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• Az önkormányzat vagyona 

Családi konzultáció 

Helyi kincstári rendszer 

• Az egészségügy helyzete 

• Képviselői fórum 

Békéscsaba régi és mai arca 

T ö p r e n g é s 

Milyen büszkén hordja 
terhét a gömbölyded víz-
cseppl Azután megkocso
nyásodik, átfagy, jéggömb 
lesz belőle. Le lehet tömi 
(törölni) az ablaküvegről. 
Hogy kilátás nyíljon a kin
ti tájra. Ha az időt is (így) 
lehetne eltüntetni a dol
gok útjából, milyen e vilá-
gin túli csendéletre lehet
ne rálátni. Az időt nem le
het kiküszöbölni, az maga 
a küszöb. S nemcsak a 
növényeken lesz úrrá, ha
nem a tárgyakon is. Nem 
beszélve az emberről, 
akinek létét az idő uralja 
teljesen. Múlik minden, 
megtelik. De nincs, ami 
túlcsorduljon az időn, 
csak a képzelet. 

Tehát a párkányon ku
corgó vízcsepp is össze
gyűjti az időt, mint egy 
üveglencse a fényt. S 
amíg nem fagy meg, át 
lehet látni rajta. Lehet lát
ni az új lámpákat a Fiu
me előtt, a vörös kőből ki
rakott kerékpárutat, az 
ébredező várost reggel. 
Az iramodó dolgozókat, 
akik igyekeznek, sietnek 
valahová, ahol szorgal
masan elvégzik teendői
ket. Teendő, milyen szép 
szó! Idő lakozik benne. 
A szív is idő, a lélek vi
szont örökkévalóság. 
Nota bene! 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város közgyűlése soron követ
kező ülését január 25-én, csü
törtökön 9 órai kezdettel tartja a 
városháza dísztermében. Vár
ható napirend: 

Zárt ülés: 
1. Vagyoni ügyek. 
2. A Békéscsaba sportjáért 

kitüntető díj odaítélése. 
3. Fellebbezések és egyéb 

méltányossági ügyek. 
A nyilvános ülés elején, 14 

órakor kerül sor a Békéscsaba 
kiváló pedagógusa kitüntetés 
és a pedagógiai szakmai díjak 
átadására. 
Nyilvános ülés: 

1. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város 1995. évi költségvetésé
nek módosítása. 

2. Új utcák elnevezése. 

3. Tájékoztató az önkormány
zati lakások értékesítéséről. 

4. A 454/1995. (X. 12.) szá
mú közgyűlési határozatban 
megfogalmazott feladatok vég
rehajtása, az általános iskolák 
beiskolázásának új rendszere. 

5. Pályázati kiírás a közokta
tási intézmények vezetői állásá
ra a lejárt határidejű megbízá
sok esetében. 

6. Közművelődési intézmény
vezetők lejárt határidejű vezetői 
pályázatának meghirdetése (if
júsági ház, Lencsési Közösségi 
Ház, Békési Úti Közösségi Há
zak). 

7. Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Bé
késcsaba Vagyonkezelő Rt. kö
zötti megbízási szerződés jóvá
hagyása. 

8. Gyógyszertárakra vonat
kozó pályázat előzetes koncep
ciója. 

9. Az egészségügy területét 
érintő ügyek: az Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény alterna
tív működtetésének lehetőségei 
(funkcionális privatizáció); pá
lyázati felhívás a Réthy Pál 
Kórház-rendelőintézet egysze
mélyi felelős menedzser-igaz
gatói állására; a központi házi
orvosi ügyelet funkcionális pri
vatizációja; a háziorvosi praxis 
fejlesztése; Csabaszabadi or
vosi ügyeletének ellátása. 

10. Vagyoni ügyek. 
11. Bejelentések. 

Látható fejlődés 1996-ban 

B E S Z É L G E T É S 

VÉGH LÁSZLÓ 
alpolgármesterre l 

I ? 
- Előző számunkban interjút közöltünk Sisak 

Péter alpolgármester úrral, aki többek kőzött az 
1996-os év várható költségvetéséről nyilatko
zott. Most Önt kérdezzük arról, hogy a város
gazdálkodás mire számíthat az idei büdzséből. 

- 1995-ben mint nagyberuházás megjelent a 
hulladékkezelő mű. Ez olyan terhet rótt a költ
ségvetésre, ami visszaesést eredményezett a 
városüzemeltetés egyes területein. A hulladék
kezelő megépítésével ez a teher 1996-ban meg

szűnik, így a költségvetésben újra kiemelkedő 
támogatást élvezhetnek a városüzemeltetési fel
adatok. Az egyébként jól működő Városgazdál
kodási Vállalat átalakítása ebben az évben 
megtörténik, pályáztatás útján új szolgáltatókat 
szeretnénk bevonni a városüzemeltetési felada
tok elvégzésébe. A kialakult verseny minőségi 
javulást és akár olcsóbb szemétszállítási és -ke
zelési szolgáltatást is eredményezhet. 

Az idén is folytatódik az utcák portalanítását, 
aszfaltozását célzó program. A közgyűlés to
vábbra is támogatni fogja a lakossági kezdemé
nyezéseket, a megépített útalapokat a város 
aszfalttal lefedi. Tovább szeretnénk folytatni az 
Élővíz-csatorna rendbe hozását; megpróbáljuk a 
partot iskolák és társadalmi szervezetek bevo
násával megtisztítani, pihenőövezetté alakítani. 
Itt gondot jelent az árvíz okozta kár; a várható 
csapadékos tavaszra gondolva külön tervet ké
szítünk a csapadékvíz-elvezető rendszer rend
betételére. Komoly anyagi erőforrást biztosítunk 
a régi szeméttelep már megkezdett rekultiváció
jához. Buszmegállók további felújítását tervez
zük, valamint az eddigi ütemben kívánjuk foly
tatni a kerékpárút-építéseket. 

