), 
5. C s . Tóth János 

(független), 
6. Hanó Miklós (FKgP), 
7. Kolarovszki Mihály 

(EKgP), 
8. Kovács Sándor (KDNP), 

9. Köles Pál 
(Magyar Néppárt), 

10. Lukovics Éva (SZDSZ), 
11. Prekop Ottó 

(Köztársaság Párt), 
12. Remete Tamás 

(független), 
13. Skumát István (MSZDP), 
14. Szabó Károly 

(Agrárszövetség), 
15. Tóth Károly (MSZP), 
16. Végh László (Fidesz), 
17. Vincze Ernő (MIÉP). 

A választási teendőkkel kapcsolatban minden választópolgár 
március 7-ig értesítést kap. Á választásra jelöltet ajánlani kizá
rólag az értesítéssel egyidejűleg megkapott ajánlási szel
vénnyel lehet. Minden választópolgár egy jelöltet ajánlhat 
(amennyiben kettőt ajánlana, akkor mindkét ajánlása érvényte
lenné válik), s ezt a jogot csak a lakóhely szerinti egyéni vá
lasztókerületben lehet gyakorolni. Az ajánlószelvényt saját ke
zűleg kell aláírni! Jelölt csak az lehet, aki legalább 750 válasz
tópolgár ajánlószelvényét megszerezte. A jelölteket a választá
si bizottságnál kell bejelenteni (Szent István tér 7., polgármes
teri hivatal, emeleti 2. számú tárgyaló) legkésőbb április 8-án 
16 óráig. 

F E L H Í V Á S 
A polgármesteri hivatal pénzügyi és gazdasági irodájának 

adócsoportja felhívja az adózók figyelmét, hogy az első félévi 
helyi adó és gépjárműadó pótlékmentes befizetési határideje 

1994. március 15. 
A korábbi évek gyakorlatától eltérően - technikai okok 
miatt - felhívást és csekket nem tudunk küldeni. 
Ezért kérjük adózóinkat, hogy befizetési csekkekért szíveskedjenek 
az adóhatóságot felkeresni ügyfélfogadási időben. 
Az adó alapja a gépjárműnek a forgalmi engedélyében feltüntetett 
saját tömege. Az évi adótétel a gépjármű saját tömegének minden 
megkezdett 100 kilogrammja után 200 Ft. 
A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras 
utánfutó adója 1000 Ft/év. 

8,30-12 
8,30-12 
8,30-12 
8,30-12 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

12,30-
12,30-

17 
16 

Cím: Békéscsaba, Dózsa György út 2. 
Telefon: 322-255 

A D Ó C S O P O R T 

KICSIT MEGKÉSVE 

Arthur Miller Alkujáról 
Annyi értékes üzenete van ennek a drámának, olyan szeretettel

jes Szabó Gyula alakítása, olyan kirobbanó erejű Gáspár Tibor 
szerepformálása. Az egész előadás olyan lenyűgöző és egyben 
felkavaró, hogy vétek lenne megörökítetlenül hagyni. így többen is 
részesei lennének ennek a színpadi csodának. 

Lehetséges volna? 
( B E R E C Z K I J 



terheléséhez. Ebben az esetben a meg
szerzett ingatlanra kell a jelzálogjogot, az 
elidegenítési és terhelési tilalmat beje
gyezni. 

(2) A kölcsönnel terhelt ingatlan további 
megterheléséhez a jegyző a lakás kor
szerűsítése, felújítása céljából hozzájáru
lást adhat. Ennek mértéke nem veszé
lyeztetheti az önkormányzat által nyújtott 
támogatás visszafizetését. 

«. § 
(1) E rendelet 1994. március hó... napján lép 

hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 
lévő kérelmekre is alkalmazni kell. 

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyűlésé
nek a lakás célú városi támogatásról szó
ló módosított 4/1991. (III. 13.) számú ön
kormányzati rendelete hatályát veszti. 

Békéscsaba, 1994. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

J A V A S L A T 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 32/1993. (V. 27.) számú 
önkormányzati rendeletének módosításához 

1.1 
A rendelet 12. §-a az alábbi bekezdéssel 
egészül ki: 
(2) Az önkormányzat a kérelmező iskolai 

végzettségénél eggyel alacsonyabb szin
tű iskolai végzettséget igénylő munkahe
lyet nem fogadja el, a jövedelempótló tá
mogatásra nem jogosult. 

