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'Mikulás bácsi 
virgácsa 

A piros csokisapkás Tél
apó életre kel a bonbo-
nosdobozból, és tesz egy 
könnyű sétát a hóesés
ben. A zöldségesnél diót, 
mogyorót, narancsot 
vesz, szépen kiporciózza 
piros celofánzacskókba. 
Azután a Százas ABC 
pultjainál tűnik fel, hogy 
megtöltse vattával besze
gett puttonyát szaloncu
korral, Duna kaviccsal, 
Eperjóval, Francia dra
zséval. Majd szánkója elé 
fogja a pej kancát (csen
gettyűvel a nyakában), és 
az erdőben gyűjti össze 
a rőzsét, a virgácsnak 
valót. Ezek után otthon 
óarany szórópisztolyával 
lefújja az ágacskákat és 
beledugdossa a csoma
gokba. Majd a játékbolt
ba siet, matchboxokat, 
Kinder tojásokat, Lego-
készleteket vesz, útköz
ben kitölt egy totót, beug
rik a fodrászhoz nyirat
kozni. Ott találkozik a 
Mágikus Krampusszal, 
épp jókor, hisz meg kell 
beszélniük a koreográfiát. 
Amikor a Krampusz 
ijesztgetni kezdi a gyere
keket, a Mikulás virgács
csal suhint a szarvai 
közé. Végül mindenki 
boldog lesz és nyugodt. 

KÁNTOR ZSOLT 

- Lassan egy éve, hogy űj 
önkormányzatot választottunk. 
Kérem, foglalja össze az elmúlt 
esztendőnek az önkormányzat 
szempontjából legfontosabb tör
ténéseit. 

- Az 1994. december 11-én 
megtartott önkormányzati vá
lasztások után megalakult az új 
képviselő-testület, megválasz
tottuk az alpolgármestereket, ta
nácsnokokat, bizottsági elnökö
ket, tagokat. Békéscsabán szlo
vák, cigány és román kisebbsé
gi önkormányzatok is alakultak 
a választás alapján. 1995 els^ 
feladata a város költségvetésé
nek elfogadása volt. Ennek so
rán az újraválasztott és az i 
képviselők is átlátták, hogy nem 
folyamatos négyéves kamp,. 
nyolás következik, hanem Be-
késcsaba polgárainak szolgála 
ta; a város működőképességé
nek és további fejlődésének biz
tosítása a célunk. Természete 
sen különböző módon tartották 
és tartják ezt megvalósíthatónak 
a képviselők, így a költségve
tésről hozott döntés során is voltak nemmel sza
vazók. Tavasszal kiderült, hogy szakmai és pénz
ügyi változtatások szükségesek a következő idő
szakban városi, térségi és országos okokból. Új 
megoldásokat kell találnia a testületnek az okta
tási intézmények működtetésében, mivel az új 
oktatási törvény, a csökkenő gyermeklétszám is 
az alapjaiban változó központi támogatási rend
szer, a korábbi megoldások újragondolását kény
szeríti ránk. 1995-ben tapasztalhattuk: piszko
sabb, gondozatlanabb Békéscsaba, kevesebb 
pénzünk van korszerűsítésre, felújításra, nem 
tudjuk elképzeléseink szerint támogatni a lakos
sági közműfejlesztési társulásokat, a lakásépítő
ket. Májustól októberig vitáztunk a szakemberek
kel, a helyi polgárok különböző csoportjaival ar
ról, hogy nagyot lépve, vagy több kis lépéssel 
alakítsuk-e át intézményrendszerünket. Az utóbbi 
megoldás kapott többséget. Őszre láthatóvá vált, 
hogy kompromisszumképes gondolkodással és 
következetes várospolitikát lehet folytatni, így 
szakmai értékeink kevésbé sérülnek és pénzügyi 
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Egyéves az 
önkormányzat 
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helyzetünk sem kerül katasztro
fális állapotba. Most újra a kö
vetkező év tervezése van figyel
münk középpontjában. 

- Hétköznapjainkat át- meg 
átszövik a pénzügyi nehézsé
gek. Ilyen helyzetben van-e le
hetősége a városnak a további 
fejlődésre? 

- Az egész élet egy pénz
ügyi nehézség, ha költségvetési 
szemmel nézzük a világot. Min
denki ettől szenved: a családok, 
a települések, az ország, az 
ENSZ. Tele vagyunk ötletekkel, 
elképzelésekkel, célokkal, igé
nyekkel, elvárásokkal. Csak 
pénz kellene ezekre. Minden 
évben újra és újra végig kell 
gondolnunk, hogy mit tartunk 
fontosnak, mire mennyi pénzt 
tudunk előteremteni. Figyeljük a 
központi költségvetés parlamen
ti vitáját, döntéseit; elemezzük a 
város idei bevételeit és kiadása
it: összegyűjtjük az igényeket, a 
saját pénzszerzési lehetősége
ket. Az országos költségvetés 
tervezete nem ígér sok jót Bé

késcsaba szamára. Fejlődni csak akkor tudunk, 
ha nagyon szigorúak leszünk saját magunkhoz. 
Fejlődnünk kell, különben lemaradunk, rosszul 
érzik magukat az itt lakók, elköltöznek a fiatalok. 
Meg kell teremtenünk a fejlődés lehetőségét! 

- Egy jól összeforrott, szakmailag felkészült 
döntéshozó testület sok nehézségen átsegítheti 
az egész várost. Hogyan értékeli a jelenlegi köz
gyűlés tevékenységét? 

- Véleményem szerint az 1996-os városi költ
ségvetés elfogadásáig nagyon sokat fogunk még 
tanulni a városvezetés című tantárgyból. Nem hi
szek az egyetértésben - különbözőek vagyunk. 
A következetesség és a kompromisszumkészség 
egyensúlyát kell a testület minden tagjának meg
találnia. Akkor is előfordul, hogy a többség nem 
fogad el egy javaslatot, de ezért nem illik és nem 
is célszerű megharagudni, megsértődni. Az 1995-
ös évet ez a testület csinálta végig. Szerintem a 
körülményekhez képest egyre jobban működünk, 
de az értékelés joga a választópolgároké. 

(H. M.) 
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FÓRUM 
A korábbi út járható 

Domokos László 
képviselő 

Domokos László (Fidesz) 
1990-1994-ig Békéscsaba egyik 
alpolgármestereként lett ismert. A 
tavalyi választásokon listáról ke 
rült be az új közgyűlésbe. A pénz
ügyi-ellenőrző bizottság elnöke, a 
gazdasági bizottság tagja. Jelen
leg a fővárosban dolgozik, de to
vábbra is sok időt és energiát for
dít békéscsabai teendőire, az ön
kormányzati munka tevékeny ré
szese. 

- Milyennek látja a jelenlegi közgyűlést? 
- Lényeges különbség, hogy sokkal több téma kerül zárt ülésen 

megvitatásra, mint az előző működési ciklusban. A sajtó jóval türelme
sebb, elnézőbb ezzel a közgyűléssel, ami a kiegyensúlyozott munka
végzést segíti. Bár sokszor bizottsági szintű a vita - főleg, ha az elő
terjesztés a megfelelő szakbizottságokat elkerüli - , de szerencsére a 
képviselők a felelősebb döntés érdekében igénylik az érdemi véle
ménycserét. Itt olyan sok és annyiféle, a város hétköznapjait érintő dön
tés van, hogy aki ezt frakciószerűen akarja dűlőre vinni, az rossz irányt 
választ. Ilyennek látom a városi vagyonkezelő szervezet(ek) ügyét, ahol 
a szakmai szempontok háttérbe kerültek. A közgyűlés egyes frakciói
nak többségi határozata nehéz helyzetbe hozta a polgármester és az 
alpolgármestereket, a hatékony városi vagyongazdálkodást. 