(Folytatás a 2. oldalon) 



Látható fejlődés 
1996-ban 

Beszélgetés 
VÉGH LÁSZLÓ 
alpolgármesterrel 

(Folytatás az 1. oldalról) 

- Az egye szűkülő anyagi 
lehetőségeket ismerve lát-e 
Ön reális esélyt a város fej
lesztésére? 

- Mindenképpen szeret
nénk fejleszteni. Ehhez a saját 
pénzeszközeink mellé vállalko
zói tőke bevonása és különbö
ző pályázati pénzek szüksége
sek. Elindítjuk a Hunyadi tér— 
Kossuth tér-Szent István tér ál
tal körbehatárolt háztömb ki
alakítását. Továbbépül a piac
terület, reális esély van az And-
rássy út szépítésére, elkezdő
dik az autóbusz-pályaudvar 
melletti terület beépítése is. 

Szándékozzuk az Ifjúság 
Tábor környékét rendbe hozni, 
illetve az ott szolgáltatóegysé
gek és különböző típusú házak 
létesítésére kijelölt területet 
meghirdetve hasznosítani. Egy 
nyugdíjasház és fiatal házas
párok igényeit kielégítő laká
sok építését szeretnénk meg
kezdeni, amire nagy igény mu
tatkozik - ezekhez a lakásalap 
nyújthatna forrást; hangsúlyo
zom azonban, hogy egyikre 
sincs még közgyűlési határo
zat. Szeretnénk elkezdeni az 
elkerülő útszakasz építését, 
hogy a várost mentesíthessük 
a nagy átmenő teherautó-for
galomtól, valamint jó lenne a 
hulladékkezelő műnél létesített 
utat a Szarvasi út felől össze
kötni, körforgalmúvá alakítani. 

Fontos városfejlesztési el
képzelés valamennyi ipartelep 
infrastruktúrájának a kialakítá
sa; először a Berényi utat köt
nénk össze a Békési úttal. Egy 
régen megfogalmazott terv, 
hogy megpróbálunk egy ipari 
parkot létrehozni, mint más vá
rosokban, illetőleg olyan ipart 
telepíteni Békéscsabára, ami 
munkahelyeket teremt. Lénye
ges, hogy még az idén rendez
zük a repülőtér tulajdoni kérdé
sét; a város érdeke az, hogy a 
repülőtér nemzetközi legyen. 

1996-ban tervet készítünk a 
külterületeken található elavult 
villanyvezetékek felmérésére, 
felújítására, hogy a Démász 
átvehesse ezeket és üzemel
tetésük biztosított legyen. Né
hányat már rendbe tettünk, de 
van még körülbelül húsz há
lózatrész, amit fel kellene újí

tani. 
Azt hiszem, el

mondható, hogy 1996-

ban látható fejlődésnek né
zünk elébe. 

- Sokakat érintő kérdés, 
hogy jut-e az idén pénz felújí
tásokra, állagmegóvásra. 

- Nehéz még pontos ösz-
szeget mondani. Sok megol
dásra váró feladat van, ahol el 
kell dönteni, hogy felújítás 
vagy újraépítés szükséges. 
Például a Kolozsvári Úti Óvo
dát aligha lehet felújítani, újat 
kell építeni; a Madách utcai is
kolában vannak tantermek, 
amelyek gyakorlatilag használ
hatatlanok. 

Folytatjuk az intézményi va
gyon rendezését. 1996-tól egy
séges biztosítási rendszerben 
van az önkormányzat teljes va
gyoni köre. Szeretnénk sziszte
matikusan, konkrét terv szerint 
a felújításokat, az állagmeg
óvást elkezdeni, amire külön 
alapot kívánunk létrehozni. Az 
első lépcső az intézményi 
energiaracionalizálás lenne. 

- Hoz-e majd változást az 
előző évekhez képest az idei 
esztendő a vagyongazdálko
dás területén? 

- Elég jó pozícióból indu
lunk az idén. 1995-ben sike
rült a szervezeti kérdéseket 
tisztázni. Megalakult az új va
gyonkezelő rt., megtörtént a 
CSÜSZ Kft. magánosítása. 
Most már csak a feladatmeg
osztást kell meghatározni az 
rt. és a vagyonkezelő iroda kö
zött. Strukturális változást sze
retnénk elérni: a városnak ki
sebb tömegű, de akár tíz év 
múlva is folyamatos, nagy ho
zadékot biztosító, nem lakás 
célú vagyonra van szüksége; 
ez a bevétel szabadon fel
használható lenne, tehát akár 
városfejlesztési célokra, akár 
szociális kiadásokra lehetne 
majd fordítani. Ezt a folyama
tot 1996-ban mindenképpen el 
kell kezdeni. Az az elsődleges 
cél, hogy a kevésbé jövedel
mező ingatlanokat eladjuk, és 
helyettük olyanokat vásárol
junk, amelyek vagyonarányos 
bevételt biztosítanak. Az ön
kormányzati ingatlanok tulaj
donosa továbbra is a város 
marad, a vagyonkezelő rt. az 
operatív munkát végzi. Napi
renden van a meglévő vagyon
gazdálkodási koncepció módo
sítása az új elképzeléseknek 
megfelelően. 

