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Március 15. 
Lukács evangéliumá

nak ötödik részében ol
vashatjuk, hogy Simon ta
nítvány egész éjszaka fá
radt, hogy halat fogjon, de 
nem sikerült neki. Amikor 
Krisztus arra kérte, hogy 
evezzen beljebb, kételke
dett. Mégis lemerítette a 
hálót és halaknak sokasá
gát kerítette be. Látván 
ezt Simon Péter, Jézus
nak lábai elé esett, beis
merve bűnös hitetlensé
gét. „Mostantól fogva em
bereket fogsz" - mondta 
Simonnak Jézus. Ekkor 
tisztult meg a tanítvány. 

A hit vezérelte Petőfit, 
Görgeyt, Kossuth Lajost 
és Bem tábornokot is. S 
hitük által tisztult meg az 
Eszme, a Nemzet. 

A Szabadság, a ma
gyar nyelv együtt jutott 
győzelemre 1848-ban. Az 
identitás (az önazonos
ság) lett a harc záloga. A 
forradalmárok is embere
ket „fogtak", tettek sza
baddá, visszaadva méltó
ságukat, amit csak az 
igazságvágy tehetett hite
lessé. Értelem és önfelál
dozás. Két összefonódó 
horizont, a lélek és az or
szág egymáshoz tartozá
sa. Jövőnk energiatartalé
ka, a polgárosodás, a de
mokrácia reménye. „Azé a 
föld, aki megműveli." 

KÁNTOR ZSOLT 

T Á J É K O Z T A T Ó 
A M I L L E C E N T E N Á R I U M I 

P Á L Y Á Z A T O K R Ó L 

A millecentenáriumi évforduló 
méltó megünneplésére Békés
csaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése 528/1995. (XI. 9.) számú 
határozatával egymillió forintot 
hagyott jóvá a városban működő 
közösségek és civilszervezetek 
számára, melyet pályázati úton 
nyerhettek el az évfordulóra 
szervezett megemlékezésekhez, 
programokhoz. 

A közgyűlés a pályázat kiírá
sára és elbírálására a közművelő
dési és sportbizottságot hatal
mazta fel. A bizottság a 72 beér
kezett pályázatot értékelte és eb
ből 45 pályamunka megvalósítá
sához adott támogatást. A bizott
ság megállapította, hogy a be
nyújtott igényekre rendelkezésre 
álló keretösszeg csak korlátozott 
mértékben teszi lehetővé a pályá
zatokban megfogalmazott felada
tok anyagi támogatását. Minde
zek ellenére úgy gondoljuk, ha 
szerényebb összegekkel is, de 
valamennyi nyertes pályázat meg
valósítására sor kerülhet honfog
lalásunk 1100. évfordulóján. 

Valamennyi pályázónak meg
köszönjük munkáját és további 
eredményes tevékenységet kívá
nunk! 

KÖZMŰVELŐDÉSI 
ÉS SPORTBIZOTTSÁG 

' w U K M H M I M H 

A MILLECENTENÁRIUMI 
PÁLYÁZAT NYERTESEI 

Diákvilág Alapítvány (Áchim L. 
András Általános Iskola) - 10 000 
Ft; Testnevelési Munkaközösség 
(2. Sz. Általános Iskola) - 45 000 

Ünnepi 
közgyűlés 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ünnepi 
ülését március 14-én, csütörtökön 14 órától tartja a vá
rosháza dísztermében. 
Program: 1. A közgyűlés megnyitása. 

2. Himnusz. 
3. A polgármester köszöntője. 
4. Dr. Szabó Ferenc előadása. 
5. Szózat. 

Közreműködik a Bartók Béla vegyes kar Rázga Jó
zsef vezetésével és az evangélikus gimnázium tanulói. 

Az ülést követően, 16 órakor a Munkácsy Mihály Mú
zeumban nyitják meg Váradi Zoltán fotográfus kiállítását. 
Képei városunkat mutatják be a fotóművész szemével. 

MÁRCIUS 15-

Ünnepi 
program 

A MILLECENTENÁRIUM 
JEGYÉBEN 

Békéscsaba • 1996 

10.00-10.45 ó r á i g 
• TÉRZENE a Vasutas Fúvószenekarral a Korzó téren 

11.00-12.30 ó r á i g 
(Kossuth tér) 

• LOVASBEVONULÁS honfoglalás kori jelmezekben és 
díszmagyarban, majorette-ek, valamint fúvószenekar fel
vezetésével (a Szabadság téren át a Kossuth térig) 

• LOVASDÍSZÁLLÁS, HARSONÁK, 
MAJORETTE-EK TÁNCA 

• HIMNUSZ 

• ZENÉS-TÁNCOS SZERKESZTETT MŰSOR 
Szerkesztette: dr. Bereczkiné Viczián Mária 
Betanította: Békefalviné Kádi Éva 

• ÜNNEPI BESZÉD: PAP JÁNOS polgármester 

• A BÉKÉSCSABÁÉRT és BÉKÉSCSABA SPORTJÁÉRT 
kitüntető címek átadása 

• A BALASSI NÉPTÁNCEGYÜTTES zárótánca 

• KOSZORÚZÁS 

Közreműködnek: 
a Vasutas Fúvószenekar, a MÁV Nevelőotthon Majorette-
csoportja, a vendéglátó-ipari szakközépiskola tanulói, a Ba
lassi Néptáncegyüttes, a Kentaur Lovasegyesület. 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

Ft; Gyermekönkormányzat (9. Sz. 
Általános Iskola) - 25 000 Ft; 
Sulikerülő újság (3. Számú Álta
lános Iskola) - 30 000 Ft; Ti
zenként Évfolyamos Nevelőisko
láért Alapítvány - 30 000 Ft; nyá

ri napközistábor (vezetője) -
50 000 Ft; a Békéscsabai Evan
gélikus Gimnázium diákönkor
mányzata - 20 000 Ft; Gépész
diákszervezet - 15 000 Ft; a Ró-

(Folytatás a 2 oldalon) 



A M I L L E C E N T E N Á R I U M I 
PÁLYÁZAT NYERTESEI 

(Folytatás az 1. oldalról) 

zsa Ferenc Gimnázium diákön
kormányzata - 15 000 Ft; Alkotó 
Gyermekek Műhelye - 10 000 Ft; 
Ifjúsági Fúvósok Egyesülete -
15 000 Ft; Kőrös-parti Junior Fú
vósok - 15 000 Ft; Csaba Páva
kör - 15 000 Ft; Csabai Színistú
dió - 15 000 Ft; Körös-vidéki Drá
mapedagógiai Társaság - 20 000 
Ft; Életfa Kulturális Alapítvány -
30 000 Ft; Ifjúsági ós Diáktanya 
Alapítvány - 20 000 Ft; Békés
csabai Városvédő és Városszépí
tő Egyesület - 50 000 Ft; Tájak, 
Korok, Múzeumok (békéscsabai 
tagcsoport) - 20 000 Ft; Lencsé
si Nyugdíjasklub - 20 000 Ft; 
Lencsési Nyugdíjasklub - 8000 
Ft; Nosztalgia Vasutas-nyugdí-
jasklub - 10 000 Ft; Ószidő 
Nyugdíjasklub - 10 000 Ft; Nyug
díjas-pedagógusklub - 20 000 Ft; 
Nyugdíjasklub (Mezőmegyer) -

20 000 Ft; Nyugdíjasklub (Gerla) 
- 30 000 Ft; Nyugdíjasok Sza
badidősport-klubja - 15 000 Ft; 
Békéscsaba Városi Nyugdíjas
egyesület - 20 000 Ft; Márton 
Áron ós Szent László cserkész
csapatok - 30 000 Ft; Lencsési 
Ifjúsági Klub - 10 000 Ft; Gyer
mekbarát Mozgalom 2. Szerveze
te - 25 000 Ft; Városi Bélyeg
gyűjtő Kör - 20 000 Ft; Körösök 
Völgye Turistaegyesület - 16 000 
Ft; Rákóczi Szövetség (Békés
csaba) - 10 000 Ft; szlovák szer
vezet - 10 000 Ft; szlovák klub -
15 000 Ft; Közösségfejlesztők Bé
késcsabai Egyesülete - 15 000 
Ft; Millenniumi Társasház -
35 000 Ft; nagycsaládosok egye
sülete (Jamina) - 25 000 Ft; Ér
telmi Fogyatékosok Békéscsabai 
Szervezete - 25 000 Ft; Hitokta
tási Közösség - 15 000 Ft; Mé
cses Katolikus Ifjúsági Kör -
16 000 Ft; Csaba Lovas-Íjász kör 
- 40 000 Ft; Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége - 15 000 Ft; 
Körös Tv - 75 000 Ft. 