(A jelenlegi (2) bekezdés (3) bekezdésre vál
tozik.) 

2. § 

A 14. paragrafus helyébe az alábbi rendel
kezés lép: 
A) változat 
Támogatás akkor adható, ha a lakásfenntar
tás indokolt költségei elérik, vagy meghalad
ják az egy háztartásban élő közeli hozzátar
tozók összjövedelmének 20%-át, és az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének másfélszeresét, egyedülállóknál 
és gyermeküket egyedül nevelőknél a két
szeresét. 

B) változat 
Támogatás akkor adható, ha a lakásfenntar
tás indokolt költségei elérik, vagy meghalad
ják az egy háztartásban élő közeli hozzátar
tozók összjövedelmének 25%-át, és az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének másfélszeresét, egyedülállóknál 
és gyermeküket egyedül nevelőknél a két
szeresét. 

3. § 
A 16. paragrafus (2) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
(2) A fűtési díj, illetve gázfogyasztás költsé

geit, 
- a villanyáram költségeit, 
- a vízfogyasztás költségeit és csatorna

használati díját 
a család nagyságához igazodó normatív 
lakásméret szerint elismert lakásnormatí-
va mértékéig. 

4. § 

A 16. § (4) pontja kiegészül egy 3. sz. mel
léklettel. 
Az (5) pontban szereplő 3. sz. melléklet 4. 
sz. mellékletre változik. 

5. § 
A 19. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
(3) Több közüzemnél fennálló tartozás ese

tén csak egy szerződés kötése kötelező, 
amennyiben minden hátralék-visszafize
tés nem látszik biztosítottnak. A megálla
podásban rögzített adósság lejárta után 
azonban újabb megállapodás kötése kö
telező. 

(4) Százezer Ft feletti adósság esetén csak 
akkor adható lakásfenntartási támogatás, 
ha a rászoruló önmaga is törekszik az 
adósság mielőbbi visszafizetésére, s ezt 
a befizetett nyugtákkal, illetve a közüzem 
vagy pénzintézet igazolásával igazolja. 

6. § 

A 20. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

Lakástulajdonosok esetében a lakásfenn
tartási támogatás egyhavi összegét a kö
vetkezők szerint kell kiszámítani: A család 
nagyságához igazodó normatív lakásmé
ret szerint elismert lakásrezsi-normatíva 
és (3. sz. melléklet) az egy hónapra eső 
lakás célú pénzintézeti törlesztőrészlet 
összegéből le kell vonni a család egyhavi 
jövedelmének 20 vagy 25%-át. 
A különbözetként fennmaradó összeg az 
egy hónapra fizethető lakásfenntartási tá
mogatás összege, ami azonban nem ha
ladhatja meg a ténylegesen lakásra for
dított, a 16. § (1) és (2) bekezdésében írt, 
egy hónapra eső kiadások összegét. 

7. § 
A 24. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

Az átmeneti segély lehet egyszeri segély, 
rendszeres átmeneti segély vagy kamat
mentes kölcsön, illetve természetbeni jut
tatás. 

8. § 
A 24. § a következő bekezdésekkel egészül 
ki: 
(5) Az átmeneti segély különböző utalvány 

formájában is kiadható, pl. élelmiszer
utalvány, tüzelővásárlási utalvány stb. 
Értéke a 2. pontban meghatározott érté
kig terjedhet. 

9. § 
(6) Átmeneti segély adható a középfokú má

sodképzésben részt vevők tandíjának fi
zetéséhez. 
A segély odaítélése szociális rászorult
ság és az iskolaszék javaslata alapján 
történik, különös tekintettel a tanulmányi 
eredményre. 
Az átmeneti segély összege a tandíj 
összegének 50%-ánál magasabb nem 
lehet. 

10. § 
Szemétszállítási díj átvállalása 

(1) A szemétszállítási díj átvállalása szociális 
rászorultság alapján történik. Az része
sülhet ebben a juttatásban, akinek csa
ládjában az 1 főre eső jövedelem a min
denkori öregségi nyugdíj másfélszeresét, 
egyedülállók és gyermeküket egyedül 
nevelők esetében pedig a kétszeresét 
nem haladja meg. 