(SZ. SZ.) 

• F O G A D Ó N A P O K . Január 
26-án, pénteken Végh László al
polgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. 

• F O G A D Ó Ó R A . Beraczka 
János önkormányzati képviselő 
és Rusz Demeter, a kisebbségi, 
érdekegyeztető és külkapcsolati 
(KÉK) bizottság tagja fogadóórát 
tart minden hétfőn 13-16 óra kö
zött az FKGP Luther utca 6. 
szám alatti székházában és min
den csütörtökön 10-12 óra között 
a polgármesteri hivatal 161. szá
mú irodájában. 

• R O M Á N F O G A D Ó Ó R A . 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Román Kisebbségi Önkormány
zata január 29-én, hétfőn 15-17 
óráig fogadóórát tart a Szabad
ság tér 11-17. III. emelet 16. 
szám alatti székhelyén. 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál (Szabadság tér 11-17. III. 
emelet 1.) január 25-én, csütörtö
kön 13-15 óráig dr. Klimaj János 
jogtanácsos jogsegély-szolgálati 
fogadóórát tart. 

• IN-VI -TÁL-Ó. Az utolsó 
előtti pillantás címmel kiállítás 
nyílt a Jókai színház Vigadó Ga
lériájában Baji Miklós Zoltán in-
termédia-művész legújabb képei
ből. A BMZ-kiállítás február 26-ig 
látogatható. 

• KÍNAI KIÁLLÍTÁS. Kínai 
iparművészeti és fotókiállítás 
nyílt a megyei könyvtár emeleti 
galériájában. 

• GYERMEKRAJZ-K IÁLL Í 
T Á S . Február 20-ig látogatható a 
Munkácsy Mihály Múzeumban a 
városi önkormányzat és a múze
um által megrendezett XVIII. Vá
rosi Gyermek- és Ifjúsági Rajzki
állítás. 

• HALLÓ! Békés megyében 
1996. január 1-jétől a Hungarotel 
Rt. vette át a Matáv Rt.-tői a köz
célú távbeszélő-szolgáltatást. A 
Hungarotel 10 milliárd forintos 
beruházást készül végrehajtani 
az elkövetkező két-három évben, 
ez a fejlesztés megyénk távköz
lési hálózatát a világ egyik legfej
lettebb rendszerévé teszi majd. 

• HALLÓ, IFIHÁZ! Telefon
kártya-gyűjtők számára rendez
nek börzét január 27-én, szom
baton 9 és 12 óra között az ifjú
sági házban. 

• MAKETTKIÁLL ÍTÁS. A II. 
Országos Makettkiállítás január 
28-ig látható a Helyőrségi Klub
ban. 

• SZÜLINAP. Mára már váro
sunkat az elektronikus és az írott 
sajtó paradicsomának tartják. Az 
érdeklődők két tévé, hat rádió, 
két napilap, két hirdetési újság és 
két hetilap közül választhatnak. 

B É K É S C S A B A 

H Í R E K B E N 

A város, 
ahol élünk 

Az elektronikus média legrégebbi 
résztvevője a Csaba Tv, amely a 
múlt héten ünnepelte fennállásá
nak ötödik évfordulóját. Boldog 
születés napot a „Matuzsálem
nek"! 

• Ó, FÉRFI ! A békéscsabai 
T. T. Divatstúdió férfiszépségver
senyt rendez a közeljövőben. A 
versenyre benevezhet minden 18 
és 30 év közötti fiatalember, aki 
legalább 180 cm magas és úgy 
érzi, eséllyel indulhat egy ilyen 
megyei megmérettetésen. A je
lentkezési lapok a Békés Megyei 
Hírlap keddi számaiban találha
tók. A kitöltött ívet február 15-ig 
kell a T. T. Divatstúdió címére el
juttatni (5600 Békéscsaba. And-
rássy út 47.). A győztes jutalma 
egy kétszemélyes külföldi utazás 
és a M-O-D-E-R-N M-A-N című 
kitüntetés. 

MATRIKULA 

U HÁZASSÁG 

Gerlai Annamária és Uhrin 
Csaba 

SZÜLETÉS 

Szabó Zoltán és Erdei Csilla 
fia Zoltán, Vidéki István Tamás 
és Orosz Gyöngyi fiai Tamás és 
Roland, Krizsán György és Miha-
lik Judit leánya Renáta 
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Jankó Zsolt 

Sáfárkodni a város vagyonával! 

Bizonyára nem könnyű, mert az 
erre hivatott önkormányzati társa
ság rövid időn belül komoly átalaku
láson ment keresztül. A Békéscsaba 
Vagyonkezelő Rt. (népszerű nevén 
Vak Rt.) körüli jogi viták, nézeteltéré
sek, úgy tűnik, nyugvópontra jutot
tak. Az önkormányzat vagyonát ed
dig kezelő és működtető kft. végel
számolásával egy időben létrejött az 
új vagyonkezelő, amelynek vezetői 
tisztét egy 30 éves mérnök-közgaz
dász. Jankó Zsolt nyerte el pályázat 
útján. Az ez idáig javarészt az agrár-
ágazatban tevékenykedő gyulai szakember tsz-ben, majd egy ga
bonaüzem vezetőjeként, később önálló vállalkozóként volt tevé
keny részese a megye gazdasági életének. 

- Mi késztette arra, hogy feladja önállóságát? 
- A vállalkozás nagyon szép, ugyanakkor beszűkült szféra. 