- Mi a véleménye az önkormányzat jelenlegi pénzügyi politikájáról? 
- Kezdetben általánosan jellemző volt az előző négy év tagadása. 

Ez jellemezte a városi költségvetési „stabilizációs programot" is, amely 
már jelentős átalakuláson ment át. Rá kellett döbbennie megalkotóinak 
is, hogy az elmúlt évek lassú, de következetes megújulására van csak 
lehetőség, és végül is nem is annyira „rossz" költségvetési örökséget 
vett át az új közgyűlés a korábbitól. Szerintem nines jobb, egyszerűbb, 
könnyebb út, mint az 1990-93-ban megfogalmazott és folytatott hosszú 
távú, lépésről lépésre, napról napra következetesen kézben tartott költ
ségvetési koncepció. A főbb kitörési pontok nagyon hasonlóak lehetnek 
a ma Békéscsabájának is. Az alapvető működési elveiben a korábbi 
folytatása a járható, hiszen a külső feltételrendszer semmivel sem ked
vezőbb. Néhány hangsúlyeltolódás érezhető - kevesebb pénzt biztosí
tott a közgyűlés 1995-ben városüzemeltetésre és fejlesztésre, amely 
visszaerösítése várható a későbbiekben. Új és furcsa jelenség a költ
ségvetési előterjesztésekben, hogy az előterjesztői hangsúly áthelyező
dött a költségvetési bizottság elnökére a költségvetésért felelős alpol
gármesteri posztról. 

- Mivel telnek a napjai mostanában? 
- Új, szabadabb életet kezdtem, most megint „csak" közgazdász 

vagyok, aminek nagyon örülök. Hasonlóan a város nehéz pénzügyi 
helyzetéhez, amely 1990-91-ben volt tapasztlaható, most újból válság
helyzetek megelőzésével, megoldásával foglalkozom, illetve szerveze
tek reorganizációjával, mint tanácsadó szakember. Hosszabb pihenés 
és tanulás után kezdtem dolgozni, mert a négy év nagyon kimerített, 
különösen az utóbbi másfél, amikor egyedül voltam alpolgármester. Tu
dom, hogy a polgármester urat is, így minden elismerésem az övé és 
a családjáé, hogy folytatja a városért való munkáját. 

(H. M.) 

1 RÓLUNK ÍRTÁK.. . 

B é k é s c s a b a 
A szezon nagy talánya a viharsarki lila-fehérek visszaesése, hiszen 

a Békéscsaba - hazai szinten - figyelemre méltó játékosokat vonultat 
fel, ráadásul kiváló edzője van. Úgy fest, Pásztor most nem tudta egy
ben tartani a nyájat, s ahogy körülnéz a békési pázsiton, rá kell döbben
nie: hovatovább csak egyetlen Szarvasa maradt (a csatár még ebben a 
kritikus szituációban is harmadik a góllistán.) A krízis okait hamarosan 

meg kell találni, különben a helyi kábeltévések tavasszal so
rozatot indíthatnak, ezzel a címmel: Kórház utca a kiesés 
szélén... 

(NÉPSZABADSÁG) 

• FELHÍVÁS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Szlovák Ki
sebbségi Önkormányzata köz
meghallgatást tart 1995. decem-
uer 11-én 16 órakor a városháza 
dísztermében. Témája: a szlovák
ság jelenlegi helyzete Békéscsa
bán, a szlovákság jövője. Közre
működik a Cabjanska ruziőka és 
a békéscsabai szlovák iskola ta
nulói. Karnagy: Rázga József. 

• SZLOVÁK FILMEK. Békés
csaba Megyei Jogú Város Szlo
vák Kisebbségi Önkormányzata, 
Szlovákia kulturális intézete és a 
Phaedra mozi a kisebbségek nap
ja alkalmából szlovák filmvetítést 
indít havonta egy alkalommal a 
Phaedra mozi kamaratermében, 
melyre minden érdeklődőt sze
retettel várnak. Az első előadás 
időpontja december 18., 15 óra: 
Perinbaba (mesefilm), 17 óra: Po-
mocnik (L. Ballek regénye nyo
mán). A rendezvénysorozatot 
megnyitja Karol Wlachovsky, a 
szlovák intézet igazgatója. 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál (Szabadság tér 11-17. III. 
emelet 1.) december 7-én, csütör
tökön 13-15 óráig dr. Klimaj Já
nos jogtanácsos jogsegély-szol
gálati fogadóórát tart. 

• TÁNCISKOLÁSOK VIZS
GÁJA. December 9-ón, szomba
ton 14 és 17 órakor a Magyar 
Honvédség Helyőrségi Klubjában 
(Szabadság tér 6.) kezdő táncis
kolások vizsgabemutatójára kerül 
sor. A kurzusvezetők, Németh 
Krisztina és Gulyás Miklós, vala
mint a táncoló gyerekek szeretet
tel várnak minden érdeklődőt. 

• STÍLUSOK CSATÁJA. De
cember 10-én, vasárnap 10 órától 
a Szabó Pál Téri Általános Isko
lában Chon-Ji Kupa néven nyílt 
taekwon-do bajnokságot rendez
nek a Ligeti sörkert támogatá
sával. Belépődíj: felnőtteknek 150, 
gyerekeknek 100 Ft. 

• IRODALMI KÁVÉHÁZ. De
cember 9-én, szombaton 17 órá
tól a Békéscsabai Keresztyén If
júsági Egyesület szervezésében 
Irodalmi kávéház lesz a evangéli
kus egyház nagytermében (Lu
ther u. 1). Program: a Belvárosi 
Általános Iskola és Gimnázium 
diákjainak Bartók-estje, közremű
ködik Guba Bea, Rázga Áron és 
János Hajnalka; művészeti veze
tő: Petényi Borbála. A program 
további részében Fénnyé válunk 
címmel lesz látható Szeverényi 
Mihály festményeinek kiállítása, 
melyet Bakay Péter nyit meg. Ezt 
követően Advent címmel Németh 
Mihály evangélikus lelkész tart 
előadást. Az Irodalmi kávéházra 
a belépés díjtalan. A szünetben 
teázásra és sütemény melletti be
szélgetésre is alkalom nyílik. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• JÓGA. A Békés megyei Jó
ga a mindennapi életben egye
sület szervezésében december 9-
én, szombaton 19 órától előadást 
tart Swami Chidanand. Az elő
adás címe: A jóga és a te min
dennapjaid, belépődíj: 200 Ft. Jó
ga hétvége lesz december 9-ón 
10 órától 10-én déli 12 óráig. Prog
ram: előadás, meditáció, ászá
nak, pránajáma, jóganidra. Rész
vételi díj: 2000 Ft, az összeg tar
talmazza a szállás és az étkezés 
költségeit is. Bővebb felvilágosí
tás kérhető mindennap 19 órától 
a 323-616 telefonszámon. Az elő
adások és a jógahétvége helyszí
ne a Békési Úti Közösségi Házak 
(Békési út 24.). 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Kiss Anita Rita és Vo-Manh 
Csüng, Leszkó Ida és Cservenák 
János, Zelenyánszki Katalin és 
Dunai János 

SZÜLETÉS 

Mikó Péter és Nagy Edit Juli
anna fia Bence. Viczián Tamás és 
László Ágnes fia Ádám, Baráth 
József és Turai Krisztina Anita fia 
Norbert József, Garzó Ferenc és 
Diviczki Klára fia Áron, Lengyel 
József ós Farkas Ibolya fia Ri
chárd Gergő 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése soron következő ülését december 7-én, 
csütörtökön 9 órától tartja a városháza dísz
termében. Várható napirend: 

Zárt ülés: 
1. A Szabó Pál Téri Általános Iskola ve

zetői állására kiirt pályázat elbírálása. 
2. A Vagyonkezelő Rt. ügyvezető igazga

tói pályázatának elbírálása. 
3. A polgármesteri hivatal könyvvizsgálói 

munkakörére érkezett pályázatok elbírálá
sa. 