(2) A szemétszállítási díj átvállalása utalvány 
formájában történik. 

1 1 . • 

A 25. § c. pontja az alábbiak szerint változik: 

A családnál az egy főre eső nettó átlag
jövedelem meghaladja az öregségi nyug
díj mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét, egyedülállók és gyer
meküket egyedül nevelők esetében a 
kétszeresét. 

12. § 

A 26. § (1) bekezdéssel egészül ki, így a ren
delet (2) bekezdéssel is rendelkezik: 

(1) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 
rendszeres nevelési és rendszeres szo
ciális segélyben részesülő is kaphat át
meneti segélyt az utalványként kiadott 
juttatási formában. 

13. § 

A 35. § helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

(1) A 2/1969. (V. 4.) EüM-számú rendelettel 
meghatározott rendszeres szociális se
gély legmagasabb összege nem lehet 
több a mindenkori legkisebb özvegyi 
nyugdíj összegénél. 

(2) A tartásra képes és köteles hozzátarto
zók esetében a jövedelmi értékhatár a 
mindenkori I. csoportú rokkantak jövedel
mével megegyező. 

14. § 

36. §-sal egészül ki a rendelet: 
A rendszeres nevelési segélyben része
sülők segélyének összege egy vagy két 
gyermek esetében a 3500 Ft-ot, három 
vagy több gyermek esetében a 7000 Ft-
ot nem haladhatja meg. 

Békéscsaba, 1994. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



H I R D E T M É N Y 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szociális bizottsága értesíti a város lakosságát, 
hogy a házaspárok és gyermekes egyedülállók 
első lakásának megszerzéséhez kamatmentes 
támogatást nyújt. A támogatás részletesebb fel
tételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást 
ügyfélfogadási időben, a városháza földszint 10. 
sz. szobájában. A támogatási kérelmeket 1994. 
március 15-ig lehet benyújtani, a bejelentett igé
nyek ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

Állásajánlatok Békéscsabán 
Motorkerékpár-szerelő - 1; hegesztő-csőszerelő - 1; épület
asztalos - 4; elektroműszerész-villanyszerelő - 2; asztalos - 3 
ofszetgépmester - 1; varró - 19; kőműves - 3; ács (gyak.) - 1 
festő-mázoló - 2; traktoros - 1; cukrász - 1; felszolgáló - 2; sza 
kacs - 2; pultos - 1; ápolónő - 1; ápoló - 4; fodrász - 1; segéd 
munkás - 2; magasépítő művezető - 1; ruhaipari technikus - 2 
revizor-nyugtaellenőr - 1 ; revizor-adóellenőr-3; számítástechnikai 
szakember - 1; üzletkötő (német) - 1; üzletkötő - 18; ügynök - 2 
termékmenedzser - 1; műszaki tanár - 1; vegyész - 1; számvitel 
csoportvezető - 1; adminisztrátor - 1; főelőadó, tanácsadó - 1 
adóügyi előadó - 1. 

FIGYELEM! Állásügyben személyesen lehet érdeklődni! 
Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltsége, 
Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 

AZ ÁLLÁSAJÁNLATOK NAPONTA VÁLTOZHATNAK! 

Gyermekélelmezési nyersanyagköltségek 
1994. február 1-jétől, és gyermekélelmezési 

térítési díjak 1994. március 1-jétől 
(nyersanyagköltség+10% áfa) 

nyersanyagköltség térítési díj 
3-6 éves korcsoport 

óvodás: 83 Ft 91 Ft 
napközis ellátás: 54 Ft 60 Ft 

6-14 éves korcsoport 
ált. iskolai diákotthon: 115 Ft 127 Ft 
napközis ellátás: 75 Ft 83 Ft 
ebéd: 45 Ft 50 Ft 

14-18 éves korosztály 
középiskolai kollégium: 114 Ft 126 Ft 
szakmunkás-kollégium: 127 Ft 139 Ft 
„vegyes" kollégium: 121 Ft 133 Ft 
ebéd: 50 Ft 55 Ft 

állami gondozott tanulók 
tízórai-kiegészítése: 22 Ft -Az általános iskolai és középiskolai menza nyersanyagköltsége és 

térítési díja megegyezik a korcsoport - ebéd - összegeivel. 
Az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési díjakat a fenti 
térítési díjtételek és a jogszabályokban biztosított normatív kedvez
mények figyelembevételével az intézményvezető állapltja meg. 