Szeretném azokat az ismereteimet is kamatoztatni, amelyeket az 
elmúlt években és az egyetemen szereztem. Úgy érzem, egészsé
ges becsvágy van bennem, s ez irányú önmegvalósításra törek
szem. Egy vállalkozás addig szép, amíg megtervezik, beindítják, s 
hajói csinálták, akkor szinte már működik magától. Ettől a ponttól 
már feleslegesnek érzi magát az ember. Az rt. viszont egy olyan 
.vállalkozás", amely sokkal nagyobb, mint amilyenben eddig részt 
vettem. Ennek megfelelően nagyobb felelősséget is érzek, hogy a 
kapott és a reám váró további feladatokkal megbirkózzam. Január 
2-án kezdtem a munkát, s ha három hónapos próbaidő után meg
kapom az öt évre szóló kinevezésemet, szeretném bebizonyítani, 
hogy a kételkedők tévednek. A vagyonkezelő rt.-re szüksége van a 
városnak, az önkormányzat vagyongazdálkodásának egyik legfon
tosabb szereplője lesz, ha jól működik. 

- Fel tudta már mérni, hogy milyen céget vett át, mit hagytak 
Önre? 

- Lassan kezd kirajzolódni a kép. A volt rt. és kft. bonyolult és 
többirányú érdekszférák áldozatául esve nem tudott egységesen 
működni. Volt például egy lista, mely a lakás és nem lakás célú in
gatlanokat tartalmazta, ez alapján bonyolította a volt rt., majd kft. a 
bérbeadásokat és a bérleti díjak beszedését. Ezenkívül van egy 
másik szféra, amellyel a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodá
ja foglalkozik, de erről a tevékenységről nekünk csak részinformá-

1 SZDSZ-sajtóközlemény 

A Szabad Demokraták Szövetségének békéscsabai képvise
lői és szakértői Pap János polgármester közreműködésével érté
kelték az elmúlt év önkormányzati eredményeit. Megállapították, 
hogy a nehéz gazdasági helyzetben is sikerült megőrizni a város 
költségvetési stabilitását. Békéscsaba közoktatási rendszerének 
fejlesztését, a kor igényeihez való alkalmazkodásnak irányait -
alapos társadalmi vitákban - határozta meg a közgyűlés. A va
gyonkezelő részvénytársaság jogi helyzetének rendezésével a 
szabaddemokraták lehetőséget látnak arra, hogy a következő 
években se legyen szükség a lakosságot közvetlenül érintő helyi 
adók kivetésére. 1996-ban is az előző évihez hasonlóan szigorú, 
következetes gazdálkodást kell folytatnia a képviselő-testület
nek. A szabaddemokraták szorgalmazzák, hogy a város tulajdo
nába kerülő gyógyszertárak közül a négy legnagyobb megtartá
sa és bérbeadása mellett a többit az ott dolgozó gyógyszerészek 
számára adja el az önkormányzat. Támogatják a háziorvosok 
kezdeményezését az éjszakai és hétvégi ügyelet új szervezeti 
formában történő ellátására. A képviselőcsoport javaslatokat fo
galmazott meg a közgyűlések hatékonyságának javítására is. 

ciónk van. A harmadik terület, amit a CSÜSZ Kft. működtetett, szin
tén bérbeadás és bérletidíj-beszedés. A vagyonkezelő rt. feladata, 
hogy ezeket a területeket összekovácsolja, továbbá, a CSÜSZ 
Kft.-n keresztül biztosítsa az előbb jelzett ingatlanok működtetését, 
karbantartását és a gyors hibaelhárítást. Ez eddig tisztázatlan volt 
minden, most kezd kialakulni az a rend, ami alapján a vagyonkeze
lő rt. működni fog. Nagyon jó stáb dolgozik itt, akik nagy segítséget 
tudnak nyújtani, hogy elképzeléseimet megvalósítsam. 

- Van-e már valami elképzelése a nem lakás célú ingatlanva
gyon hasznosításáról? 

- A legfontosabb, hogy ezek kerüljenek át hozzánk, és mi mű
ködtessük, vagyis az rt. intézze a piaci hasznosításukat. A piaci 
alapon történő bérbeadásnál a bérleti díjak megállapítása minden 
évben inflációkövető kell hogy legyen. Valamennyi nem lakás célú 
ingatlan bérleti szerződését át fogjuk vizsgálni. Az úgynevezett 
előprivatizált ingatlanok esetében valószínű, hogy bírósági határo
zathozatalra is szükség lesz. A kiadásra váró ingatlanokat megpá
lyáztatjuk, s nyílt tárgyaláson, licitálás útján adjuk bérbe. Itt fontos
nak tartom, hogy a pályázókról minél szélesebb körben tájékozód
junk, mert még mindig sokan hazardíroznak. Piaci viszonyok között 
a bérbeadó is kockáztat, de ez a rizikó kellő körültekintéssel leszű
kíthető. Nagyon fontos szempontnak tartom, hogy milyen legyen a 
város „külső" megjelenése. Békéscsaba nem volt olyan szeren
csés helyzetben, mint néhány nyugat-magyarországi város, ame
lyek földrajzi fekvésüknek és jobb anyagi lehetőségüknek köszön
hetően dinamikusabban tudtak fejlődni. A Csaba Center, a sétáló
utca, valamint más városszépítő beruházás jóvoltából, remélem, 
hamarosan felveheti a versenyt Békéscsaba is a többi megyei jogú 
várossal. Sok olyan ingatlanhasznosításra, bérbeadásra számítok, 
amivel a városképet formálni, szépíteni tudjuk majd. 