• Adidas márkabolt Csabán 

Ujabb színfolttal gazdagodott Békéscsaba belvárosa. A hónap elején 
- a jól ismert U alakú háznál - a Hetes Kft. boltjában profilváltás tör
tént. Ezután speciális Adidas márkaboltot találnak itt a vásárlók - a ki
tűnő minőséggel és az ennek megfelelő árakkal. A hivatalos megnyitó 
előtt egy nappal Laurinyecz György, a Hetes Kft. ügyvezetője helyszíni 
bemutatóra hívta a sajtó képviselőit. Amegűjult, színvonalasan átalakí
tott üzlet 52 m>-es eladási területen várja a vásárlóit. Maga az átalakí
tás mintegy 4 millió forintba került a vállalkozónak, de megérte, hiszen 
a megyében kizárólagos vásárlási és értékesítési joggal rendelkezik, 
így a vásárló biztos lehet abban, hogy itt valódi Adidas-termékeket ta
lál. Nyitáskor a készlet 15 milliós, pólóból 22-féle, cipőből pedig 50-féle 
között lehet választani. Az áruválaszték igen széles skálán mozog, szin
te mindent megtalálhatnak itt a sport, a szabadidő szerelmesei. A meg
vásárolható termékeket katalógus alapján választhatják ki, így annak 
sem kell tovább utaznia, aki nem találja az éppen keresett terméket, hi
szen - mint Laurinyecz György elmondta - megrendelést is vállalnak, 
ós így 1 -2 nap alatt megérkezik a hőn áhított tennék. 

Az ügyvezető egyébként az a jól ismert vállalkozó városunkban, akit 
sokan keresnek meg támogatási, szponzorálási kérelemmel, és aki le
hetőségeihez mérten sok rendezvényt támogatott már. így többek kö
zött a Farsang kupát, úszóversenyeket, az Előre focistáit, és több álta
lános iskolának is segített sportfelszerelésekkel. 

Az üzlet hivatalos megnyitója március 5-én volt, melyen részt vett 
Kovács Attila, a budapesti Adidas ügyvezető igazgatója, Pap János, 
Békéscsaba polgármestere és dr. Simon Mihály jegyző. 

KAPA GABRIELLA 

• LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA. 
Hanó Miklós tanácsnok, a gazda
sági bizottság elnöke, Tímár Kámly 
és Beraczka János képviselők és 
Rucz Demeter, a KÉK-bizottság 
tagja fogadóórát tart minden hétfőn 
13-16 óra között a FKGP Luther 
utca 6. szám alatti székházában és 
minden csütörtökön 10-12 óra kö
zött a polgármesteri hivatal 161. 
számú irodájában. 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányza
tánál (Szabadság tér 11-17. 111/1.) 
március 21-én, csütörtökön 13—15 
óráig dr. Klimaj János jogtanácsos 
jogsegély-szolgálati fogadóórát 
tart. 

• SZLOVÁK KÖZGYŰLÉS ÉS 
FOGADÓÓRA. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Szlovák Kisebbsé
gi Önkormányzata soron következő 
ülését március 21-ón, csütörtökön 
15 órától tartja a Szabadság tér 
11-17. II/8. alatti tárgyalóban. A 
szlovák önkormányzat és a Csabai 
Szlovákok Szervezete közös foga
dóóráját Vozár Mádon tartja már
cius 18-án, hétfőn 15-17 óráig a 
Szabadság tér 11-17. 111/14. alatt. 
Ugyanekkor ós ugyanitt dr. Klimaj 
János ingyenes jogi tanácsadást 
tart. 

• ROMÁN FOGADÓÓRA. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Ro
mán Kisebbségi Önkormányzata 
március 18-án, hétfőn 15-17 óráig 
fogadóórát tart a Szabadság tér 
11-17. 111/16. szám alatti székhe
lyén. 

• BORÚRA DERŰ címmel jóté
konysági humorgálát rendeznek az 
egészségügyi gyermekotthon javá
ra március 16-án, szombaton 18 
órától az ifjúsági házban. Fellép
nek: Maksa Zoltán, Éles István, 
Simly Show, Magyar Dénes, Milla 
Trió. A rendezvény fővédnöke Pap 
János polgármester. Jegyek elővé
telben az ifiház portáján, valamint 
korlátozott számban a helyszínen 
kaphatók 290 forintos egységáron. 

• WHITE-BÁL AZ ÉLŐVÍZ
CSATORNÁÉRT. Március 2-án bált 
rendezett a White-klub az Élővíz-
csatorna megmentéséért. A klub 
nem csupán kötetlen szórakozást 
kívánt nyújtani a megjelenteknek, 
hanem ráirányítani a figyelmet mi
nél szélesebb körben arra, hogy 
összefogással még menthető a 
csatorna. Szombaton délelőtt Kö
rös-nézésre invitálták vendégeiket, 
ahol a vízügy vezetői adtak tájé
koztatót az árvíz után kialakult 
helyzetről, Réthy Zsigmond pedig a 
környék állat- és növényvilágát 
ecsetelte. A klub vendége volt Art-
hur Lyon Dahl, az ENSZ környeze
ti felmérésekkel foglalkozó osztá
lyának főigazgatója, Silvia és Zakír 
Marchont, az amerikai kormány 
gazdasági-fejlesztési osztálya ke
let-európai képviseletének munka
társa, valamint a békeszolgálat 
képviseletében Justine Sass, aki 
hatékony támogatásáért Körös-dí
jat vehetett át az esti bálon a Fiu
mében. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

MATRIKULA 

S Z Ü L E T É S 

Pribék Gábor és dr. Túri Klára 
leánya Andrea, Fekete Tibor 
Szász Mónika leánya Marietta, Fá
bián György és Vraukó Ágnes Judit i 
leánya Orsolya Ágnes, Krausz Ta
más és Simon Nóra fia Tamás Kon-1 
rád, Varró János ós Krizsán Knszti- j 
na fia János, Lyachó György 
Vraukó Gabriella fia Gábor, Bari 
József ós Péter Zita leánya Ren 
ta, Jusztin János és Eperjesi 
zsa Mária fia János Bálint, Tó 
Zoltán János ós Végvári Judit 
Richárd Zoltán, Sebestény Feren 
és Ballangó Krisztina fia Feren 
Scháffer Szilárd és Beke Katalin l< 
ánya Noémi Enikő, Szabó Andri 
és Knyihár Ilona Éva leánya Kris 
tina, Kiss Gábor és Sztanoj Ga 
ella leánya Nikolett, Majoros lst\ 
ós Kolozsvári Ágnes leánya Kris 
na, Iványi Attila és Lipták Ildikó I 
Attila, Illés Péter és Dorogi Emn 
leánya Orsolya, Gera Péter 
Pálffi Mónika fia Zsombor 

H Á Z A S S Á G 

Budai Ildikó Tünde és dr. Danki 
István, Majoros Erika és Veres Att 
la, Bertalan Ágnes ós Takács Lá 
ló, Lehoczki Anna és Tamótzky i 
pád Béla 

E L H A L Á L O Z Á S 

Karafa János 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 
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Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős, kiadó: Pap János, 
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1 EGY VIZSGAELŐADÁS REJTELMEI 

Csehov: Platonov 
Elmélkedésre, szellemi izgalomra sokat kell böjtölniük a csabai 

színházba járóknak. Az évad első darabja (Ibsen) óta komoly befo
gadói odafordulást igénylő mű még véletlenül sem került a Jókai 
színházba. A műsorterv szerint, a következő darab is a könnyű mű
faj hangjegyeiből szerkesztődik (Rózsák, szerelmek). Ebben a kon
textusban üdítő elevenséggel vágyik a gondolkodó néző az emberi 
léthez elengedhetetlenül szükséges művészi élményre. 

Kevesen gondolták volna, hogy egy vizsgaelőadás azzal a céllal 
jön létre, ami egybeesik a színház alapvető funkciójával, az ember 
drámájáról, esendő érzelemmegnyilvánulásairól szól. Csehov a szá
zadforduló idején alkotta e színdarabot, most pedig az ezredvég kü
lönös akusztikájában inspirál bennünket életünk újragondolására. 
Számára az emberből minden fontos, ami mélységes és kicsinyes, 
tragikus és komikus. „Minél szürkébb, színtelenebb a háttér, annál 
jobb" - írja. Ebben a pasztelles világban egyszerre mutatkoznak 
meg és kenődnek el a problémák, nincs recept a gondtalan élethez, 
bizonytalanságban maradnak a nézők. A happy endekhez szokott, 
amerikanizált tömegkultúra térnyerésének idején ezért volt jó Ger
gely László rendező-tanár darabválasztása. Meg azért, hogy valódi 
színházi eseményeket is élvezhessen teátrumában a csabai polgár. 