4. A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 
kollektív vezetésének felülvizsgálata. 

5. Vagyoni ügyek. 
6. A Csabai Üzemeitető és Szolgáltató 

Kft üzletrészeladásának elbírálása. 
7. A Csaba Center kereskedelmi központ 

szerződése. 
8. Fellebbezések ós egyéb méltányossá

gi ügyek. 
Nyilvános ülés: 
1. Jelentés közgyűlési határozatok telje

sítéséről, válasz interpellációkra. 

K Ö Z G Y Ű L É S 
2. Az 1996. évi költségvetés koncepciója. 
3. A helyi autóbusz-közlekedési díjak 

megállapításáról szóló 2/1995. (I. 19.) szá
mú rendelet módosítása - rendeletterve
zet. 

4. Az önkormányzati tulajdonú érdekelt
ségben lévő vízi közműről szolgáltatott ivó
víz, valamint a szennyvíztisztítás és -keze
lés díjának megállapításáról szóló 3/1995. 
(I. 19.) számú rendelet módosítása - ren
delettervezet. 

5. A helyiadó-rendeletek módosítása -
rendeletalkotás. 

6. A közgyűlés és szervei, valamint intéz
ményei közbeszerzéseiről szóló 56/1995. 
(XI. 9.) számú rendelet módosítása. 

7. A háziorvosi ügyelet elhelyezése, to
vábbi üzemeltetésének lehetőségei (funkci
onális privatizáció). 

8. A háziorvosi praxis fejlesztése. 

9. Közszolgáltatások és városüzemelte
tési feladatok pályáztatása. 

10. Önkormányzati ingatlanok egységes 
biztosításának tervezete. 

11. A megyei önkormányzat és Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kö
zötti megállapodás (volt Demisz-tábor, Tre
fort utcai kollégium). 

12. A Monográfia Bizottság beszámolója 
az 1995-ben végzett munkáról, a művelő
déstörténeti kötet helyzetéről. 

13. Közművelődési ügyek. 
14. A közterületek, településrészek elne

vezéséről, művészeti alkotások közterületi 
elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása. 

15. Békéscsaba általános rendezési ter
vének módosítása (Mezőmegyer). 

16. A szociális szféra hatékonysági vizs
gálata. 

17. A közgyűlés 1996.1. félévi munkater
vének megállapítása. 

18. Bejelentések. 

H Á T T É R B E S Z É L G E T É S 

A k ö l t s é g v e t é s i vita e lé 
November 30-án került sor az immár hagyományosnak mondha

tó háttérbeszélgetésre a polgármesteri hivatalban. Az újságíróknak 
Pap János polgármester és Sisak Péferalpolgármester fejtegette az 
1996-os költségvetés irányelveit, gyakorlati megvalósításának út
vesztőit és vonzatait. A központi költségvetés meglehetősen nehéz 
helyzetbe hozza a települések önkormányzatait, így városunk költ
ségvetését és gazdálkodását is. A központi támogatás mértéke egy
re csökken. Jelenleg még adott a lehetőség, hogy a parlament elé 
pályázatokat nyújthatnak be az önkormányzatok, támogatottak pél
dául az életveszélyessé vált oktatási intézmények rekonstrukciós 
munkálatai. Békéscsabán sajnos bőven vannak ilyenek, gondoljunk 
csak a Kolozsvári Úti Óvoda épületére, vagy az egyes iskolára, mely 
ugyancsak megérett a felújításra. Hasonlóan rossz állapotban van a 
Szent László Utcai Általános Iskola épülete, melyet bővíteni, korsze
rűsíteni kellene. Az eddigi információk szerint azonban kevés pénzt 
ajánlanak Békéscsabának. Érdekes módon a parlament elé terjesz
tett javaslatokban teljesen új intézmények létrehozása kapna támn-
gnt-'ist. A helyzet így elég ellentmondásos, és ebből rögtön adódik a 

Kezdő társastánctanfolyam 
INDUL 

13-18 éves diákok részére Békéscsabán, 
a Magyar Honvédség Helyőrségi Klubjában 
(Szabadság tér 6.). A tanfolyam dija: 1800 
Ft/fő/3 hónap. Beiratkozás: 1995. december 
11-én és 18-án 15 órakor. 

kérdés: ebben a gazdasági helyzetben melyik az ésszerű - a már 
meglévő, működő intézmények felújítása mintegy értékmegőrző jel
leggel, vagy pedig egy új létrehozása? 

A központi költségvetésből egyébként az önkormányzatoknak jö
vőre 415 milliárdot irányoznak elő. Az önkormányzatok ezzel szem
ben 430 milliárdra tartanak igényt. 

Városunk költségvetése és gazdálkodása sincs irigylésre méltó 
helyzetben. A közgyűlés már meghallgatott egy változatot a költség
vetésről, melynek irányelveivel, célkitűzéseivel egyetértenek a kép
viselők. A vita a „hogyan" és a „mi módon" körül folyik és a követke
ző közgyűlésből is várhatóan több órát ezzel fognak tölteni városa
tyáink. Azt mindenesetre célként fogalmazták meg, hogy a nagy üte
mű ingatlaneladásokat fékezzék, a bevételfokozókat pedig megtart
sák. További bevételt jelentenek a városnak a vállalkozókat érintő 
helyi adók emelése is. Az igy befolyt adónövekményt kizárólag kom
munális beruházásokra és az intézményi hálózat korszerűsítésére 
fordítják. A város kommunális fejlesztése mindenképpen fontos, hi
szen ezáltal az itt dolgozó vállalkozók feltételeit is javítja. 

A város egyébként keresi és várja azon vállalkozók, befektetők ér
deklődését, akik beruházásaikkal munkahelyeket tudnak biztosítani. 

KA-N-GA 

A s z é g y e n árnyéka 

Időről időre előfordul, hogy a gyerekeket az iskolaudvarra, az 
áruházba, esetleg egy templomba menekítik, ahelyett hogy éle
tük mindennapjai a szokásos mederben folynának, míg szüleik 
nyugodtan végzik napi teendőiket. 

Novemberben az evangélikus gimnáziumban háromszor volt 
hamis bombariadó, és ha információim pontosak, mindhárom al
kalommal egy gyerekhang jelentette be telefonon a „bomba hírt". 
A „csinytevő", úgy látszik, nem volt tisztában tettének következ
ményeivel, hisz büntetendő cselekményről van szó. Bizonyára 
nem gondolt arra sem, hogy mennyibe kerülnek az ehhez hason
ló vaklármák az iskolának, a rendőrségnek, a tűzszerészeknek 
stb. Talán eszébe sem jutott, hogy egyszer majd neki is lesznek 
gyerekei, akik iskolába fognak járni. 