- Az előzmények ismeretében elképzelhető, hogy nagyon sok 
buktató vár Önre. Felkészült a támadások kivédésére? 

- A legfontosabb feladatom, hogy az rt.-t politikamentesen, pi
aci alapon működtessem. Csakis a város jövőjét, érdekeit tartha
tom szem előtt. Ha az ember úgy dolgozik, hogy az általa vezetett 
társaság minél több terhet vesz le az önkormányzat válláról, és 
mellé profitot is termel, a kétkedőket a gazdasági érvek fogják 
meggyőzni, nem én. 

KARA GABRIELLA 

GONDOLKODÓ 
Téli emlék 

A zsúfolásig megtelt távolsági autóbusz csigalassúsággal ha
ladt a csúszós, jéggé változott kacskaringós hegyi úton. Egy-egy 
meredek kanyarnál a sofőr még jobban lelassított, szinte megállt, 
aztán nagy nehezen továbbindult. Az utasok egyike-másika egy
re növekvő aggodalommal ki-kinézett az ablakon - tátongó sza
kadékok ijesztő látványa tárult a kitágult szemek elé. A végtelen
nek tűnő percek alatt még a gyerekek is elhallgattak, látva a fel
nőttek félelemtől eltorzult arcát. Amikor a busz végre a hegy csú
csára ért, mindenki megkönnyebbülve hátradőlt. Eddig megúsz
tuk - jegyezte meg falfehéren egy idősebb fedi. - Soha többé 
nem utazom télen, ha élve hazaérek! - A neheze még hátra 
van... - És a nagyon messzinek tűnő völgy felé nézett. 

Megálltak tíz-egynéhány percre, hogy megmelegedhessenek 
egy-egy tea mellett a parkoló melletti menedékházban, aztán 
folytatták útjukat. Az elején minden rendben ment, a busz lágyan 
gurult a síkos aszfalton. Egy kanyarnál azonban a fékek hirtelen 
felmondták a szolgálatot... A busz iszonyatos sebességgel szá
guldott a halálos kanyarhoz... A sofőr épp az utolsó pillanatban 
kétségbeesetten jobbra rántotta a kormányt, a busz megpördült, 
és csodával határos módon megállt a szakadék szélén. 

A sikoltozó, halálra rémült utasok sebtében leszálltak a busz
ról, és gyalog indultak tovább. 

Közel négy órát gyalogoltunk, gyerekek és felnőttek, mire ránk 
nem találtak a hegyi mentők. 

Hatéves voltam, ez volt az első találkozásom a ha
lállal, és későbbi vissza-visszatérő álmom. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 
rjtérlec^ 



Galambosné 
Varjú Blanka 

Családi 
konzultáció 

A csabai Családse
gítő Szolgálat azok
nak nyújt segítséget, 
akiknek lelki gondjaik 
vannak, akik egy 
probléma megoldásá
ban elakadtak, vagy 
úgy érzik, hogy meg
romlott az otthoni 
hangulat, de a napi 
hajszában nincs idejük vagy erejük a dolgok 
tisztázására. A most útjára indított sorozatban 
elsőként a családi konzultációról beszélgetünk 
a Családsegítő Szolgálat vezetőjével, Galam
bosné Varjú Blankával. 

De jó betegnek lenni! Ilyenkor mindenki kö
rülrajong, szeret, a beteg családtag kedvére 
tesz. Minél inkább gyengélkedik valaki, annál 
több szeretetet kap a család többi tagjától. Aki
re csak akkor figyelnek oda, amikor megbeteg
szik, előbb-utóbb folyamatosan az ágyat nyom
ja majd. Sokszor hallani ilyen és ehhez hason
ló panaszokat: „A férjem nagyon elfoglalt, soha 
nincsen otthon."... „Afeleségem elhanyagolja a 
háztartást!" Ezek mind a család „betegségének 
tünetei" - mondta a családsegítő vezetője. 
Sok család eljut arra a pontra, hogy a férj és a 
feleség nem tudja megbeszélni egymással a 
problémát. Ilyen esetben általában a család 
egyik tagja a bűnbak. „Nem lenne semmi prob
léma, ha a férjem nem hajszolná túl magát."... 
„Nem lenne semmi gond, ha a feleségem nem 
lenne egyfolytában ingerült." Számtalanszor 

hallani ilyen kijelentéseket. A gondokat és a bű
nöket azonban nem lehet egyetlen családtag 
nyakába varrni. Ha a feleségét megcsalja a férj, 
akármilyen szomorú, de a nőnek is része van 
benne. 

A Családsegítő Szolgálat munkatársai a 
hozzájuk forduló családokat egészként próbál
ják segíteni - folytatta Galambosné Varjú 
Blanka. Egy közös beszélgetés során mindenki 
felismerheti, mi az ő szerepe abban, hogy így 
alakult a helyzet. Ha a család minden tagja 
csak egy keveset tesz azért, hogy a másik job
ban érezze magát, hogy a konfliktusok tisztá
zódjanak, ez máris nagy változást hozhat. 