1991-ben az országban elsőként indult felsőfokú színészképzés 
vidéken, városunkban, melynek a mostani volt az első bemutatkozá
sa. Bízni lehet abban, hogy a most végzősök kőzött számosan talál
ják meg boldogulásukat e kínzóan szép hivatásban. Stúdió már mű
ködött sikeresen a Jókai színház mellen, a nyolcvanas években, 
Rencz Antal vezetésével. Akkor a csoportos szereplők biztosítása 
mellett a főiskolára való felkészítés volt a cél, amelyet oly hatéko
nyan teljesített a színház, hogy számosan nemcsak diplomások let
tek, hanem most is a pályán vannak - jó szerepekben. 

A csehovi mű tartalmát mindig nehéz interpretálni az olvasó szá
mára, mert a dolgok lényege, a dolgok története, a cselekmény lá
tensen rejtőzködik a darabban. Platonov vidéken (hol is játszódhat
na egy Csehov-darab) élő tanító, a szerelem igaz és felületes út
vesztőiben keresi (vagy csupán megtörténik vele) a boldogság értel
mét, rombolva erkölcsi tabukat, emberi lelkeket. A címszerepben 
Tege Antal diszharmóniát érzékeltetve egy ambivalens figura felvá
zolását adja meg. Vékony Anna játssza ifjúkori szerelmét, aki jól szi
tuált házasságban élhetne, de képes elszökni egy álom szépségé
nek reményében. Férjét, Vojnyicevet precíz, konvenciókba menekü
lő alaknak mutatja be Zalai Mihály. Jó a kiszámítottan vágyakozó és 
boszorkányos érzelemszövő Kara Tünde. Platonov feleségét Imre 
Julianna alakítja lírai áldozatként. Hedelendy Attila a fiatal orvos sze
repében a semmi sem fontos felelőtlenségét jeleníti meg. Hihetővé 
teszi a fiatal lány szerepét Borbás Erika. Kamaszos hevületű Tárnái 
Attila Oszip szerepében. Vélhetőleg a Jókai színház jóvoltából jutot
tak a vizsgázók az ihletett célszerűségü jelmezekhez s az inkább jel
zésként szolgáló díszletekhez. Talán más módszert lehetett volna ta
lálni a színészi gesztusok prezentálására, a művíztócsák fel-felcsa
pása helyett, de így legalább bemutathatták a végzősök, a Jancsik 
Ferenc tanáruktól elsajátított mimikai arzenált. Az előadás ívének 
megrajzolásakor néha megremegett a rendező keze, de eközben 
sok szép színházi pillanat született. Az összkép örömteli, de számí
tásba kell venni a fenti évadtervet és azt, hogy a végzős színiiskolá
sokat mindig pozitív attitűddel nézzük - gratulálunk, sok sikert kívá
nunk, cs. TÓTH JÁNOS 

G O N D O L K O D Ó 
V a r i á c i ó k h e g e d ű s z ó r a 

A nyolcéves, nyolcdioptriás Kati a nappaliban gyakorolt, a holnapi 
órára készült. 

Már alig látta a kottákat, szeme erősen könnyezett. Fejből folytat
ta - kívülről tudta az egész darabot, a húrok engedelmesen tapadtak 
ügyes ujjaihoz. 

A szülők a konyhában beszélgettek. A kétéves Kitti boldogan ug
rált nővérkéje mellett a díványon. 

A gyerek hirtelen nagyot ugrott és teljes erőből a padlóra zuhant. 
Mint mancsát tört macska, úgy felvisitott. 

Kati leejtette a hangszert, rémülten a húgához rohant. Ott termet
tek nyomban az ijedt felnőttek is. 

Kittinek nem esett baja. Még egy ideig sírt, aztán kezdett megnyu
godni. 

Kati zavartan pislogott, egymás után csattantak a pofonok. 
Szemüveg, hegedű darabokban, elhomályosult a világ. 
A kis Kitti odalépett a síró lányhoz, megsimogatta, valami érthetet

lent motyogott. 
Bűnbánó szülők, felesleges minden szó, nincs bocsánat. 
Törött hegedűszó, Vivaldi, behunyt szemmel. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

[ Járhat 
a járat? 

Békés megye 1442 kilométe
res úthálózatán folyamatosan 
mérik fel a rendkívüli tél okozta 
károkat - mondta Máté András, 
a közúti igazgatóság igazgatója 
a közlekedéstudományi egye
sület legutóbbi sajtótájékoztató
ján. A kopások, kátyúk jó része 
már most határozottan látszik, s 
ha a jó idő beköszöntével a fa
gyok megszűnnek, még több 
hiba tárulhat a szemünk elé. Je
lenleg 40 helyen van sebesség
korlátozás a megyében útkáro-
sodás miatt, és további táblák 
kihelyezésére is számíthatunk. 
Máté András szólt a kerékpáru-
takról is, amelyek kivitelezői pá
lyázatai lezárultak - Békéscsa
bán, a Dobozi úton a Csaba-ép 
Kft. fogja elkészíteni a 2,2 km-es 
kerékpárutat. 

Dr. Orosz István, a Körös Vo
lán Rt. vezérigazgatója kiemel
te, hogy az elmúlt évben nem 
kapott elég hangsúlyt a médiá
ban a náluk történt tulajdonos
váltás; nevezetesen, hogy a 
Közlekedési, Hírközlési és Vízü
gyi Minisztérium helyett 1995. 
június 16-tól az ÁPV Rt. tulajdo
na a Körös Volán. Az ÁPV Rt. a 

helyi közlekedés nyereséges 
működtetését is előirányozta, 
ezt megvalósítani azonban nem 
is olyan egyszerű. A helyi közle
kedés biztosítása az önkor
mányzatok feladata, amelyek 
azonban szűkében vannak a 
pénznek, így nincs módjuk a 
szolgáltatót (ebben az esetben 
a Volánt) támogatni. A jegy- és 
bérletárak magasak, a buszok 
gyakran hidegek, piszkosak, és 
előfordul, hogy még az eső is 
becsordogál a korrodálódott ré
szeken. Békéscsabán a Körös 
Volán Rt. a múlt év végén elő
terjesztésben kérte, hogy nyújt
son az önkormányzat 3 milliós 
támogatást a helyi közlekedés
re, így 6%-os vonalcsökkentés
sel kellett volna számolnunk 
1996-ban. A közgyűlés a támo
gatást nem szavazta meg, a já
ratritkítás mértéke ezért 8 -
10%-os lesz. Tehát valószínűleg 
még többen indulnak el gyalog, 
vagy biciklivel útjukra a helyi já
ratok helyett, aztán a csökkenő 
bevétel újabb járatok kiesését 
vonhatja maga után, és így to
vább... Van olyan település, ahol 
pályázatot írtak ki a helyi közle
kedés fenntartására, egy ilyen 
nagyságú város esetében azon
ban, mint Békéscsaba, kérdé
ses, hogy akadnának-e jelent
kezők... 

MIKÓCZY ERIKA 

F E L H Í V Á S 
A népjóléti miniszter, a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és 

az ipari és kereskedelmi miniszter 1996. február 16-i együttes rende
lete alapján lehetőség nyílik központi keretből a lakosság tüzelőolaj
felhasználásának kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulásra. 

Az igénylés alapvető feltétele, hogy a Vám- és Pénzügyőrség ál
tal a szociális irodának átadott listán az igénylő szerepeljen. 

A támogatást azok a családok kaphatják, akik a tüzelőolajat laká
suk fűtésére használják. 