Remélem, a fiatal „csínytevő" elolvassa e sorokat. Két dolgot 
tanácsolnék neki: gondolja végig a történteket és keressen ma
gának más szórakozást. Azt is tanácsolnám, hogy olvassa el fi
gyelmesen Ottlik Géza Iskola a határon című könyvét. 

A meg nem tartott órákat egyébként egy szombati 
napon kellett bepótolniuk a gimnázium vétlen tanulói-



K i s karácsony * 
0 

Vannak ünnepeink, ame
lyekhez elég csupán a lelkün
ket díszbe öltöztetni, elég né
hány szót mondani ahhoz, 
hogy megörvendeztessük 
szeretteinket. A karácsony, 
az kicsit más, a lelki ráhango
lódás mellett - amely gyak
ran a háttérbe szorul a nagy 
rohanásban - hozzátartoz
nak bizonyos látható jelek is. 
A feldíszített fa, a szépen terí
tett asztal, a finom vacsora, 
amelyek emelik az ünnep fé
nyét, és álmélkodó, boldog 
csillogást varázsolnak a gye
rekek szemébe. Már ahol van 
fenyőfa, terített asztal és jó 
vacsora... 

Úgy tűnik, lassan minden 
együtt lesz ahhoz, hogy Bé
késcsabán a nehéz helyzet
ben gyermekeket nevelő csa
ládok asztalára is kerüljön 
étel és a szobában ott álljon a 
feldíszített fa. A szociális iro
dától indult egy kezdeménye
zés, amely a közgyűlés és a 
polgármesteri hivatal 1995-
ös munkájának eredménye
ként, Pap János polgármes
ter és Uhrin Nándor pénzü
gyiiroda-vezető aktív közre
működésével és támogatá
sával rövidesen valósággá 
válik. Tóth Jolán, a szociális 
iroda vezetője elmondta, 
hogy 885 rendszeres nevelé
si segélyben részesülő csa
lád december 11. és 15. kö

zött átveheti a szobába és a 
karácsonyi asztalra valót. Ne
vezetesen családonként egy 
gyökeres fenyőfát (1-1,2 mé
teresek), 1 kg szaloncukrot, 1 
kg savanyú aprókáposztát, 1 
csomag savanyított káposz
talevelet, 1, illetve (3 vagy 
több gyerek esetén) 2 kg da
rált húst. A családokat erről 
levélben értesítették az iroda 
dolgozói. A levélben szerepel 
az átvétel pontos időpontja 
is, hétfőn 161 család, kedden 
délelőtt 113, délután 100 csa
lád, szerdán délelőtt 114, dél
után 100 család, csütörtökön 
délelőtt 109, délután 100 és 
pénteken 88 család térhet 
haza a kapottakkal. 

Az előkészítés a szociális 
irodában zajlik, az átadás le
bonyolítását az Egyesített 
Szociális Intézmények dolgo
zói végzik majd. Az ajándék
nak nem illik megmondani az 
árát, de talán most kivételt te
hetünk. A mintegy 2 millió fo
rint értékű szétosztásra kerü
lő áru 1,6 millió forintba került 
a városnak a nagyon kedvez
ményes beszerzési áraknak 
köszönhetően. 

És így nyugodtabban ül
hetünk le valamennyien kará
csonykor az ünnepi asztal
hoz... 

MIKÓCZY ERIKA 

Tájékoztató 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

pénzügyi és gazdasági irodájának adócsoportja felhívja a vál
lalkozók figyelmét, hogy a helyi iparűzési adó előlegét és a vál
lalkozók kommunális adója adóelőlegét a várható, éves fize
tendő adó 90%-ának megfelelő összegre az adóév december 
20. napjáig ki kell egészíteniük (az Adózás rendjéről szóló, 
többször módosított 1990. évi XCI. törvény 2. számú mellékle
tében foglaltak alapján). 

Tájékoztatja az adóalanyokat, hogy 1995. december 4. nap
jától új pénzforgalmi jelzőszámai a következők: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának adóbeszedési 
számlája: 11733003-15345008-08590000; Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gépjárműadó
számlája: 11733003-15345008-08970000; számlavezető pénz
intézet: OTP Rt. Békés Megyei Igazgatósága, Békéscsaba. 

Kérjük az adóalanyokat, hogy a pénzforgalmi jel
zőszámok változását írásban közölni szívesked
jenek. ADÓCSOPORT (TJjlértecl 

Egy év múlva újra választások 

- Országjáró tapasztalataim azt mutatják, hogy a magyar nép 
még nincs eléggé felháborodva a Horn-kormány gyenge teljesítmé
nye miatt, ráadásul sok a félrevezetett, becsapott ember - jelentet
te ki G. Nagyné dr. Maczó Ágnes, a Független Kisgazdapárt és a 
parlament alelnök asszonya a Luther utcai megyei kisgazdapárt 
székházában megtartott politikai nagygyűlésén. - Nem lehet addig 
rendszerváltásról beszélni, amíg az államadósság felülvizsgálatát el 
nem végzi a remélhetőleg hatalomra kerülő kisgazdapárt. 

Az alelnök asszony felháborítónak nevezte, hogy a parlamentben 
a jó szándékú képviselőket a többiek egész egyszerűen átverik, be
csapják a törvényalkotói munka során. Utalt arra is, hogyan próbálta 
ki Békési László, a Németh-kormány pénzügyminisztere 1989-ben a 
Fotexen, mi is az a privatizáció. 

Maczó Ágnes beszélt a pedagógussztrájkról is, amelyet a kor
mánypárti Szöllősi Istvánné, a pedagógus-szakszervezet főtitkára 
szervezett saját kormánya ellen a Parlament előtt. Hozzátette: kíván
csian várja, hogyan szavaz Szöllősiné a költségvetési vitában, mert 
ha lojális lesz saját kormányához, akkor az újságoknak ezzel a cím
mel kell megjelenniük: Szöllősiné átverte a pedagógusokat! (A jövő 
évi költségvetés-tervezet elfogadása esetén egyes újsághírek sze
rint kevesebb pénz jut az oktatásra, s nem elképzelhetetlen, hogy 
pedagógusokat fognak elbocsátani állásukból, illetve falusi iskolákat 
zárnak be.) 

Bár az alelnök asszony nem beszélt a párt által várt előrehozott 
választások időpontjáról, a kisgazdák novemberben meghirdetett 
programjában (amely könyv alakban is megjelent) Torgyán József 
pártelnök arra számít, hogy még idén decemberben vagy jövő janu
árban közös megegyezéssel felbomlik a koalíció, s 1996 őszén új 
választásokat írnak ki. 