Minden család életében adódnak nehézsé
gek, vannak nagyon nehezen feldolgozható 
élethelyzetek - mondta a szakember, és egy 
táblázathoz vezetett. - Amikor felnövünk, 
önállósulunk, új kapcsolatokat teremtünk. Ez 
az időszak számos buktatót rejt magában. Ne
héz elmenni, de legalább olyan nehéz elenged
ni is. A házasságkötés és a gyerekvállalás idő
szaka is új helyzetet teremt. Később a gyere
kek felnőnek, függetlenednek, a családi fészek 
kiürül. Ezután meg kell harcolni az öregedés, a 
nyugdíjaztatás problémájával. Ezeken az élet
szakaszokon mindenki keresztülmegy, kinek 
több, kinek kevesebb problémával jár. Egyben 
azonban hasonlítunk, mindenkinek jólesik néha 
valakivel megosztania a gondját, aki nem tesz 
mást, csak meghallgatja. 

Ha gondja van a családban, ne legyen meg
alkuvó, ne törődjön bele a sorsába! A Család
segítő Szolgálat három szakembere várja a bé
késcsabai családokat egy jó beszélgetésre, 
ami, ha Ön is úgy akarja, megváltoztatja a csa
ládi életét... 

JOÓS ESZTER 

Alpár Ignác tervei alapján 
1899-ben készült el a békés
csabai evangélikus fiúgimná
zium épülete. Az eklektikus 
stílusú, műemlék jellegű iskola 
a közelében lévő két templom
mal városképi jelentőségű 
épületegyüttest alkot. 

A gimnáziumot, melyet 
1993-ban kapott vissza az 
egyház, átadása óta nem re
noválták, pedig a csaknem 
százéves falak már megértek 
egy alapos felújításra. 

A fenntartó egyház pénzé
ből, illetve adományokból fog
tak hozzá az elmúlt évben egy 
nagyszabású rekonstrukció
hoz. December közepén 
megtörtént az új tetőszerkezet 
műszaki átadása, s hamaro
san hozzákezdenek a külső 
falak felújításához. Az Orszá
gos Műemlékvédelmi Felü
gyelőség által jóváhagyott ter
vek alapján ősszel kezdődtek 

meg a munkálatok, 
melyekre összesen 
mintegy hatvanmil
lió forintot szánnak. 

I P ^ e g ú j u l 
B r a csaba i 
^ evangélikus 

gimnázium 

A felújítást a BÁÉV Részvény
társaság mindeddig határidő
re, a megrendelő megelége
désére végezte. 

Tervezik a pincerendszer 
felújítását, szülői kezdemé
nyezésre a sportpálya helyén 
új tornaterem kialakítását. A 
gimnáziumnak két internátusa 
volt, melyeket a városrende
zés során lebontottak. Vidéki 
diákjaik most más iskolák di
ákotthonaiban vannak elhe
lyezve. Felmerült az igény egy 
saját kollégium építésére, 
melyhez alkalmasnak látszik 
az iskola udvara. 

G. K. 
(BÉKÉS MEGYEI NAP) 

1996-ban Békéscsabán megrendezésre kerül a 
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T A T I K A 
című vetélkedő, melyre utánozni, táncolni szerető általános iskolás 

gyerekek jelentkezését várjuk. 

FANTASZTIKUS díjakkal jutalmazzuk a legjobb előadókat! 
Mindenki számára segítséget nyújtunk a felkészülésben. 
Itt a LEHETŐSÉG, hogy minden gyereknek teljesüljön az álma, 
s beleélje magát a sztárok világába. 

További információ (jelentkezés): 
Mllla Records Company* 
Békéscsaba, Andrássy út 6.11/48., telefon: 448-448/26. 
Jelentkezési határidő: 1996. február 15. 

VÁROSI 
KINCSTÁRI 
RENDSZER 

Az év elejétől bevezetett vá
rosi kincstári rendszer első ta
pasztalatairól esett szó a polgár
mesteri hivatalban pénteken 
megtartott szokásos havi háttér
beszélgetésen, melyen ezúttal 
Végh László és Sisak Péter al
polgármesterek, valamint Uhrin 
Nándor, a pénzügyi iroda veze
tője találkozott az újságírókkal. 

A kormány 1996. január 1 -jé-
től vezette be az ún. nettó bérfi
nanszírozási rendszert, ami azt 
jelenti, hogy az önkormányzat 
havonta mintegy 80 millió forint
tal kevesebbet kap számlájára 
- például a tb- és a munkaadói 
járulékot már központilag keze
lik. Azonkívül továbbcsökken
nek, illetve tavalyi szinten ma
radnak egyes bevételek. Az ön
kormányzatnak viszont pótolnia 
kell a kieső összegeket, meg kell 
tartania fizetőképességét, gon
doskodnia kell a város folyama
tos működéséről. Ennek egyik 
módja a városi kincstári rend
szer bevezetése az intézmé
nyek és a polgármesteri hivatal 
vonatkozásában. Lényege az, 
hogy az intézmények nem kap
ják kézhez az önkormányzati tá
mogatást, és fizetési kötelezett
ségeiket benyújtott számlák 
alapján, meghatározott időpon
tokban teljesítik. Önállóságuk 
nem szenved csorbát, továbbra 
is a felelős intézményvezetők 
vannak döntési helyzetben. 
Csökken viszont a pénzmozgás, 
ami egyrészt megfosztja az in
tézményeket a betételhelyezési 
lehetőségtől, másrészt viszont a 
pénz nem aprózódik és az ön
kormányzatnál jobban kamato
zik. 