Egy háztartás csak egy jogcímen jogosult a támogatásra, függet

lenül attól, hogy a támogatást melyik nagykorú családtag igényli. 
A kérelem benyújtásához szükséges részletes felvilágosítást a 

polgármesteri hivatal szociális irodáján lehet kérni. 
Mivel az ügyintézés kérelem benyújtásához kötött, ezért célszerű 

a személyes érdeklődés. 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő 8.30-12.00 12.30-17.00 
Kedd szünetel szünetel 
Szerda 8.30-12.00 12.30-16.00 
Csütörtök 8.30-12.00 szünetel 
Péntek 8.30-12.00 szünetel 
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KÉPVISELŐI F Ó R U M KEK-bizottság, külkapcsolatok 
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának munkáját a különféle bizottságok is segítik. Ilyen a kisebbségi, érdekegyez

tető és külkapcsolati (KÉK) bizottság, melynek létezéséről kevesen tudnak. Munkájukról, feladataikról kérdeztük a bizottság elnö
két, Kutyej Pált, a bizottság egyik tagját, Hankó András képviselőt, és mivel különös hangsúlyt fektettünk a külkapcsolatokra, Grósz 
Győrgyöt. a román kisebbségi önkormányzat elnökét. (Kara Gabriella) 

Hankó András 
képviselő 
MSZP 

A bizottságnak három alapvető feladatá
ról, illetve funkciójáról érdemes szólni. Az 
egyik a kisebbségi ügyekkel való foglalko
zás, a másik az érdekegyeztető munka, a 
harmadik pedig a külkapcsolati tevékeny
ség. Elöljáróban az érdekegyeztetésről 
annyit, hogy ez valójában a városban élő ós 
müködó civil szervezetek és az önkormány
zat közötti kapcsolat folyamatos fenntartá
sát jelenti, illetve az érdekek egyeztetését 
egymás felé. Ennek rendkívül fontos idősza
ka például a mostani, amikor az éves költ
ségvetést készíti elő az önkormányzat. A ci
vil szervezeteknek ugyanis igen komoly 
anyagi gondjaik vannak. Mi a működési fel
tételeiket igyekszünk megteremteni, illetve 
segíteni a lehetőségekhez mérten. 

A kisebbségi területen folyó munka a há
rom kisebbségi önkormányzathoz, a szlo
vákhoz, a románhoz és a cigányhoz kapcso
lódik elsősorban. A képviselő-testület azon 
munkálkodik, hogy a rendelkezésre álló szű
kös keretből ezeknek a csoportoknak a kul
turális és sporttevékenységét segítse. Az 
önkormányzatnak a lehetőséget kell megte
remteni, a többi már csak részben múlik raj
tunk. 

Aharmadik a külkapcsolati tevékenység. 
Ebben elsődleges szerepet játszanak a test
vérvárosi kapcsolatok, ezeknek az ápolása, 
fenntartása, a hazai és külföldi találkozók 
anyagi fedezetének biztosítása. A jelenleg 
meglévő négy testvérvárosi kapcsolaton kí
vül több más településsel is ígéretes kap
csolat van kialakulóban. Egyéb nemzetközi 
jellegű programjaink közül az ECOS-progra-
mot emelném ki, amelyhez sajnos csak sze
rényösszeg áll rendelkezésünkre. Márpedig 
ez az a terület, amelyre érdemes áldozni, 
mert az ilyen kapcsolatok nemcsak a két vá
ros tisztségviselői közötti kapcsolatot jelen
ük, hanem ilyenkor mindig terítékre kerülnek 
a városra jellemző gazdasági, sport- és tu
risztikai jellemzők, amelyek kiegészíthetik 
Békéscsaba lehetőségeit. Mindenképpen 
ebbe a sorba tartoznak az ECOS-program 
találkozói, ahol a várost képviselő tisztségvi
selők mellett jelen voltak a gazdasági élet 
meghatározó személyiségei, ós konkrét 
gazdasági tárgyalások is folytak. Ezek a 
kapcsolatok megítélésem szerint nagyon 
gyümölcsözőek lehetnek Békéscsaba, és 

szetesen a város polgárai számára. termesz 

Kutyej Pál 
képviselő 
független 

A KÉK-bizottsag egyik legfontosabb fela
data a kisebbségek jogainak érvényesítése. 
Koordináló feladatot lát el a kisebbségi ön
kormányzatok és a város között. Kéréseiket, 
javaslataikat beviszi a közgyűlésre. Az ér
dekegyeztetéssel közvetít az önkormányzat 
egyes szervei és intézményei között, gon
doskodik a civil szervezetekkel való rend
szeres kapcsolattartásról. A harmadik fela
dat a külkapcsolatok kimunkálása. Gondos
kodnia kell a testvérvárosokkal való együtt
működésről, a kapcsolattartásról, valamint a 
meglévő kapcsolat ápolásáról, gazdagításá
ról. Békéscsaba testvérvárosa például a 
finnországi Mikkeli. 1981-ben indult az 
együttműködés kulturális kapcsolatok ré
vén, azóta finn-magyar, illetve magyar
finn baráti társaság létesült mindkét város
ban. Másik testvérvárosunk a romániai Szé
kelyudvarhely, amellyel a kapcsolatot a bé
késcsabai vendégkör kezdeményezésére 
vette fel az önkormányzat. Hosszú távú kap
csolatok épülnek, hivatalos delegációk most 
már évente tesznek látogatást egymásnál, 
kialakult a kulturális, sport- és oktatási kap
csolat is. 1992 óta van komoly kapcsolatunk 
Trencsénnel, amelynek révén lehetőség 
adódik a szlovák kultúra, a nyelv és iroda
lom ápolására. Gazdasági téren a kamarák, 
a gazdasági szakemberek jelentik a szoro
sabb kapcsot északi szomszédainkkal. Ta
lán legrégebbi testvérvárosunk Zrenjanin, a 
volt Jugoszlávia területéről, amellyel még 
1966-ban léptünk kapcsolatba. Ezenkívül itt 
vannak azok a települések, amelyek ugyan 
nem testvérvárosok, de együttműködnek 
Békéscsabával. Ilyen a franciaországi Osny, 
a lengyelországi Tarnowskie Gory, ahol gaz
dasági kamarák és egységek találkozásai a 
dominánsak. De ilyen az ukrajnai Ungvár is, 
amelyikkel a kapcsolat szlovák szervezetek 
révén jött létre. Itt kell megemlíteni az angli
ai Lincoln városát, melynek delegációja a 
Vállalkozói Centrum Kft. kezdeményezésé
re jutott el Békéscsabára két évvel ezelőtt. 
És ne hagyjuk ki az olasz Treviso megyét, il
letve a spanyol Salamanca városát sem, 
amelyekkel az ECOS (Európai Városok 
Együttműködése) -programban működünk 
együtt. E program célja a tapasztalatok áta
dása a városfejlesztés és regionális gazda
sági fejlesztés területén, valamint vállalko
zások finanszírozásának elősegítése. 

Grósz György 
kisebbségi képviselő 

Minden KEK-bizottsági ülésre kapunk 
meghívót, s azzal együtt a vitaanyagot is. 
Bár szavazati jogunk nincs, általában a min
ket érintő ügyekben elfogadják a javaslata
inkat, véleményünket. Például a Csaba 
Néptáncegyüttes támogatásával kapcsolat
ban is kikérték a véleményünket. A KÉK-bi-
zottság külkapcsolatait mi nem nagyon is
merjük, maradjunk a mieinknél. Nekünk a 
szomszédos megyékkel van nagyon szoros, 
mondhatni, baráti kapcsolatunk. Például itt 
lesz Nagyvárad és Arad polgármestere is a 
román bálon. De itt voltak a nagyváradiak a 
fotóklub magnyitóján is, amikor nagyon 
hasznos eszmecserét folytattak Pap János 
polgármesterrel a két város együttműködé
sét illetően. Ez volt az első komoly megbe
szélés, ami Nagyvárad és Békéscsaba kö
zött lezajlott. Sajnos Araddal még nem sike
rült megfelelő kapcsolatot teremteni. Arad 
polgármestere most jön először Békéscsa
bára úgy, hogy a kisebbségi önkormányzat 
meghívására érkezik. Reméljük, hogy ezen 
a találkozón Pap János is részt tud majd 
venni. A városok közötti kapcsolat elsősor
ban kulturális jellegű, de pont a napokban ír
tunk alá egy együttműködési megállapodást 
a főiskolával, amelynek eredményeképp 
könnyebben létrejöhet a kapcsolat Románi
ával. A főiskolának van egy terve, amelynek 
lényege, hogy a náluk végzett közgazdá
szoknak olyan diplomát adjon, amelyet itt
hon is, és Romániában is elfogadnak. Ez el
sősorban a külkereskedelmi kapcsolatokra 
lehet pozitív hatással. Jelenleg folynak a tár
gyalások, hogy az itt szerzett diploma Ro
mániában is érvényes legyen, talán rajtunk 
keresztül mindez könnyebben megvalósul
hat. Nos, ezek a jelenlegi legfontosabb kap
csolataink, melyekkel még közel sem va
gyunk elégedettek. Természetesen azokkal 
a kapcsolatokkal is bírunk, amelyeket a vá
ros alakított ki magyariakta területekkel. Ma
gyarországon elsősorban Csongrád, Hajdú-
Bihar és Békés megyében vannak román ki
sebbségi önkormányzatok, velük az orszá
gos önkormányzati üléseken rendszeresen 
találkozunk. Ezenkívül a román nemzetiségi 
napon, valamint egymás rendezvényein is 
képviseltetjük magunkat. Ezek általában 
kulturális ós egyben hagyományápoló ren
dezvények. Politizálni nem politizálunk, csak 
annyira, mint amennyire minden magyar. 
Valószínűleg nem is lennénk 
egységesek. Mi jól érezzük ma
gunkat a bőrünkben, nincsenek 
különleges elvárásaink. 
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nyugdíjas-egyesület 
közgyűlése 