SZILASI MIHÁLY 

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vá
rosüzemeltetési irodája (Békéscsaba, Szent István tér 7.) nyilvá
nos, egyfordulós versenytárgyalást hirdet a Dobozi úti kerék
párút építési munkáinak végzésére. 
A versenytárgyalásra pályázatot az nyújthat be, aki gyakorlattal, 
referenciával és szakmai megfelelőséggel rendelkező hazai vál
lalkozó, illetve a kiírási és tervdokumentációt ellenértékének 
megfizetése után a kiírónál átvette. 
Az ajánlattétel alapja: - elkészült kiviteli tervek, 

- részletes versenytárgyalási kiírás. 
Az ajánlatok beadási határideje: 1996. január 3. (szerda) 10 óra. 
Helye: Békéscsaba, polgármestei hivatal, városüzemeltetési 

iroda (Szent István tér 7.) 
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 1996. január 3. (szerda) 

10.10 óra. 
Helye: Békéscsaba, polgármesteri hivatal (Szent István tér 7.) 
A bontáson a bizottságon kívül csak az ajánlatot benyújtók, 
illetve a kiíró által meghívottak vehetnek részt. 
Az eredményhirdetés időpontja: 1996. január 11. (csütörtök) 

9 óra. 
Helye: Békéscsaba, Szent István tér 7.1. emelet, I. számú 

tárgyaló. 
A kivitelezés befejezési határideje: 1996. szeptember 30. 
Megkívánt minőség: I. osztályú, a vonatkozó szabályok, illetve 
műszaki előírásokban előírt követelmények szerint. 
Az ajánlatok kettős zárt borítékban, a külső borítékon „ Verseny
tárgyalás, kerékpárút-építés" megjelöléssel kell a megjelölt ha
tárideig a porgármestei hivatal városüzemeltetési irodájához 
eljuttatni. 
A versenytárgyalás kiírója a pályázónak az ajánlattétel alapját 
képező kiviteli tervdokumentációt 10 000 Ft + 25% áfa összeg 
befizetését követően adja át. 
A tervdokumentáció és részletes versenytárgyalási kiírás átve
hető a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájában (Bé
késcsaba, Szent István tér 7.) 
Időpont: a felhívás megjelenését követően 1995. december 

15-ig. 
A pályázó az ajánlat elkészítéséért díjat nem számolhat fel. 



IARODNOSTNA 
lOZAIKA M 

Mily nás húsúik zo Slovenského 
Komló.su, Juraj Dolnezemsky nám napi-
sal báseíi z prílezitosti zasvatenia malé-
ho evanjelichého kostola. Öakujeme 
mit! 

J U R A J D O L N O Z E M S K Y 

Z d r a v i m f a c a b i a n s k y e v . 
M a l y k o s t o l . . . 

od vyslavby 
od zrodu 
patrís k dcjinám mestu! 

Tvoje pcvné základy 
uz stvrf lisícrocie 
hlásajú pravdu, odholanosf 
bozieho slova 
ranny zvon upozornuje volá! 

Tu sa korení viera 
a v nej 
skromná potecha, 
picsíiach nádej 
co od zlého 
ostiecha! 

Napinas zivotom, 
v modlitbách 
pre kazdého 
mik.is zamyslenic 
ako trvaly symbol 
dobroty 
aj v dncsnej dobé 
cez cicle múdrosti 
to konecne 
smrtcrny clovek pochopí! 

Milí Citatelia! 
V tomto císle nasich novín sa k Vám ob-

racium s prosbou. Prosím Vás, ked máte ne-
jaké dokumenty, clánky co sa tyka zivota 
Slovákov násho mesta alebo nasej zupy a 
ktoré by ste radi publikovali v nasich novi-
nách, poslite nám to na naslcdujúcu adresu: 

Lopusni Natália 
Békéscsaba, P. Jilemnicky u. 1. 

Dakujem Vám. 
Pretoze to jc nase posledné císlo v tomto 
roku, aj touto cestou by som chcela zelat' 
kazdému cilatel'ovi Veséié Vianoce a St'ast-
livy Novy rok! 

Stretnutie slovenskych spisovatel'ov 
Zváz slovenskych spisovatel'ov v Madarsku a Cabianska organizácia Slovákov uz tradic-

ne usporiadala stretnutie slovcnskych spisovaterov z Rumunska, Vojvodiny, Ukrajiny? 
Madarska a Slovcnská, ktoré sa uskotocnilo 25. - 26. novembra 1995. Miesto konania bol 
hotel Körös a hybnou silou akcie, tak ako vzdy, bola Alzbeta Ancsinová, ktorej aj touto ces
tou dakujeme. 

Program oboch dní bol pcrl'ektnc pripraveny. Najzaujímavcjsie bolo „veccrné" stretnu
tie s autormi, ktori spestrili svoje vystúpcnie aj ukázkami vlastncj tvorby. 

Medzi hosftimi nechybali ani zástupeovia Matice slovenskej, zo Slovenská - pani 
Hrkl'ová, Vcl'vyslanccky radea, pán Wlachovsky a samozrejme nás stary známy, Pctcr And-
ruska a vzácny hosf- básnik Vojtcch Kondrot. Jeho slová - „slovencina ako jazyk jc 
vyborná, mózeme nou vyjadrif vsctky nase najskrytcjsie túzby, city a myslienky ..." -
potvrdili vsetci. A to je dobre. 

Príjcmná atmosféra oboch dní len dokazuje, zc mensinoví slovenskí spisovatclia sa v Bé
késskej Cabe cítili vyborne. 

DR. ALICAVNUKOVÁ 

PRVÉ OBRAZY DO SLOVENSKEJ GALERIÉ 
19. novembra organizovali Matica slo

venská, Umelecká beseda Slovenská, 
mestská samospráva násho mesta, sloven
ská samospráva Békésskej Caby a Cabian
ska organizácia Slovákov vystavu Slovcn-
skích umelcov v múzeu Michala Mun-
kácsyho. 

Z prílezitosti otvárania vystavy Sloven-
skích umelcov v menc Umeleckcj besedy 
Slovenská slávnostne odovzdal dary Slo-
venskích umelcov, cize prvé obrazy do ca-
bianskej Slovenskej galerié, Ondrej Bartko. 

Vystavu slávnostne otvoril Dr. György 
Sümegi a György Ezüst. György Ezüst na 
otváraní povedál niekol'ko slov aj o hislórií 
zalozenia galerié. Z jeho dojatych slov sme 
dozvedeli, zc základnú zmluvu galerié pod-
písali 20. októbra minulého roku. Galéria 
súcasních Slovenskích umelcov bude 
umicstnená v budove Domu kultúry, ked sa 
skoncí 3. fáza jeho stavania. 

Vystavu Slovenskích umelcov mözetc 
navstívif do 31. decembra, v Múzeu Micha
la Munkácsyho. 

V 

Cabianska slovenská samospráva 
o podporách a o predskolskej vyehove 

Na poslcdnom zasadnutí Slovenskej mensinovej samosprávy Béksskej Caby jej clenovia 
jednohlasne prijali návrh Karola Beliczu o princípoch udel'ovania financnej podpory. Na 
tento rok má samospráva k dispozicíi cclkovo 700 tisíc forintov. Z tejto sumy mieni podpo-
rovat' slovenské národnostné vzdclávacie institúcie mesta, pricom pri udel'ovaní podpory 
bude uprednostnovat' tych uchádzacov, ktori chcú prispiet' k co najefektívnejsiemu pre-
sadzovaniu pouzívania slovenciny. Desiatimi percentami podpory bude disponovat' predse
da samosprávy, pricom kazdy clen zboru möze iniciovat' udelcnie podpory na tzv. sloven
ské ciele. 

Dalsím závaznym bodom rokovania bolo prediskutovanic referátu Zofic Bohitsovej o 
súcasnom stave slovenskej predskolskej vychovy v Békésskej Cabe. Spomedzi 23 ma-
terskych sköl iba v deviatich prebieha vyucba slovenciny, pricom moznosti zapísat'dcti do 
základnych sköl so slovenskou vyucbou je este mencj. Ved' ak ncberieme do úvahy slovcn
skú skolu, iba v dvoch institúciách prebieha fakultatívna vyucba slovenciny v nizsích roc-
níkoch. Skutocnym problémom je, ze práca 12 slovenskych ucitelick materskych skól, kto
ré, majú na starosti skólkárske skupiny s priemerne 25 det'mi, stratí zmyscl', ked'zc v nej 
nepokracujú v základnych skolách. Podl'a cabianskych slovcnskych poslancov riesením by 
bolo, keby národnostnou normatívnou podprorou disponovali mensinové samosprávy, kto
ré by garantovali, ze sa bude pouzívat' na póvodne urcené ciele. 