A kezdeti tapasztalatok jók, a 
bevezetés zökkenőmentes. Az 
intézmények nem örülnek az új 
rendszernek, de az összvárosi 
érdekre gondolva elfogadják ezt. 
Ebben érintettek elsősorban a 
szakközépiskolák. A kincstári 
rendszer megszervezése nem 
kerül pénzbe, nem növekszik az 
adminisztráció. Az önkormány
zatok vonatkozásában a nagy 
kincstári rendszer 1998-tól kerül 
bevezetésre. Mostani lépésével 
a békéscsabai önkormányzat 
elébe megy a dolgoknak. Ezt a 
fegyelmezettebb munkát is kö
vetelő rendszert francia pénzü
gyi szakemberek is magasra ér
tékelték, mondván, hogy Békés
csaba példa lehet más városok 
számára. (h. m.) 



K É P V I S E L Ő I F Ó i m A varos egészségügye 
A mai közgyűlésen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata több fontos, az egészségügyet érintő kérdésről 

tanácskozik. Képviselőink között három orvos is van, őket a csabai egészségügy helyzetéről faggattuk. Dr. Futaki Zoltán az 
\^gészségiigy^ 

Dr. Futaki Zo l tán 
képviselő 
SZDSZ 
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Dr. Futaki Zoltán először az Egészség-
iyi Alapellátási Intézmény további sorsáról 

beszélt. A bölcsődéket többszöri próbálko
zásra, ötödszörre sem sikerült privatizálni, 
valószínűleg a magas nyersanyagárak és 
üzemeltetési költségek miatt. Miután az ön
kormányzati törvényben alapfeladatként je
lölték meg, hogy a települési önkormányza
toknak gondoskodniuk kell a fenntartásról, 
ezért az alapellátási intézmény ezen profilját 
nem szüntette meg a város, ugyanez vonat
kozik a védőnői hálózatra, az iskolafogászat
ra és az S. O. S. lelkisegély-szolgálatra is. 

A képviselő megemlítette, hogy a csalá-
k nagy részében változás történt: egyke-
lősből kétkeresőssé váltak, azaz az 

myák is elmentek dolgozni. Emiatt a gyer
mekeket beadták a bölcsődékbe, ahol a 
megnövekedett létszám miatt több gyermek 
van összezárva, ezért nagyobb a megbete
gedések veszélye is. Mint ismert - fejteget
te a képviselő - , a társadalombiztosítás in
tézményeket finanszíroz, emiatt a rendelő
ket mindenképp működtetni kell. 

Az ügyeletprivatizációkat illetően Futaki 
Itán kiemelte: a háziorvosi szolgálatot Ma

gyarországon Békéscsaba városa - gya
korlatilag teljes mértékben - az elsők között 

atizálta. Emiatt sok nagyváros és megye-
:ékhely érdeklődik a csabai tapasztalatok

ról. Az ügyeleti szolgálatot ehhez hasonlóan 
szintén az elsők között szeretné magánkéz
be adni a csabai közgyűlés. Több lehetséges 

loldás is van, az SZDSZ-frakció vélemé-
e szerint az a legjobb elgondolás, ha azok 
íják meg, akik egyébként is ott dolgoznak 

azaz a családorvosok. 
Befejezésként a tüdőgondozó és a nemi

beteg-gondozó nyomorúságos helyzetéről 
beszélt a képviselő. A helyzet sürgős megol
dást igényel, viszont a düledező épület felú
jítása már több pénzbe kerülne, mintha más 
helyre telepítenék. A kórház kettes ütemé
nek beindulása után nyilvánvalóvá vált, 
hogy a műszerezettséget illetően az egyes 
és a kettes ütem között túl nagy a különb
ség, mégpedig az egyes kárára. Miután a 
felújítási keret már negyedik éve 10 millió fo
rint (nem követi az inflációt), a megoldás az 
lenne, ha az egyes ütem külön pénzforrást 

ma az orvosi műszerek fejlesztésére. 
Néhány magyarországi nagyvárosban a 

közvélemény-kutatók megkérdezték az em
bereket: melyek azok a lakossági szolgálta
tások, amelyeknek prioritást kellene élvezni
ük. Aválaszolók az egészségügyet tették az 

:ő helyre, amit a közgyűlésnek is figye-
kellene vennie. 
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Dr. Ferenczy Attila 
képviselő 
Fidesz 

A jelenlegi felállásban működő öttagú 
egészségügyi bizottságnak egy éve vagyok 
belső tagja, mint fideszes egyéni képviselő. 
Sajnos csakúgy, mint országos szinten, he
lyi szinten is elég mostohagyermek az 
egészségügy. A költségvetés tárgyalása 
kapcsán sokszor elfelejtik képviselőtársaim, 
hogy a lakosság szolgálata a feladatuk, és 
nem csak a kerékpárút-építés. Az önkor
mányzat által jóváhagyott műszer- és felújí
tási keretösszeg jószerint alig hagy mozgás
teret. Véleményem szerint a feladatokhoz 
képest megalázóan kevés az ide ítélt 
összeg, alig tesz lehetővé fejlesztést. Pedig 
nagy szükség lenne például új rendelőkre. A 
Fidesz álláspontja szerint is jobban megold
ható lenne a háziorvosi ellátás javítása az 
egy orvos - egy rendelő szisztémában, 
mint új körzetek kialakításával, hiszen így 
több idő maradna egy-egy betegre. 