Február 21-én a Békéscsaba Városi 
Nyugdíjas-egyesület az ifjúsági ház nagy
termében közgyűlésre hívta össze tagjait. 
Nagy létszámmal jelentek meg az érdeklő
dő nyugdíjasok. A közgyűlés levezető elnö
ke, Fári Pál bemutatta a vendégeket, köz
tük szeretettel üdvözölte dr. Simon Mihályt, 
a városi önkormányzat jegyzőjét, dr. Pan-
kotai Istvánt, a Magyar Nyugdíjasok Egye
sületeinek Országos Szövetsége elnökhe
lyettesét. A szokásos formaságok lebonyo
lítása után Supala Pál, az egyesület elnö
ke megtartotta minden fontos részletre ki
terjedő beszámolóját. A beszámoló alap
hangulatát az országra, főleg a nyugdíja
sokra nehezedő egyre elviselhetetlenebb 
terhek gondja, illetve a gondok enyhítésé
re keresendő megoldások jellemezték. Su
pala úr elemezte a nyugdíjasok helyzetét. 
A tulajdonosváltozással, valamint a vállala
tok szociálpolitikai lehetőségeinek csökke
nésével lazult vagy megszűnt a nyugdíja-

n y u g d í j a s t T A O O L D A L SZERKESZTETTE: 
KELEMEN ÉVA 

sok és volt vállalataik kapcsolata. Kikerülve 
a megszokott közősségből hontalanokká 
váltak az emberek! Az egyesület ennek az 
egyre jobban - nemcsak gazdaságilag -
perifériára kerülő rétegnek az érdekképvi
seletét vállalja fel. Az utóbbi évben elmé
lyültek és bővültek kapcsolataink, de még 
nem lehetünk elégedettek mondta beszá
molójában Supala úr. Úgy országos szer
vezeteknél, mint a városi önkormányzatnál 
intenzívebben kell képviselőinken keresztül 
képviselnünk nyugdíjas társaink érdekeit! 
A beszámolóban szó volt az egyesület mű
ködési gondjairól, köztük a jelenlegi ingat
lan használatának áldatlan helyzetéről, a 
múlt év segélyezéseiről, rendkívüli nyugdíj
emelés lehetőségeiről, jogsegélyszolgálat
ról, egészségmegőrző és kulturális progra
mok sikereiről. Befejezésül az ez évi terve
ket ismertette dióhéjban. 

A hozzászólásokban - Jenai Károly, 
Nagy Mihályné, Kornis Gézáné, Szobesz-

ter Sándor, Papp Jánosné, Mol
nár Lajosné, Hatvani Mihályné 
- elsősorban a nyugdíjasokat 
sújtó gazdasági nehézségeket 
említették, a kiadások ésszerű 

mérséklésére tettek javaslatot. 
Dr. Pankotai István tájékoztatott azokról 

a kapcsolatokról, melyek országos szinten 
arra hivatottak, hogy az érdekképviselet 
működjön. Szólt az egyedül állók, özve
gyek terheinek csökkentésére irányuló ter
vekről, valamint arról, hogyan továbbítja, 
viszi tovább a felmerülő problémákat a 
megfelelő szervekhez. 

Dr. Simon Mihály jegyző előtt a beszá
molóban elsorolt problémák nem ismeret
lenek, hiszen nemcsak hivatalból, de ma
gánemberként is figyelemmel kíséri az 
egyesület működését. Tudomása van a 
gondokról. Sok jó kezdeményezésről is 
tud. Az önkormányzat segítségnyújtásának 
sajátos korlátai vannak, de a lehetőségek
hez mérten eddig is segített az egyesület
nek. A konkrét segítség a szociális irodán 
át csúcsosodik ki a gyógyszertámogatás 
és különféle segélyek formájában a legin
kább rászorultak részére. 

Együtt - egymásért 

Supala Pál 

Csapatmunka, demokrácia, segítség, 
feladat! Ezek és más hasonló fogalmak 
hangoztak el, amikor Supala Pál úrral, a 
Békéscsaba Városi Nyugdíjas-egyesület 
elnökével beszélgettünk. 1992-től tagja 
ennek a közösségnek, szinte megalakulá
sától figyelemmel kíséri az itt folyó mun
kát. Az egyesület a megalakulása óta jól 
bevált módszerekkel teljesítette vállalt fel
adatát, ellátta a körébe tartozó nyugdíja
sok érdekvédelmét. 1995-ben felkérés alapján vállalta el az egyesü
let elnöki teendőinek ellátását Supala úr. Egy kitaposott úton hala
dó, jó eredményeket elért közösséget vett át az előző elnöktől, Ba-
ukó Mihálytól. 

- Az eddig elért eredményeket, mint biztonságérzet, a törődés 
érzésének kialakítása, az anyagilag bajbajutottak segítése, tovább
ra is tartani szeretnénk - mondta Supala úr - , de minőségi válto
zással tervezzük elérni! Eddig általában nyugdíjas társaim az egye
sülethez valamilyen igény, elvárás alapján kötődtek - szociális, kul
turális és különféle akciók szervezése volt az ok. Ezek mellett sze
retném, ha a jövőben érzelmeik - a szeretet, az egymás iránti 
őszinte érdeklődós, egymás segítése - irányítanák munkájukat, 
olyan közösség kialakítására törekszünk, amely hatékonyan képes 
fellépni érdekeiért. Szélesíteni szeretnénk a vezetői, szervezői kört, 
hogy az egyszemélyi irányítás helyett csapatmunka alakuljon ki! így 
a sajátjának érezhetné az elért eredményeket mindenki! A jövőben 
a legfontosabb feladataink: a működőképesség megőrzése, ezzel 
párhuzamosan szeretnénk elérni azt, hogy a város életét irányító 
testületben véleményünk érvényre jusson, hiszen azok, akiket kép
viselünk, várospolitikai szempontból is meghatározó tényezők. 

A napokban a megyei könyv
tár adott otthont a Nyugdíjas 
Pedagógustagozat szervezé
sében nagy érdeklődést kivál
tó előadásnak. Daly Lenke 
életmód-tanácsadó, a Fővárosi 
Pedagógiai Intézet nyugalma
zott szaktanácsadója nagyon 
érdekes megközelítésben mu

tatott rá arra, hogy 
életmódunk tudatos 
megválasztásáva l 

Életmód-tanácsadás 

fJ1éyleCl 

hogyan befolyásolhatjuk fizi
kumunkat, pszichénket, egyál
talán teljes személyiségünket. 
A részt vevő pedagógusok 
gyakori jegyzetelése és egyet
értő, néha csodálkozó tekinte
te, majd az előadást kővető iz
gatott megbeszélés azt bizo
nyította, hogy sok hasznos tud
nivalóval lettünk gazdagabbak! 

• H o l v o l t , h o l n e m v o l t . . . • 

A hófehér szakállú Tél mosolyogva nézett szét birodalmában. 
Vidám csillogású szeme szeretettel simogatta meg a készülődő 
hópelyheket, akik izegtek-mozogtak, csinosították szép hókristály 
ruháikat, hogy minél szebben érkezzenek a Főidre. A fehér hajú 
öreg Tél megrázta szakállát, fújt egy nagyot a dagadó hófelhőre 
és megadta a jelet az indulásra. A hópelyhek búcsút intettek és 
elindultak lefelé. Szállingózva, keringelve, táncolva, játszadozva 
egyre lejjebb és lejjebb ereszkedtek. A legvidámabb hópelyhek 
egy óvoda udvarára hulltak. A gyerekek vidáman nevetve fogadták 
őket. „Itt a tél!" - kiáltották, és csöpp kezükkel hógolyót gyúrtak. 
Repültek a hógolyók. Vidám volt mindenki. Egyszer csak kedves 
hangon megszólalt egy hópehely: „Ne gyúrd keményre a havat, 
mert szép ruhánk összegyűrődik!" - a kisfiúra kacsintva még hoz
zátette: - Bizonyára fájdalmat sem szeretnél okozni kis pajtásaid
nak a kemény hógolyóval! Ellazult a kis kéz és mosolyogva dobta 
pajtása felé a százfelé omló, csillogó hógolyót. Megértette a hópe
hely üzenetét! 