K Ö Z L E M É N Y M J J M L 
Az 1/1994. (I 20.) sz. önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdése 
alapján a lakásigényléseket 1994. június 30-ig meg kell újítani. 
A megújításhoz szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal 
fszt. 10. számú szobájában lehet beszerezni. 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

8.30-17 óráig. 
8.30-16 óráig. 
8.30-12 óráig. 
8.30-12 óráig. 

wm 

• L e s z városi könyvtár? 

Már több ízben folytak tárgyalások a Szakszervezetek Békés Megyei 
Könyvtárónak helyzetéről, melynek állománya 110 ezer könyv. Jelenleg 
fenntartója nincs, egy egyesület működteti. Fennmaradása erre az évre 
egyelőre biztosítottnak látszik, fennáll azonban annak a veszélye, hogy 
ez az értékes gyűjtemény felbomlik. A város szempontjából az értékvesz
tésen tűi ez anyagi kárral is járna, ugyanis ez a könyvtár alkalmas arra. 
hogy átvételével kettős feladatot oldjon meg az önkormányzat; olyan fel
adatokat, amelyek minden más megoldás esetén nagyobb ráfordítást 
igényelnének. 

Jogszabályi előírások értelmében a városnak könyvtárat kell működ
tetnie. A megyei önkormányzattal folyó egyezkedések rendre megfenek
lettek a megyei könyvtár közős fenntartását illetően - erre az évre a me
gyei önkormányzat húszmilliós nagyságrendű költségvetési támogatást 
kórt a várostól. 

Az átvett szakszervezeti könyvtárban a város lakossága felé nyitott 
olvasótermi és kölcsönzési szolgáltatás nyújtható, így ezzel az önkor
mányzat maradéktalanul eleget tehet törvényi kötelezettségeinek. Ezen
kívül a Rózsa Ferenc Gimnázium átköltözése nyomán a gimnázium Vé
csey utcai épületsorának egy részében az 1995 folyamán elhelyezendő 
városi könyvtár jelentősen emelné a városnegyed kulturális szintjét, s 
nagy segítségére lenne az ott tanulóknak is. 

Mindez egyelőre csak elképzelés. Hogy megvalósul-e, ez még a jövő 
zenéje. Az önkormányzat mindenesetre megkezdi a tárgyalásokat a 
könyvtár átvételéről. A díjmentes átvétel javasolt időpontja 1995. janu-

HM. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1994. március 3-9. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

3-9. 15, 17 és 19 óra: A HÁROM TESTŐR (amerikai kalandfilm) 
21 óra: Stallone: A PUSZTÍTÓ (amenkai akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

3-6. 16.30 óra: 

3-9. 20.30 óra: 

3. és 5. 18.30 óra: 

4. és 6. 18.30 óra: 

7. 18.30 óra: 

8-9. 18.30 óra: 

PREMIER MOZI 
A hercegnő és a kobold 
(magyar-angol rajzfilm) 
A HÁROM TESTŐR (amerikai kalandfilm) 

ART MOZI 
Hamson Ford: SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 
(színes amerikai sci-fi, rendezte Ridley Scott) 
Woody Allén: A RÁDIÓ ARANYKORA 
(színes, magyarul beszélő, amerikai komédia) 
HÜLYESÉG NEM AKADÁLY (színes, magyar 
szatíra, rendezte: Xanlus János) 
MÜNCHHAUSEN (színes, magyarul beszélő 
amerikai szatíra, rendezte: Terry Gilliam) 

HETI FILMAJÁNLAT 

Walt Disney: A HÁROM TESTŐR 

Látványos, színes, szélesvásznú amerikai kalandfilm 
minden korosztálynak! 