PREVZATÉ Z L'UDOVYCH NOVÍN 

S L O V E N S K Á M E N S I N O V Á 
samospráva 11. decembra 1995. caká kaz
dého záujcmcu o 16. hodine na verejnú dus-
kusiu. V budove mestského úradu budú dc-
batovaf o dnesnom stave Slovákov v Bé
késskej Cabe. Pocas debaty prítomní mózu 

si vypocúf slovenské l'udovc picsne v poda-

ní speváckeho zboru „Cabianskcj ruzicky", 

a na besede vystúpia aj studenti Slovenskej 

základnej skoly. 

Redaktorka: 
N A T Á L I A L O P U S N Á 



IRODABÚTORT BÉKÉSCSABÁRÓL 
Képviselt márkák: 

GARZON 
FALCO 

ASSMANN 
QUARK 
ODEON 

magyar 
olasz 
német 

irodabútorok 
és székek 

EURÓPA IRODABÚTOR-SZAKÜZLET 
Békéscsaba, Andrássy út 11-17. 1. emelet • Tel/fax: 66/443-363 

(bejarat az Lurópa könyvesboltnál) 

S Z Ő N Y E G KERÁMIA 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

mwm lugsiLsipginiSEK 

Ünnepi apróságok, dekorációk, selyemképek, 
textil adventi koszorúk és sok-sok ötletes ajándék 

a szeretet ünnepéhez. 
Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 

minden kedves vásárlót. 

- gyapjú- és rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágynemük, derékalj, lakástextília, 
- kerámia, (a- és üvegáru, 
- kézzel varrott patchwork takarók és faliképek. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig, 

bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 9-12 óráig. 
5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 

Telefon/fax: 448-454. 
Az Unicon ruhagyárral szemben. 

B E V Á S Á R L Ó C É D U L A 

sorszám megnevezés egység ár 

1. Burek kenyér 70 dkg 68 Ft 
2. Tej 2,8% (k, szo: 43,60 Ft) 1 I 45,40 Ft 

Trappista sajt (k, cs, p: 483 Ft) 1 kg 503 Ft 
3. Csirkecomb 1 kg 239-346 Ft 
4. Egész pulyka (megrendelésre) 1 kg 464 Ft 

Pulyka-alsócombfilé 1 kg 351 Ft 
Pulykavirsli 1 kg 376 Ft 

5. Kolbászhús (darálva) 1 kg 430 Ft 
6. Dobozos üdítők 1 I 66 Ft 
7. Narancsital 1,5 I 99 Ft 

Maggi leveskockak 66 g 59 -60 Ft 
Eko tp üdítők 1 I 82-115 Ft 

8. Kristálycukor - lakosságnak! 1 kg 86 Ft 
9. Fekete bors (őrölt és egész) 50 g 55 Ft 

A bolt neve, címe: nyitva: h-p szo v 
Burek pékség, Kis-Tabán u. 2. 
Szeged Tej Diszkont, Kétegyházi út 3. 
Baromfimintabolt. Bertóthy udvar 1. 

Baromfihúsbolt, lllésházi u. 4. 

Jókai húsbolt, Jókai u. 18. 

6. Food-stop Diszkont, 
(a ruhagyári óvodával szemben) 

7. Csúcs ABC, Luther u. 9. 
8. Tibo Diszkont, Kazinczy u. 11. 

7. Forró Drót Diszkont, 
/ * A lllésházi u. 18. 

7 - 17.30 
5 - 18 
8 - 17 (h) 
6 - 18 (k -p) 
8 -12 

13- 17 
7 - 12 

14- 18 
8 - 16.30 

7 - 13 
5 - 14 
6 - 13 

8 - 12 

7 - 12 

8 - 15 

7-10 

nonstop nyitva tartás 
8 -17 8-12 

8-17 8-13 8-11 

A megjelentetés megrendelhető a Féling Bt. 448-672-es telefonján. 

HETI MOZIMŰSOR 
1995. december 7-13. 

PHAEDRA MOZI N A G Y T E R E M 

17.45, 9-10-én de. 11.00-től is! Walt Disney: POCAHONTAS 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

17.45, 20.00, ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN 
péntek-szombat 22.00-től is! (magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

PHAEDRA MOZI K I S T E R E M 

15.00 óra: 

17.00 óra: 

19.00 és 21.00 óra: 

ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

Walt Disney: POCAHONTAS 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

Bruce Willis: DIE HARD 3. 
(magyarul beszóló amerikai krimi) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 óra: 

20.30 óra: 

Gerard Depardieu: MINDEN REGGEL 
(francia dráma) 

B. Bertolucci: OLTALMAZÓ ÉG 
(olasz-német-amerikai dráma) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Hugh Grant-Robin Williams-Jeff Goldblum: 

ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN, avagy SZÓLJ, HA SZÜLSZ! 

Magyarul beszélő amerikai bohózat 
Rendezte: Chris Columbus 

Ő követte el a Reszkessetek, betörők! és a Mrs. Doubtfire 
című kasszasikereket is! 

Mit szeretnél karácsonyra: egy dögös Porschét vagy hár
masikreket? Ha már megvan a baj, hát mindkettőt, vagyis 
mindnégyet. Most már csak egy tapasztalt és megbízható 
szülész-nősténygyógyászra van szükség. Van! Egy orosz 
emigráns doki (pont most tanul angolul) szívesen vállalja a 
melót, igaz, egy kicsit ideges és még nem voltak, csak négy
lábú páciensei, ja és a vértől irtózik, de rendkívül barátságos 
és megnyerő... hát persze: Robin Williams játssza! 

Egy új lehetőség, hogy meglepetést szerezzen barátainak, 
szüleinek, munkatársainak. A Phaedra mozi új, 

10 szelvényből álló exkluzív mozijegyet kínál Önnek, 
amit a pénztárnál megvásárolhat. 

I 

W\ PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 

• Pizza • Csirkefalatok 
• Flekkenburger • Saláták, köretek, desszertek 
• Calzone • Hamburger 
• Pincho • Frissensültek 
• Muffins • Üdítők 
• Üdítők • Jede meleg italok 

Kiszállítás: 3 2 6 - 4 2 1 
Hétfőtől szombatig 11.30-15.00 és 16.00-21.00 óráig 

SÍSHOW Sí SZAKMAI NAPOK 
A Békés Megyei Diáksport Tanács és a Békés Megyei Testneve
lő Tanárok Szakmai Szövetsége si szakmai napokat rendez. 

Média hó show Ideje: 1995. december 9-én 10 órától estig. 
Helye: Gyula, művelődési ház. 

Béke sugárút 35. 

Lebonyolító: Csaszni László, telefon: 323-022, 451-187. 



H E T I M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS H E T I M É R L E G M 

GYARAKINE ES TÁRSAI BT. %££%l££££rk'u-w-
Keressen bennünket, folyamaiosan indítjuk OKJ szerinti, illetve államilag elismert tanfolyamainkat! 
Munkanélkülieknek és 25 ev alattiaknak 10% tandíjkedvezményt adunk. 