—Fény 
A ragyogó téli napfényt szik
rázva veri vissza a fehér hó. 
Ebben a különös fényben 
nagy nyugalomban, mélységes 
egyetértésben, ráérősen ballag 
két alak a Kazinczy utcán. A 
különös az ebben a párosban, 
hogy a kicsi a nagynak kicsi
nyített mása. A járásuk, a fej-
tartás, a mozgásuk ritmusa, de 
még lábuk kicsit kacsázó len
dülete is megegyezik! Bólo
gatnak, derűsen beszélgetnek, 
néha kuncognak. Az úttest 
szélén megállnak. Balra, majd 
jobbra néznek és határozott 
léptekkel átmennek a túloldal
ra. A nagyi és unokája ezen a 
délelőttön valami megmagya
rázhatatlan maradandót kaptak 
egymástól! 

A városi 
nyugdíjas-egyesület 
(Luther u. 6.) 
márciusi programja 

2 0 - á n 15 ó r á t ó l 
millecentenáriumi 
előadás-sorozat 

3 0 - á n 15 ó r á t ó l 
„Társas tea" 
Legyen a vendégünk! 
címmel 

Köszönjük! 
A jaminai nyugdíjasok régi 
vágya teljesült, ugyanis már
cius 1-jével a városi önkor
mányzat határozatlan időre 
rendelkezésére bocsátotta 
az Orosházi út 101. alatti in
gatlan egy részét. 



5 WW' BAUMIT-AKCIO 
1996. március 1-31-ig 10% ked

vezménnyel vásárolhatja meg a 
Baumit EPS hőszigetelő rend

szert az 1995. évi árak alatt. 

= 

(j i I B a u m i t 1 
Hőszigetelő 
rendszer EPS | 

Tudja , m i t? 
Baumit . 

m 
A S z l o v á k klub m á r c i u s i programja 

Marcovy program Slovenského klubu 
(Békéscsaba, Békési út 15., nemzetiségi ház) 

Áchim L. András-emlékünnepség; 
Megemlélkezés március 15-ről 
Pamiatkové zasadanie k vyroőiu Ondreja L. Áchima 
Spomienka na 15. marec 1848/49 
Baráti találkozó a békési és mezőhegyesi klubbal 
Priatel'ské stretnutie s őlenmi klubu 
z Békés a Mezőhelyes 
A honfoglalás eseményei - előadás 
Príchod do vlasti - prednáska 
Az áprilisi program készítése 
Zhotovenie aprílového programú 
Kirándulás Olaszországba 
Vylet do Talianska 
Klubbeszélgetés - Baráti találkozó 
Rozhovor v kluba - Priatel'ské stretnutie 

• Március 14 
csütörtök: 

Március 18 
hétfő: 

Március 21 
csütörtök: 
Március 25 
hétfő: 
Március 27 
szerda: 
Március 28 
csütörtök: 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A KLUB V E Z E T Ő S É G E 
SRDEŐNE OÓAKAVA KAZDÉHO V É D E N I E KLUBU. 

A PHAEDRA MOZI ÜNNEPI MŰSORA 
Március 15-16-17-én délelőtt 11-14 óráig roncsplakátvásár 

lesz. Ugyanebben az időpontban találkozhatnak a Duó-hisztériá
sok és a Kindertojás-játók gyűjtői a mozi emeletén. 

Pénteken ós szombaton 11 órától matiné előadás: a Charlie, 
avagy minden kutya a mennybe jut című filmet vetítjük. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT. 

H I R D E T M É N Y 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociál is 

bizottsága értesít i a város lakosságát , hogy a házaspárok és 
gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzéséhez ka
matmentes támogatást nyújt. 

A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad 
tájékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú 
irodájában. 

A támogatási kérelmeket 7996. március 15-ig lehet benyújtani 
az arra rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentett igények 
ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

T Á J É K O Z T A T Ó 
A polgármesteri hivatal adócsoportja felhívja a vállalkozók figyelmét, 

hogy az I. félévi helyi iparűzési adó előlegét , a vál lalkozók kom
munál is adója adóelőlegét (az előző évi fizetési meghagyás alapján) 
és a gazdasági tevékenységre szolgáló ép í tmények adóját 1996. 
március 18-ig fizethetik be pót lékmentesen. 

Eddig az időpontig lehet késedelmi pótlék nélkül befizetni az I. félévi 
gépjárműadót is. A fenti időpont után esedékessé váló összegekről, idő
pontról külön határozattal értesültek a gépjármű-tulajdonosok. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetések késedelme esetén kése
delmi pótlékot számítunk fel, melynek mértéke minden naptári nap után 
a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresé
nek 365-öd része. 

Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást személyesen 
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi és gazdasági iroda adócsoportjánál (Békéscsaba, 
Dózsa Gy. út 2 ) , vagy telefonon kaphatnak a 322-255 tele
fonszámon. A D Ó C S O P O R T 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. március 14-20. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45, 
szombat-vasárnap 
de. 11 órától isi 
17.45, 
csütörtök-péntek-szombat 
22 órától is! 
20 óra: 

CHARLIE, AVAGY MINDEN KUTYA 
A MENNYBE JUT 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
Michelle Pfeiffer: 
VESZÉLYES KÖLYKÖK 
(amerikai film) 
Meryl Streep - Clint Eastwood: 
A SZÍV HÍDJAI (amerikailiim) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17 óra: 
14-16-an 21.00 órától is! 
19 és 21 óra: 

Meryl Streep - Clint Eastwood: 
A SZÍV HÍDJAI (amerikai film) 
Michelle Pfeiffer: 
VESZÉLYES KÖLYKÖK (amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
14-én 18.30 és 20.30 óra: 
15-én és 18-án 
Csak 15.30 órától! 
18-17-én és 19-20-an 
18.30 és 20.30 óra: 

Kevin Smith: SHOP-STOP (amerikai film) 
A LÁTHATÓ TÖRTÉNET c. filmklub 1. előadása 
Tarr Béla: SÁTÁNTANGÓ l-ll-lll. (magyar film) 
SHOP-STOP 
(amerikai film) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

A S Z Í V H Í D J A I 
Szerelmi történet 

Főszereplők: Clint Eastwood. Meryl Streep, Annié Corley 

Róbert Kincaid (Clint Eastwood), az iowai Madison County-
ba tart, ahol hidakról akar felvételeket készíteni. Profi fotós: 
1965 óta dolgozik a National Geographicnek. Kevésbé profi a 
tájékozódásban: eltéved. Furgonjával megáll egy tip-top ta
nyaház kocsifelhajtóján, hogy megkérdezze a helyes útirányt. 
Francesca Johnson (Meryl Streep) egyedül van a házban: fér
je és a két gyerek négy napra az illinoisi nagyvásárra utazott. 
Tizenöt éve házas, s most a hirtelen jött szabadság mámoros 
érzése éppoly szokatlan élmény számára, mint a segítséget 
kérő udvarias idegen feltűnése. 

A férfi ós az asszony élete négy legszebb napja elé néz 
ezzel a találkozással, olyan napok elé, melyek nemcsak 
egész eljövendő életükre kihatnak, de múltjuknak is új értel
met adnak. 

iiin PIZZLRIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 1 0 . 

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

HIRDESSEN 
A MOZIBAN! 

H A T Á S O S É S O L C S Ó I 
T e l e f o n : 3 2 8 - 1 9 5 

- vászon körül 
- plakáton, műsorfüzetben 
- mozijegyen m g 

előcsarnokába 
a f ö l dsz i n t en és a galéria 
üz le the ly k iadó . 

: L B L K f t . 

- Középületek, lakóépületek 
tervezése, kivitelezése. 

- Festés, mázolás, tapétázás, 
kádfelújítás. 

- Épület- és egyéb lakatosmunkák. 
Telefon: 66/328-195, 326-421 

Békéscsaba, Irányi u. 10. 



HETI M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S HETI M É R L E G 

P á l y á z a t i f e l h í v á s 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő gyógyszertárakat 

az a lább iak szerint: 

A gyógyszertár száma és telephelye: 
14/5 5600 Békéscsaba, Povázsat út 4. 
14/6 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 26. 
14/8 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 23. 
14/9 5600 Békéscsaba, Deák utca 5. 