Főszereplők: 
CHARLIE SHEEN • KIEFER SUTHERLAND 

CHRIS O'DONNEL • REBECCA DE MORNEY 
OLIVÉR PLATT • GABRIELL ANWAR • TIM CURRY 

M O Z I 
C S A T O R N A 

m ű s o r a 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a 
Duna Tv csatornáján látható péntekenként, a 
Duna Tv műsorzárását követően. Ismétlés 
szombati napokon reggel 8 órától! Március 
4-5-én A mozgó célpont című filmet vetítik 
(főszereplő: Bud Spencer). 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

Thermál 
AUTÓSISKOLA 

a u t ó s - , 
m o t o r o s * 

k é p z é s 
B É K É S C S A B A , 

Lázár u. 2. 
(iskola a Domus mellett) 
Telefon: 66745-45-45 

SZEMELYGEPKOCSI-vezető 
tanfolyam (gyorsított) indul márc. 7-én 

(hétfőn) 16.00-kor. 

' INGYENES 
TANKÖNYVELLÁTÁS 

1 Gyakorlatioktató- és 
típusválasztás 
Részletfizetés 

Mi bízunk magunkban, bízzon Ön isi 
Ha elméleti vizsgái nem sikerülnek, 
visszakapja a tanfolyam díját! 

• Lebonyolítás 
szombat-vasárnap délelőtt 

• Teljes egészségügyi 
(tanfolyam+vizsga) 
ügyintézés! 

P R Ó B Á L J A 

M E G ! 

Tanfolyamaink hallgatói között havonta 10 db 50 000 Ft-os 
Nissan Inter-flott vásárlási utalványt sorsolunk ki! 

A BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ES G I M N Á Z I U M 
(Békéscsaba, Haán Lajos u. 2-4.) 

felvételt hirdet a hatodik osztályt végző tanulók számára 
a 6 évfolyamos gimnáziumi tagozatára a következő 

speciális csoportokba: 

1. angol haladó 
2. német haladó 
3. francia kezdő 
4. orosz haladó 
5. számítástechnika/angol 

A nyelvi csoportokban (1., 2., 3., 4.) kétszer 3 éves ciklusban 
a megjelölt nyelvből, továbbá egy később választottból középfokú 
nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat. 

A számítástechnika csoportban a személyi számítógép 
szoftverüzemeltető vizsgára és az angol nyelvvizsgára való 
felkészítést biztosítjuk. 

A fentiek mellett fontos célunk a sikeres egyetemi, főiskolai 
felvételihez szükséges tudás megszereztetése a közismereti 
tárgyakból. 

A jelentkezési határidő: 1994. március 18. 

Jelentkezési lapokat, illetve további információkat a titkárságon 
(tel.: 66/441-584), illetve a nyílt napon szerezhetnek az érdeklődő 
szülők, tanulók. 

A nyílt nap időpontja: 1994. március 5., szombat 9.00-12.00. 

Reumatológia 
Dr. Perjést Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

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

PÉNZTÁRGÉPEK IflM'Bffil 
EREDETI PAPÍRSZALAGOK, 

FESTÉKKAZETTÁK és KELLÉKEK! 
Továbbá számítógépek, teleionok, telefaxok, 

írógépek, számológépek, árazógépek, 
mérlegek, nyomtatványok forgalmazása. 

Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHN1KA KFT. 

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

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

Telefon: 447-563, 445-676 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

OLCSÓ ITALOK ÜZLETE 

I^Az Irányi u. 3. alatt (az Olasz fagyizó mellett) megnyílt az 
Olcsó italok üzlete, melyben a különféle sörök, borok, röviditalok, 
szörpök, szűrt levek mellett dohányáruk is olcsón kaphatók. 
Nyitva tartás: hétköznap és szombaton 8-19 óráig, 

vasárnap 10-19 óráig. 
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A T L A N 

• 3 szobás, összkomfortos, garázsos ker
tes lakás eladó. ÉWeklődni: Rózsa u. 
2/A. 

• Romániában. Szalontán 3 szobás csalá
di ház eladó. Telefon: 456-103. 

• Kóvesút mellett 3 szobás ház eladó-el-
cserélhelö. Érdeklődni: Békéscsaba VII. 
kerület, Haladás u. 6. 

• 830 m'-es zártkert eladó a Kastéty-szó-
lőkben. a Lencsési mögött Érdeklődni: 
reggel 7-9 között, telefon: 457-674. 