- 8. C. E kategóriák - Arufuvaro2ó vállalkozó 
- Fakitermelő - Nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
- Könnyű- ós nehézgépkezelő - Gáz- és olajtüzelőberendezós-szerelő, 
- ADR alap és összevont üzembe helyező 
- TIR alap es továbbképző - Iparigáz- és olajtüzetöberendezés-
- Belföldi szolgáltató kezelő 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti cimen és telefonszámon. 

éves a ^ h e r m á i T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
vagyonkezelő irodája ez évben is bérbe ad termőföldeket, 

amelyek elsősorban kertszerű művelésre alkalmasak. 

Területük 300-1000 m2. 

Éves bérleti díjak: 1,00 Ft/m2-től 1,50 Ft/m2-ig. 

A kerteket október 31-ig hasznosították, korábbi bérlőik nem 

kötöttek új szerződést. 

Elhelyezkedésük: Jaminában az ún. termálkút környékén, 

az Északi ipartelepen (Berényi út, Víztároló utca), 

a volt sertéshizlalda területén. 

A földek térképvázlata megtekinthető 

a városháza félemeleti előterében. 

Bővebb felvilágosítást a 22. sz. irodában adnak. 

KOVÁCS KATI lesz a vendége 
a Mariann balettiskolának 
a Jókai színházban, ahol 

SZERETET-KOKTÉL 
című közös műsorukkal várják önöket 

december 17-én 16 és 19 órakor. 
Színpadra tép még: Michael Kropfés 

Koncz Tibor. 
Az előadás rendezője: 
Vargáné Szokol Manann. 
Jegyek a Szigligeti Üli óvodában 
válthatók délutánonkent. vagy 
megrendelhetők a 449-148-as telefonon. 

3-focz & úMedvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádióte lefon: 
06-60/388-404. 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

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

gépek, telefonok, telefaxok, 
másológépek. írógépek, számoló

gépek, árazógépek. mérlegek, 
nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 

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

• Ágybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szlvacspárnák, aprítok, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

BÉKÉSCSABA, EÖTVÖS U. 4. 
T E L E F O N : 321-520 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

D e k o r á c i ó 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , R E Á L I S Á R O N 
T E L E F O N : 0 6 - 3 0 - 4 5 1 - 5 7 2 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó, sza-
lagfúggöny, hevederzár. Tel.: 323-945. 

• Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Telefon: 06-60/483-712. 

• Háztartasi hűtők, fagyasztók javítása. 
Telefon: 06-20/446-986. 

• „Szuperbizti" tipusú hevederzár be
járati ajtókra és garázskapukra egya
ránt a legbiztonságosabb. Teleion: 
457-302. 

• Társ- és partnerközvetítés, pótrrama-
szolgáiat. Tel.: 06-30/456-899. 

• Térítéses éjszakai fogászati ügyelet dr. 
Kőnig János magánrendelőjében, este 
8 órától reggel 5 óráig mindennap, 
szombaton és vasárnap délután is. Bé
késcsaba, Kolozsvári u. 3. Telefon: 
323-160. 

• Karácsonyi óravásárlását kezdje Saj
óén órásnál! Megbízható minőség, 
szolid ár. Békéscsabán, a Rákóczi u. 1. 
szám alatt. 

• Hajdúsági, Vjatka. Eurika automata és 
hagyományos mosógépek javítása. 
Elektron, Békéscsaba, Bartók Béla úl 
4. Hibabejelentés: 325-948, 454-561. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelentés 
telefonon: 457-334, vagy levelezőla
pon: Tomka Attila, Békéscsaba. Pász
tor utca 63. 

• Kizárólag fekete-fehér televíziók hely
színi javítása, kepcsőfelújitás. Ju-
noszty tv-szakszerviz. tévéeladás ga
ranciával. Fodor Zoltán. Orosházi út 
11. Teleion: 326-162. 

• Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics 
sétány 3. Teleion: 448-350. 

• 2 szobás, I. emeleti, egyedi gázos 
lakás eladó a belvárosban. Telefon: 
327-902. 

• Garázs eladó a Lencsési B területén. 
Telefon: 457-184. 

• 4 szobás lakás eladó a Csányi utca 12. 
szám alatt, vagy kisebb kertes házra 
cserélhető értékkülönbözettel. Érdek
lődni 15 óra után a helyszínen lehet. 

• Belvárosi lakás bármilyen célra kiadó 
közületnek vagy magánszemélynek. 
Telefon: 453-597. 

• A Lencsésin 64 m'-es lakás eladó, 
vagy kiadó. Érdeklődni munkaidőben: 
322-255/26. 

• Békéscsaba városközpontjában 30-40 
m'-es házrészt vásárolnék. Teleion: 
447-372, este. 

• Belvárosi, 3 szobás, földszinti, egyedi 
fűtésű lakás hosszú távra kiadó vállal
kozónak. Ugyanitt garázs eladó. Üze
netrögzítős teleion: 323-721. 

• Békéscsabán, az Öszi utcában 7600 
nr-es ingatlan eladó. Tel.: 454-521. 

Jó állapotban lévő Polski FIAT 126-os 
eladó. Telefon: 444-056. 18 óra után. 
4 ütemű Trabantot vennék km-jelölés-
sel. Telefon: 326-230. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés, hi
fi, videó javítása. Boda Béla, Békés
csaba, Csíki u. 38. Telefon: 326-931. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szereles 
ós -javítás. Telefon: 455-309. 
Színes televíziók javítása hétvégén is 
garanciával. Domokos Tamás, telefon: 
06-30/432-827. 

Szobafestés, mázolás, tapétázás kö
zületeknek és magánszemélyeknek is. 
Marik István, Tavasz u. 83. Teleion: 
325-921. 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgála
ta. Békéscsaba, Könyves u. 45. Hiba
bejelentés: 9-12 óráig a 456-537 szá
mon. 

Hízók eladók. Telefon: 459-337. 
Angolkorrepetálás és nyelvoktatás. Te
lefon: 321-693. 

Korrepetálást vállalok általános iskolá
soknak minden tantárgyból, középis
kolásoknak matematika és közgazda
ságtan tárgyakból. Házhoz megyek. 
Telefon: 449-114. 
Evrika mosógép eladó. Tel.: 324-603. 
140 kg hízók eladók. Békéscsa
ba, Szőlő u. 23. 
Töves fenyő eladó. Gaj
dács u. 24. (Jamina), 
egész nap. 



V É L E M É N Y E K 
az ö n k o r m á n y z a t r ó l 

Az ország kilenc vidéki városában - köztük Békéscsabán - és 
a fővárosban olyan közvélemény-kutatás készült, amelynek 
célja az önkormányzatok vizsgálata. A kutatássorozatot a Po
litikai Tanulmányok Intézete Alapítvány szervezte és a Marke
ting Centrum Országos Piackutató Intézet közvélemény-kutató 
üzletágának munkatársai bonyolították le az önkormányzatok 
megbízásából. 

Városunkban 1000 békéscsabai választópolgárral készítettek 
interjút személyesen, standard kérdőívek segítségével. Az in
terjúalanyokat a város 16 választókerületének lakosságarányai 
szerint választották ki úgy, hogy a minta tükrözze Békéscsaba 
teljes felnőtt lakosságát. Október 14. és 24. között készült a fel
mérés, s mivel ezzel párhuzamosan zajlott az országos közvé
lemény-kutatás is, így az anyag sok esetben az országos ösz-
szehasonlító adatokat is tartalmazza. Az alábbiakban az elké
szült gyorsjelentés segítségével igyekszünk bemutatni a közvé
lemény-kutatás eredményét. 