A pályázaton az vehet részt, aki megfelel a gyógyszertár személyi jogon 
történő üzemeltetése feltételeinek (betéti társasági formában is a pályázati 
tájékoztató szerint), a Sanopharma Gyógyszer-kereskedelmi Vállalat dol
gozója, megvásárolta a Pályázati tájékoztatót, és az abban lévő feltételeket 
nyilatkozattal elfogadja. Minden gyógyszertári egységre külön tájékoztató 
készült, és külön pályázatot kell benyújtani. 
A Pályázati tájékoztatók ára 8000 Ft + 2000 Ft áfa, megvásárolható 1996. 
március 21-én csütörtökön a polgármesteri hivatalban (félemelet 22.) 10-től 
12 óráig A pályázattal, a tájékoztatóval kapcsolatban felvilágosítást Mé
száros László tanácsadó ad a 326-453 telefonon vagy személyesen. A 
pályázatot a polgármesteri hivatal I. tárgyalójában (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.1. emelet 164.) kell beadni két példányban, zárt boríték
ban, a beadó, a pályázott gyógyszertár és az eredeti példány feltüntetésé
vel, 1996. május 15-én szerdán 10 órától 11 óráig. 
Apályázatok bontása a bíráló bizottság jelenlétében történik 1996. május 
15-én 11 órától, amely ellenőrzi a pályázati tájékoztatóban szereplő elen
gedhetetlen feltételek meglétét, és az értékelés után előzetes sorrendi ja
vaslatot tesz a közgyűlés felé. 

A pályázatokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
1996. május 16-án dönt. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Q'hermúí T A X I 
éjjel-nappal 
Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 444-777 • 4S-4S-45 
MÁSOLÓGÉPEK 
SZÁMÍTÓGÉPEK 
ÍRÓGÉPEK 
NYOMTATÓK 

Kellékek, kazettatöltés, 
javítás, tisztítás 

SZERVIZ és SZAKÜZLET 
325-161 324-911 

Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a. 
AGFA másológép márkaképviselete 

Lakó- és középületek tervezését, 
műszaki vezetését 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vállalom. 

• P ^ eperjesi IDihály 
építész-tervező 

Békéscsaba, Lencsési út 65. II/4. 

Te le fon: (66) 457-027 

Textília- és szivacseladás: 
b ú t o r v á s z o n 450 F t - t ó l , 

b ú t o r s z ö v e t 550 F t - t ó l , 

m i k r o p l ü s s 750 F t - t ó l . 

Szivacs ágybetétek, francia
ágy-, gyermekágybetét stb. 
méretre vágása, bevonása is. 
Darált szivacs, ülő- és dísz-
párnák. 

Békéscsaba. Eötvös u. 4., 
telefon: 321-520. HABÉRT. 

J-focz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

1 2 szobás, I. emeleti, egyedi gázos lakás ela
dó a belvárosban. Teleion: 327-902. 

1 Nagyréten zártkert eladó fúrott kúttal, vil
lannyal. Érdeklődni: Bessenyei u. 108., vagy 
munkaidőben 441-618. 
Derkovits sori garázs eladó. Üzenetrögzítős 
teleion: 321-574. 
Szanazug gyulai oldalán zártkert eladó vagy 
kiadó. Érdeklődni: Békéscsaba. Úr utca 13. 
1/3. 
Jaminában 27 rrf-es garázs raktárnak is kia
dó. Teleion: 321-572. 
Egyedi gázos, 2 szobás lakás eladó a Len
csésin. Telefon: 457-098. 
Kert eladó. Békéscsaba, Kazinczy-lakótelep 
30. C. Hl/9. 
Újszerű, komfortos tanya és zártkert eladó. 
Teleion: 455-442. 
Ház eladó: Dobos I. u. 68. 
Békéscsabán, a Béke-kertben, a Szépkert 
utcában 1180 irf-es gyümölcsöskert építési 
telekként is eladó. Érdeklődni: minden délu
tán, a 456-305-ös telefonszámon. 
A Vécsei utcában garázs eladó: 447-497. 
Garázst vennék azonnal, a Lencsési út 116-
ban, vagy közelében 400 000 Ft kórüli áron. 
Teleion: 06^6/323-826 
Garázs eladó a Szabolcs utcában, az állo
máshoz közel: 325-953. este. 
Belvárosi. 2,5 szobás lakás eladó: Petőfi u. 
10.111/10.. Teleion: 325-948. 
2 szobás, egyedi gázos lakás a Kazinczy-la-
kótelepen eladó. Telefon: 451-778. 
A Kecsegési holtágnál 2 vízparti telek, háló-
szobabútor, konyhabútor, üvegezett ajtó tok
kal eladó. Békéscsaba, Szőlő u. 23. 
Mezőgazdasági gépek eladók: MTZ-550 erő
gép. SUP 29 velőgép, SPC 6. vetőgép, 6 so
ros kultivátor, Rau kombinátot (2.8-as), 2 fe
jes ukrán eke, 2,8-as szárzúzó. Érdeklődni: 
Békéscsaba (Mezőmegyer). Kossuth u. 23/2. 
Teleion: 481-225. 

Épitőpari, kb. 1 m>-es, billenős munkagép 
eladó. Érdeklődni: Illyés Gyula u. 96., 16 óra 
után vagy hétvégen. 
Fekele-lehér televíziók helyszíni javítása, ré
gebbi tipusú is. Hibabejelentés telefonon: 
457-334, Tomka Attila. 
Színes tv javítása garanciával hétvégen is. 
Domokos Tamás, teleion: 06-30/432-827. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés, hiti, vi
deó javítása. Boda Béla, Békéscsaba. Csíki 
u. 38. Tel.: 326-931. 
Szines tv, videomagnó javítása. Kovács Atti
la és Társa Bt. Hibabejelentés munkanapo
kon 9-16-ig a 445-642, 16 óra után a 
449-284 vagy a 322-480 telefonszámon. 
Reumatológia. Dr. Perjési Zsuzsanna szakfő
orvos új mozgásszervi magánrendelője a Kí
gyó gyógyszertár melletti magánorvosi cent
rumba kötözött (szökökutas tér). Rendel hét
főn és szerdán 15-16 óráig. Elegáns kör
nyezel, várakozásmentes, figyelmes gyógy
kezelési 
Dugulaselhantas vízvezeték-szerelés, -javí
tás. Telefon: 455-309. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üve
gezése. Telefon: 06-60/483-712. 
Redőny, reluxa, hevederzár 20% kedvez
ménnyel, előleg nélkül. Telefon: 327-852. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás közületek
nek, magánszemélyeknek (vidéken is). Marik 
István, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Teleion: 
325-921. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, felújítás, fes
tés, mázolás, karbantartás, burkolás, átalakí
tás. Telefon: 321-768, egész nap. 
Lakások belső átalakítása, tetőtér-beépítés, 
hőszigetelés, lambériázás, vizesblokkok áta
lakítása. Sarkadi Sándor építési vállalkozó. 
Békéscsaba, Fényes 1039., tel.: 324-640. 