• Családi ház telekkel a belvárosban ela
dó. Érdeklődni: Klapka u. 4. 

• 3 szobás, összkomfortos kertes ház és 
2 faragott ágy eladó. Jósika u. 58. 

• A központban üzlet eladó. Tel.: 452-317. 
• 1 évre konyha-spájz albérletbe kiadó, 

csak házaspárnak. Cím: Békéscsaba VI. 
kerület. Nagyrét 1746. (második bejáró) 
a volt Oláh István u. folytatása. Érdek
lődni lehet szombat-vasárnap. 

• Garázs kiadó a Lencsesi-kanyarban. 
fűtött épület alatt. Érdeklődni: Vásárhelyi 
u. 10. alatt, vagy a Thermál Taxi 20-as 
kocsijában. 

• Albérletbe kiadó 1,5 szobás bútorozott 
lakás 1 évre. Teleion: 455-497, 19-20 
óráig. 

• Béke-kert eladó. Érdeklődni: Penza 11., 
Jakab Dezső. 

J A R M U 

• Nyugat gépkocsik féltengely-, henger-
fej-felújítása! Érdeklődni: Bankó u. 31. 
(volt Kulich utca). 

S Z O L G Á L T A T Á S 

• Színes telvízjók javítása hétvegén is ga
ranciával! Domokos Tamás, telefon: 
323-721. 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés vi
dékre is. Autórádió és -magnó, HIFI, vi
deó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, 
Csíki u. 38. Telefon: 326-931 (üzenet
rögzítő) 

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

• Automata mosógépek és program
kapcsolóik javítása garanciával! Tele
fonügyeiét és helyszíni javítás minden
nap 7—19 óráig. Telefon és postacím: 
325-948: Elektron Gmk, Békéscsaba. 
Petőfi u. 10. Javítóműhely: Békéscsaba, 
Bartók Béla út 4. Nyitva: hétfőtől pén
tekig 14-16 óráig. 

• Automata mosógép, háztartási- és bar-
kácsgépjavítás. antennák-parabolák 
szerelése, épületvillamossági munkák 
tervezése, kivitelezése, egyéb villamos
sági munkák! Műszaki cikkek adásvéte
le. Mindez garanciával Cím: Elektra-
szerviz, Hargita u. 5. Felvevőhelyek: Be
rényi út 20. (453-305); Pipacs köz 10. 
(455-474). 

• Dr. Kerekes Attila fogszakorvos rendel: 
hétfő-szerda-péntek 16-16 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. Békéscsa
ba VI., Urszinyi Dezsöné u. 5. 

• Telefonügyeletet vállalok. Tel.: 457-934. 

• Színes és fekete-fehér televíziók javítá
sa, áthangolás. Antennaszerelés. Hasz
nált nyugati színes televíziók eladása 
10 000-20 000 forintig. Cím: Bankó u. 
31. (volt Kulich u.). telefon: 325-122. 

• Lépcsőházak, irodák takarítása olcsón, 
megbízhatón! Érdeklődni: Egressy u. 38. 

• Lapostetők, magastetők készítése, javí
tása garanciával, épületasztalos munkák 
és utólagos talajvíz elleni szigetelés vál
lalása. Tel.: 447-247/127, 9-12 óráig. 

E G Y É B 

• Hízók hasítva eladok. Telefon: 
459-337. 

• Van Önnek heti 15 órája? Miért nem 
keres pénzt? Tel.: 452-152, csütörtökön 
és pénteken 12-14 óráig. 

• HP III nyomtató eladó, memória- és 
Postscript lehetőséggel is. Érdeklődni 
munkaidőben a 445-676-os telefonon. 

• Nagyobb összegű kárpótlási jegy eladó. 
Érdeklődni: Berényi út 14. 

• Samsung pénztárgép eladó. Telefon: 
452-718. 

• Sicó Sztella névre hallgató kutyám eltúnl 
a Kazinczy ABC melletti zöldségestől. A 
kutya fertőző betegségben szenved, kül
földi gyógyszerezés alatt áll. Kérem a 
becsületes megtalálót, sürgősen értesít
sen! Teleion: 326-654. 