Hogyan mennek a dolgok a városban és az országban, ha 
összehasonlítja a helyzetet a négy évvel ezelőttivel? - hangzik 
az első kérdések egyike. A várost értékelve az emberek 20%-a 
szerint jobban, 33% szerint ugyanúgy, 35% szerint rosszabbul, 
és 12% nem adott választ. Az ország helyzete ebből a szem
szögből sötétebb képet mutat, hiszen 75% válaszolt úgy, hogy 
rosszabbul mennek az országban a dolgok, mint négy éve. 

Az önkormányzat munkájáról szól egy másik kérdés, amely 
azt firtatja, hogy mennyire ismeri és mennyire veszi figyelembe 
Békéscsaba önkormányzata, hogy mit szeretnének az itt élő 
emberek. A válaszok zöméből az olvasható ki, hogy egy kicsit 
ismeri és egy kicsit veszi csak figyelembe a város az itt élő em
berek igényeit (39, illetve 43%), s mindössze 26% szerint isme
ri nagyrészt és 18% szerint veszi figyelembe nagyrészt az ön
kormányzat azt, hogy mit szeretnének az emberek. 

Érdekes adat, s talán tükrözi az itt élők életszínvonalát is, 
hogy milyen ügyben keresték meg legutóbb az emberek a pol
gármesteri hivatalt. A megkérdezettek közel felének volt dolga 
egy éven belül vagy régebben a hivatallal. Közülük 47% segé
lyért folyamodott, 19% lakás-, 6% adó- és 28% egyéb ügyben 
kereste fel a városháza irodáit. 56%-uknak könnyen, 17%-nak 
nehezen és 27%-nak nem sikerült elintéznie az ügyét. Ahhoz, 
hogy elintézzen valamit az ember a hivatalnál, a megkérdezet
tek szerint (100 fokú skálát alapul véve) türelemre és kitartásra 
(81 pont), vagy összeköttetésekre (70 pont) van szükség. 

A helyi politikai szereplők iránti bizalom terén a következő a 
sorrend a válaszadók véleménye szerint 100 fokú skálán: a vá
ros polgármestere (61 pont), az alpolgármesterek (54 pont), a 
városi közgyűlés (48 pont), az önkormányzati képviselő (47 
pont), az önkormányzati tisztviselők (46 pont), az országgyűlé
si képviselő (42 pont). A város helyzetének alakulásába legin
kább a polgármesternek és a közgyűlésnek van beleszólása 
(82, illetve 80 pont), őket követik (68 ponttól 45 pontig) az ön
kormányzati tisztviselők, a kormány, a városi pártszervezetek, a 
parlament, a helyi vállalkozók, a társadalmi szervezetek, a vá
ros polgárai és az egyházak. 

A város polgármesterének nevét (Pap János) a kérdezettek 
88%-a tudta megmondani, 11% nem tudta, és 1% téves választ 
adott. Az alpolgármestereket (Végh László és Sisak Péter) 66% 
nem tudta megnevezni, egyiküket 17% és mindkettőjüket szin
tén 17% említette. A saját önkormányzati képviselőjük nevét 
még kevesebben tudták megadni, 75% egyáltalán nem tudta és 
mindössze 12% mondta, hogy személyesen is találkozott már 
az önkormányzati képviselőjével. A polgármesteri jellemvoná
sokból csak néhányat emeltünk ki, zárójelben azzal a pont
számmal, amelyet Pap János kapott a kérdezettektől 100 fokú 

skálán: tisztesség (86), munkabírás (83), nyitottság 
(78), jó megjelenés (76), széles látókör (75), hozzá
értés (73), határozottság (65). 

Az önkormányzati kutatás a helyi sajtóra is kiterjedt. Eszerint 
az önkormányzat munkájáról a legtöbb információt a Heti Mér
legből (77 pont) szerzik az olvasók, ezt követi a Békés Megyei 
Hírlap (67 pont), a Csaba tv (48 pont), a helyi rádiók (41 pont), 
az ismerősök és barátok (29 pont), a kábeltévé (23 pont), a 
munkahely (18 pont), a Békés Megyei Nap (18 pont), a Heti Dél
kelet (9 pont) és néhányan a hivataltól vagy önkormányzati kép
viselőjüktől tájékozódnak. Szomorúan olvastuk, hogy a kérde
zettek 88%-a kapja meg rendszeresen a Heti Mérleget, 10% 
csak néha, 2% pedig egyáltalán nem. Igyekszünk mindent meg
tenni annak érdekében, hogy valóban mindenkihez eljusson la
punk a továbbiakban, annál is inkább, mivel a közvélemény-ku
tatás szerint az olvasók 41 %-a teljesen elégedett a Heti Mérleg
gel, 39% nagyobb részben, 11% kisebb részben, 6% nem tud
ja, és 3% egyáltalán nem. A Heti Mérleg tetszési indexe 100 
fokú skálán 75 pont. A rádiók hallgatottsága délelőtt és délután 
a legnagyobb, a Start és a Róna rádiót hallgatják a legtöbben, 
ezt az FBI és a Rádió Box követi. A helyi közgyűlés üléseinek 
közvetítését a kérdezettek 56%-a tartja fontosnak, 12% nem 
tudja, és 32% szerint nem szükséges egyenes adás az ülések
ről. 

A városban legsúlyosabb problémaként a szegénységet, a 
munkanélküliséget, a fiatalok helyzetét és a bűnözés terjedését 
jelölték meg az interjúalanyok, de a hajléktalanság, a környezet 
állapota is komoly gondként jelent meg, és sokak szerint kevés 
a bérlakás. 

Arra a kérdésre, hogy ha elfogyna a város pénze, miből kel
lene fedezni a hiányt, legtöbben (56%) azt felelték, át kellene 
szervezni a kihasználatlan intézményeket, 21% nem tudja, 16% 
a város vagyonát értékesítené, 6% hitelből, 3% adókból fedez
né a hiányt. 

Az oktatási koncepció ismeretében jó odafigyelni arra, mek
korának tartja az ideális osztálylétszámot a közvélemény. 11% 
20 főnél kevesebbet, 17% 25 főnél többet tart ideálisnak, e két 
szélső érték között több kategória is van, az így megszületett 
átlag 23 fő. Akis létszámú osztályokkal működő iskolákat a kér
dezettek 39%-a vonná össze, 45% szerint vállalni kellene a 
többletköltségeket a hatékonyabb nevelés érdekében és 16% 
nem tudja a választ. 

Az anyagban a politikai pártokról szóló kérdések is helyet 
kaptak. „Ha jövő vasárnap parlamenti választások lennének", 
45% biztosan elmenne szavazni, 23% pedig biztosan nem. A 
biztos pártválasztók körében a legnagyobb támogatottságot az 
MSZP, az SZDSZ, az FKGP a Fidesz, az MDF és a KDNP él
vezné. 

A pártok támogatottsága Békéscsabán 

[Olakosság • „ b i z t o s " szavazók I i „biztos" pártválasztók I 

MSZP SZDSZ FKGP Fidesz MDF KDNP egyéb bizony
talan 

A közvélemény-kutatások rendszerint egy pillanatnyi állapo 
tot tükröznek, valószínűleg néhány hónap múlva más eredrr 
nyek születnének. Azonban nem lehet figyelmen kívül hagy, 
az anyagban foglaltakat, hiszen az adatok rámutatnak, ho 
több helyen változásokra van szükség, nagyobb odafigyelésn 
jobb együttműködésre... 