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Mészár Ti
bor, teleion: 456-895. 
Szalaglüggóny. redőny, reluxa, harmonikaaj-
tó készítése. Békéscsaba, Stark A. u. 6. Tele
fon: 446-736. 
Hétvegén is! Víz- és központifűtés-szerelés, 
-javítás, -átalakítás. Csapjavítás, mosógép-
bekötés, víztakarékos vécétartályok felszere
lése, vízórahely kialakítása. Telefon: 453-
287,06-30/558-496. Such György vállalkozó. 
Szabolcs u. 13. 
Sajgóállvány eladó. Telefon: 06-30/455-181. 
Hízók hasítva eladók. 230 Ft/kg. Teleion: 
459-337. 
Klasszikusokat, versesköteteket, kalandre
gényeket, krimiket, romantikus könyveket, fü
zeteket vásárolok. Telefon: 06-30534-650. 
Gyermekfelügyeletet vállalok. Telefon: 
447-037. 
A matek megtanulható! Korrepetálás, érett
ségire, felvételire felkészítés középiskolások
nak. Telefon: 451-612,16 órától. 
Számítógépes játékprogramhoz grafikusokai 
keresek. Fizetés a program értékesítése 
után. Teleion: 454-307, Járási Tbor. 
VI. kerület, Telep u. 21/1. alatt eladó ágyne
műtartós ülőgarnitúra és gaztűzhely palack
kal. 
Eladó fehér, zománcozott úlőfürdókád. Tele
fon: 325-601, 15-16-17-én egész nap, 
hétköznap este. 
Energomat automata mosógép féléves ga
ranciával olcsón eladó. Telelőn: 321-572. 
Vállalkozói igazolvánnyal, furgonnal rendel
kező fiatal, agilis munkatársat keresek élel
miszer-nagykereskedelmi tevékenységhez. 
Teleion: 06-60/384-756. 
Számítógép eladó. IBM 386 DX, 49 000 Ft-
ért. Teleion: 455-727. 
Francia- és angoltanítás. Teleion: 449-103. 
Páncéltőkés bécsi zongora eladó 40 000 Ft-
ért: Wagner u. 23. 
Faiskolai lerakatom ismét nyitva: Forgách 
utca 5. 
Kertvárosiak, figyelem! A Szivárvány játék
és ajándékbolt kedvező áraival, új helyen 
várja Önöket, az Oázis virágboltban (Stark A. 
u. 10.). Az árukészlet rövidáruval és bővült! 
Kárpitozott bútorok felújítása: Békéscsaba. 
Székely M. u. 65., Kmyán György. Telefon: 
06-60/486-495. 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. 
Cím: Könyves u. 45., telefonügyelet: 456-
537,9-12 óráig. 
Háztartási hűtők és fagyasztók javítása. Tele
fon: 06-20/446-986 
Karosszérialakatos munkát vállalok: Poliak 
Pál, műhely Békéscsaba, Gyár u. 41. 
Háztartási gépek villanybojlerek javítása, 
tisztítása garanciával, rövid határidővel. Hi
babejelentés: 06-20/376-511. Csjemyik. 
Energomat, Vjatka, Evrika, Hajdú mosógé
pek javítása hétvégén is. Elektron Gmk Bar
tók 4.. teleion: 454-561, 06-60/388-348. 
Háromkerekű utcai rokkantkocsi és járóka új
szerű állapotban eladó. Érdeklődni a 
324-298-as telefonszámon. 
RFT sztereó rádiós erősítő (2 x 15W) 2 db 
hangsugárzóval eladó 9000 Ft-ért. Békés
csaba. Gajdács u. 52., érdeklődni vasárnap. 
Néhány napi munkára kőművest keresek. 
Békéscsaba, Berényi út 40. 
Eltartási szerződést kötnék egyedülálló idős 
személlyes ingatlanért. Érdeklődni a 459-163 
számon. 
Garzon szekrénysor eladó. Ugyanitt francia
tanítás: 442-517. 
Eladó RK.02 Briggs rota és fűnyíró, 
szólózúzó és prés, 32-es é 
8-as új húsdaráló, kol
bász- és hurkatöitó. 
Teleion: 321-908. 
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em .1 7. H á z részére, hanem 
a nép részére lettem megválasztva 

annak tett ígéreteimet teljesítem." 
M 

125 É V E S Z Ü L E T E T T Á c h i m L . A n d r á s 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, a Munkácsy Mihály Múzeum, valamint a Város
védő és Városszépítő Egyesület és a Csabai Szlovákok Szervezete 1996. március 
14-én jubileumi ünnepséggel tiszteleg Áchim L. András parasztpolitikus, Békéscsaba 
országgyűlési képviselője emlékének. A megyei könyvtárban a csabai politikus életé
ről, munkásságáról - Nás Ondris címmel - Mázán Mátyás muzeológus tart előa
dást. Az ünnepség része az Áchim-emlékkiállítás, melyet Jakab Róbertné ország
gyűlési képviselő nyit meg. A szervezők és a résztvevők ezt követően megkoszorúz
zák Áchim L. András szobrát, amely a Körös-parti sétányon áll. 

,Achim L. András 1871. március 16-án született Békés
csabán. Az Áchim név valószínűleg a török eredetű Achmed 
szóból származik. A család nemesi levelét Apafi Mihály er
délyi fejedelemtől kapta 1665. augusztus 20-án Radnóth vá
rában, mert egyik ősük, nagykörtvélyesi Áchim Tódor Kővár 
várában hűségesen szolgált őrkatonaként. Ettől a török 
származású, és a hódoltság után itt maradt őstől származ
nak az Achimok, akiknek egyik leszármazottja Cinkotára 
vándorol. Innen Haán Lajos kézirata szerint „ 1750 körül, mi
kor Prisztavok János volt a törvénybíró, lejött Cinkotáról, a 
vallásért való üldözés elől menekülve három Áchim nevű 
testvér. Az egyik Áchim János Csabára tartott, és magát a 
városházán bemutatva Prisztavoknak, annyira megtetszett, 
hogy az rögtön szolgálatába fogadta, később pedig egyetlen 
leányát adta neki nőül az 1754. esztendőben. Ezen Áchim 
meghalt 1787-ben, és tőle származik a Csabán most oly el
terjedt, s gazdag Áchim-család. Az Achimok Csabán szlová
kokkal keveredtek, s a családnak három ága ismeretes: 
Áchim Frankó, Áchim Huszár és Áchim Liker. Ez utóbbi ág
ból származik Áchim L. András."(Dr. Tibori János: Áchim L. 
A.-féle békéscsabai parasztmozgalom - Békéscsaba törté
nete) 

Apja 150 holdas gazda urat szeretett volna nevelni gyer
mekéből. Áchim elvégezve a csabai algimnázium négy osz
tályát, Szarvason a főgimnáziumban két osztályt jár, nem 
akart továbbtanulni, ezért apja hazavitte a gerendási tanyá
ra. Ott ismerte meg az élet valóságát, a paraszti élet nehéz
ségeit és szépségeit. Akkor már mindinkább kiéleződtek a 
társadalmi egyenlőtlenségek. Békéscsaba az agrárszocia
lista mozgalmak egyik fészkévé vált, 1903 tavaszán megala
kult az Általános Népegylet, melynek egy év múlva Áchim 

Áchim L. András háza a lebontás előtt, 
a róla elnevezett utcában az 1960-as években 

vezéregyénisége és elnöke lett. Bátran szembeszállt mind 
az úri osztály, mind saját társadalmi osztályának véleményé
vel és érdekeivel. Hetilapot indított Igaz Eszme címmel. Lét
rehozta a Magyarországi Független Szocialista Parasztpár
tot és programja megvalósítása érdekében kiadta a Paraszt
újságot. Minden alkalmat megragadott - szóban és írásban 
- arra, hogy a békéscsabai és az országos úri politikai ve
zető osztályt valóságosan bemutassa. Elindult az 1905. ja
nuár 26-i választáson, de nem kapott abszolút többséget. 
Pótválasztásba került id. Zsilinszky Endrével és február 16-
án Áchim L. András 282 szavazattöbbséggel Békéscsaba 
országgyűlési képviselője lett. Az országos lapok címolda
lon mutatták be Achimot, mint az első olyan embert, aki a 
magyar törvényhozás történetében szocialista képviselő
ként került a törvényhozó urak közé. Áchim L. András 1905. 
május 11-én mondta első beszédét a képviselőházban. „En
gedjék meg - kezdte -, hogy én, mint a nép egyszerű so
raiból származó népképviselő, a nép kívánságait és a ma
gam egyszerű véleményét elmondjam."Általános és állandó 
helyeslés közepette követelte a nemzeti hadsereget és az 
általános választójog megadását „minden igaz magyar em
bernek". A tömegeknek állandóan megnyilatkozó bizalmából 
olyan erőt merített Áchim, hogy soha senkitől sem riadt 
vissza az igazságért folytatott küzdelemben sem a parla
mentben, sem a békéscsabai képviselő-testület ülésein. 
Ádáz politikai harc indult ellene és politikája ellen. Ennek fo
lyományaként, osztályellenes lázítás miatt, Áchim mandátu
mát és választási jogát egy évre felfüggesztették. A nép bi
zalma továbbra is mellette állt, újból a népegylet elnöke lett. 
Békéscsabán az 1910. évi választást ismét megnyerte és új
ból bekerült a parlamentbe. Szélsőségekbe csapó személyi 
harc és gyűlölködés kezdődött Áchim és a városvezetés kö
zött, melyet csak mélyített Áchim néhány gorombasága. Id. 
dr. Zsilinszkyvel való személyes összetűzése 1911. május 
14-én tragikus eseményhez vezetett. A Zsilinszky testvérek 
az apjuk elleni sérelmet tisztázni érkeztek Áchim házába, 
akit szóváltás és rövid dulakodás után két lövéssel életve
szélyesen megsebesítettek. Másnap Áchim L. András - a 
csabai szegény nép szószólója, szolgálója - belehalt sérü
léseibe. 

Születésének centenáriumán Békéscsabán Féja Géza író 
arra az Áchimra emlékezett, „aki bár nagy családban szüle
tett, mégsem csapódott soha az uralkodó osztályhoz, hanem 
ehelyett a haladó politikus cseppet sem könnyű életét, a kor 
legagresszívebb parasztmozgalmának vezetését vállalta és 
választotta... Hogy rajongott néptribun lett, aki folyamatosan 
támadott, s ezzel egyre inkább megrettentette az urakat. 
Áchimmal a parasztok vonultak be a politikába..." 
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