• 386-os PC sürgősen, áron alul eladó. 
Pálos Tamás, 457-226. 

• 6 személyes étkező eladó. Telefon: 
322-053. 

• Lazítson autogén
tréninggel! Teleion: 
448-378. 
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VISSZASZÁMLÁLÁS Önkormányzati képviselőink 
még javában dolgoznak, 

azonban a városban is megkezdődött a visszaszámlálás. Az 
év vége felé számot kell adniuk arról, mire volt elég a négy 
esztendő, mi változott, hogyan kapták és hogyan adják át Bé
késcsabát az utánuk jövőknek. Most induló sorozatunkban 
arra kértük a képviselőket, értékeljék az önkormányzat eddigi 
tevékenységét és saját munkájukat. 

Önkormányzatiság: jó 

1 

J 

I 
Nagy Sándor 

Nagy Sándor fideszes ön
kormányzati képviselő, 27 
éves, kezdetben a Fidesz 
frakcióvezetője, jelenleg a 
városgazdálkodási és város
fejlesztési, valamint a szoci
ális bizottság tagja. Elsőként 
az önkormányzat munkájá
ról beszélt: 

- Az elmúlt három és fél 
év alatt az önkormányzat 
összességében jól végezte 
a munkáját, ezt főleg a vá
ros menedzselésére és a 
gazdasági ügyek kezelésére 
értem. Minden területet f i
nanszíroztunk, illetve a szin
ten tartáson túl, kisebb-na
gyobb fejlesztések történtek. 
Készül az új hulladékkezelő, a piacrendezés és a Rózsa 
Ferenc Gimnázium új épületeinek kialakítása is nagy tétel. 
Ezek a beruházások Békéscsaba valamennyi lakóját érintik, 
bízom benne, hogy megelégedésünkre szolgálnak majd a 
kezdeti nehézségek ellenére is. 

- Véleményed szerint hányas osztályzatot érdemel az 
önkormányzat, és hányasra értékelnéd a te munkádat? 

- Az önkormányzatnak négyest adnék, magamnak pe
dig hármast. Számomra - és azt h iszem, képviselőtársaim 
számára is - a tanulás időszaka volt az elmúlt pár év, meg
tanultuk, mi az az önkormányzatiság. Ma már átlátjuk, ho
gyan és mit kell csinálnunk a városban, talán a következők
ben felesleges körök futása nélkül érhetünk el eredménye
ket. A közgyűlésnek stratégiai döntéshozó testületnek kelle
ne lennie, nem pedig belefolynia a napi apró ügyekbe. Na
gyon fontosnak tartom, hogy a testület adja át bizonyos ha
táskörök gyakorlását például a bizottságoknak - így elke
rülhetők lennének a monstreülések. 

- Mennyire érvényesült Békéscsabán a liberális politikai 
vezetés? 

- Az SZDSZ megnyerte a választást, ők adták a polgár
mestert, azonban úgy érzem, nem vállalták fel kellőképpen 
azt, hogy liberális a városvezetés. Ez nem mutatkozik meg 
a bizottságokban, és frakciók sincsenek, ahol képviselők -
a lakosság érdekeit maximál isan szem előtt tartva - egysé
ges véleményt alakítanának ki. így a választásokkor tudnák 
az emberek, mit köszönhetnek egy konzervatív és mit egy 
liberális városvezetésnek. Országos szinten ez már így mű
ködik; akinek nem tetszett az MDF-vezette konzervatív kor
mány, az szavazhat mondjuk egy liberális pártra... 

MIKÓCZY ERIKA 

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Közeledik a választás napja. Mindenki számára lehetőség van fi
zetett politikai hirdetések közzétételére, azzal a kikötéssel, hogy 
az újság első és utolsó oldala nem vehető igénybe e célra. 
A politikai hirdetések leadási ideje: minden péntek déli 12 óra. 

Továbbá kérjük, amennyiben valaki bárminemű közér
dekű információt szeretne hozzánk eljuttatni, 
ezt időben tegye! 

• GONDOLKODÓ 

Lavinaveszély 

Egy kis piszkos patakocs
ka született a hegy mélyén, s 
szégyenlősen elindult a völgy 
felé. Létezését tudomásul 
vették a nagyobb folyók, 
édesgetni kezdték, aztán 
egyszer-kétszer a tenyerére 
csaptak, majd nevetés tár
gyává tették a torzszülöttet. 

Telt-múlt az idő, s a kis pi
szok egyre terebélyesedett, 
polipszerű formát öltött, mé
regfogakat növesztett. így hát 
meg is fertőzte nagy testvé

reit, maga alá gyűrte kristály
tiszta vizüket, s életre keltette 
a mindenhol szunnyadó 
mocskot, az ordas poklokat. 

És ment ez így addig, míg 
az óriássá változott törpe 
meg nem ütközött egy töré
keny facsemetével; ezzel 
már nem tudott zöld ágra ver
gődni, az élet vizére szomja
zott, de örökké szomjan halt, 
hogy újra és újra életre keljen 
a hegyek ölében, a szunnya
dó semmiből. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

1 KÉPVISELŐINK A PARLAMENTBEN 

Amíg vér nem folyik 

A közelmúltban az országban elkövetett brutális gyilkosságok, vala 
mint a biztonságosabb élet iránti vágy ráirányították a figyelmet a 
rendőrségi törvény jelenleg zajló parlamenti vitájára, melyben fölszólalt 
Békéscsaba SZDSZ-es országgyűlési képviselője, dr. Lukovics Éva is 

„Biztató, hogy a bűncselekmények 10 százalékkal csökkentek 
ugyanakkor megdöbbentő, hogy évente mintegy 300 embert ölnek 
meg Magyarországon - mondta a képviselőasszony. - A legszomo 
rúbb az, hogy tavaly 23 százalékkal emelkedett a gyermekek elleni 
bűncselekmények száma." 

A rendőrség iránt kettős követelmény nyilvánul meg Lukovics Éva 
szerint: a közbiztonságot és a köznyugalmat kell szolgálnia, de úgy, 
hogy az emberek személyiségi jogai ne csorbuljanak. Ezt úgy lehetne 
garantálni, ha a törvényben pontosan meghatároznák a rendőrség és 
az állampolgárok egymással szembeni jogait és kötelezettségeit. To 
vábbá szorgalmazta, hogy a rendőrségnek kötelessége legyen a se 
gélyhívásoknak eleget tenni: „Sokan szóvá tették, hogy botrányok ese 
tén a rendőrség mindig úgy nyilatkozott, hogy amíg vér nem folyik 
nem avatkozhatnak a család életébe. Kell hogy legyen annyi bizton 
ságérzetük ezeknek a családoknak, hogy legalább a rendőr kihívása 
ra számíthassanak!" 

Csak olyan rendőrségnek lehet becsülete, amely rátermett, a joggal 
élő s nem visszaélő emberekből áll. „Örömmel tapasztaltam - lega 
lábbis szűkebb hazámban - , hogy a közelmúltban a rendőrség állo 
mánya jelentősen megújult és megfiatalodott; tanult, hivatástudattal 
bíró, elkötelezett emberekből áll. Meg kell őriznünk ezeket az embere 
ket a rendőrség és mindannyiunk számára! Ez elsősorban anyagi kér
dés, s a magam részéről támogatni fogok minden olyan javaslatot 
mely a rendőrség működési feltételeinek javítására irányul" - fejezte 
be Lukovics Éva. 

A konzervgyár sorsa 
A másik békéscsabai országgyűlési képviselő, dr. Futaki Géza 

(SZDSZ) kérdést intézett a pénzügyminiszterhez a konzervgyár felszá 
molásával kapcsolatban. „Hogyan fordulhat elő az, hogy van egy gyár, 
mely szívesen termelne, van vevő, aki megvenné a termékeket, foglal 
koztatna 570 embert, akiknek munkát kellene biztosítani. A termelés fi 
nanszírozása a vállalat számláján lévő pénzösszegből megoldhatónak 
látszik, hitelt nem kell felvenni, az értékesítési ciklus végére a befekte 
tett pénz haszonnal megtérülne. A dolgozókat nem kellene elbocsáta 
ni, hanem egész évben foglalkoztatni! Mi a megoldás?" - kérdezte a 
képviselő. Erre talán a március 4-re kiírt fölszámolás után kaphatunk 
választ. 

H M. 