Szeretném elérni, hogy a Lencsésin lévő 
rendelőkomplexumba kerüljön vissza a kis-
labor, ez tehermentesíti a kórházat, és első
sorban megkönnyíti a betegek dolgát. Fő jel
szavam továbbra is az, hogy a gyermek a 
jövő letéteményese. Éppen ezért támogatok 
minden óvodákkal, bölcsődékkel kapcsola
tos, javító szándékú elképzelést. A bizottság 
többször megpróbálta a bölcsődéket kiaján
lani privatizációba, sajnos, eddig eredmény
telenül. Mint háziorvost viszont örömmel tölt 
el az a tény, hogy sikerült az összes házior
vosi rendelőt számítógéppel felszerelni, ez
zel is segítve a gyorsabb, hatékonyabb be
tegellátást, illetve Jaminában a rendelőt fel
újítani. Rossz szájízt hagyott ellenben ben
nem az, hogy a közgyűlés a háziorvosok 
adókedvezményére vonatkozó javaslatomat 
többször elutasította. Az ügyelet privatizáci
ójára több érdekcsoport is pályázik, vélemé
nyem szerint az eddigi ellátók, a háziorvo
sok a legalkalmasabbak erre. 

Összefoglalva: eddigi tapasztalataim sze
rint az egészségügyi bizottságban pártatlan, 
a lakosság egészségügyi ellátottságát maxi
málisan szem előtt tartó munka folyik, meg
bízható tanácsadói és szakértői gárdával a 
háttérben. Sajnos, a pénzügyi nehézségek 
nagyban hátráltatják a munkát, de szerintem 
az egészség mindenek felett való. Mindig a 
fülembe csengenek egy idős betegem sza
vai: „Tudja, doktor úr, hó elején először a re
zsit fizetjük, megvesszük a gyógyszereket, 
azután abból eszünk, ami marad. De a leg
fontosabb mégis az egészség!" 

Dr. Kerekes Atti la 
képviselő 
MDF 

Több mint öt éve tevékenykedem a város 
egészségügyi bizottságában. így nemcsak 
szakmámnál fogva közvetlen szemlélője, 
hanem bizonyos fokig alakítója is lehettem a 
város egészségügyének. 

Az egészségügy központi irányítású és 
finanszírozású, így a legfontosabb folyama
tok törvények által meghatározottak. Mindig 
igyekeztem bizottsági társaimmal együtt Bé
késcsaba polgárainak olyan megoldásokat 
találni, amelyek biztosítják a lehető legjobb 
egészségügyi ellátást, az orvosok számára 
a lehető legjobb anyagi és technikai feltéte
leket. 

Az országban is példaként emlegették, 
hogy a kórház korábbi anyagi gondjait a 
csabai közgyűlés milyen sikeresen mene
dzselte. A háziorvosokkal és a fogorvosok
kal az országban az elsők között kötött pri
vatizációs szerződést az önkormányzat. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek 
a lépések sikeresek voltak. 

Helyi szinten viszont kezelhetetlen az a 
probléma, amely a legutóbbi kormányzati 
döntés következtében a fogászati ellátás
ban tőrtónt. A társadalombiztosítás 18 és 60 
év között szinte teljesen, 18 év alatt és 60 év 
fölött nagymértékben kivonult a támogatás
ból. Reméljük, a kormány belátja, hogy 
szakmailag hibás döntést hozott, és lega
lább a megelőzéssel kapcsolatos ellátáso
kat támogatni fogja. 

Jelenleg is fontos, az egészségügyi irá
nyítást érintő kérdéseken dolgozunk, mint 
az alapellátási intézmény működésének to
vábbi sorsa, vagy az orvosi ügyelet privati
zálása. Általában nem vagyok híve a 
központosításnak. A korábbi MDF-es 
program is úgy szólt, hogy a kórházi és az 
alapellátási tevékenység váljon szét. A bé
késcsabai közgyűlésben szerencsére há
rom orvos is van, és azt mondhatom, hogy 
pártállástól függetlenül mindent megteszünk 
a lakosság számára oly fontos egészségü
gyi ellátásért a közgyűlésen. 

Sajnos, vannak a közgyűlésnek olyan 
tagjai is, akik nem érzékelik kellően az 
egészségügy fontosságát, és leszavazzák 
az általunk benyújtott, jobb egészségügyi el
látást biztosító kérelmeket. Bízom abban, 
hogy a közeljövőben tárgyalandó költségve
tés során a közgyűlés megsza
vazza az egészségügyi ellátás 
szintentartását biztosító felújítási 
és műszerkeretet. 



[] Kommunális szolgáltatá
sainkkal állunk régi és 
leendő megrendelőink 
rendelkezésére. 

A T A P P E H u l l a d é k g a z d á l k o d á s i , 

K ö z t i s z t a s á g i S z o l g á l t a t ó K f t . 

T E L E P Ü L É S I S Z I L Á R D H U L L A D É K - S Z Á L L Í T Á S I DÍJAI 
1996. január 1-jétől 

1. Lakossági szolgáltatás dijai (áfával). 
Hulladékszállítási díj a megrendelő saját tulajdonú 
- 1,1 m3-es, 240-120-110 l-es edényzetéből 270 Ft/hó/lakás 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
- 240 l-es (kerekes, műanyag) edényzetéből 340 Ft/hó/lakás 
- 120 l-es (kerekes, műanyag) edényzetből 320 Ft/hó/lakás 

(ürítési gyakoriság a városi rendelet szerint) 

2. Közületi szolgáltatás díjai. 
Hulladékszállítási díj a megrendelő saját tulajdonú 
- 1,1 m3-es edényzetéből 650 Ft/ürítés + áfa 
- 240 l-es edényzetéből 300 Ft/ürítés + áfa 
- 120-110 l-es edényzetéből 190 Ft/ürítés + áfa 
Hulladékszállítási díj a szolgáltató 
- 240 l-es (kerekes, műanyag) edényzetéből 340 Ft/ürítés + áfa 
- 120 l-es (kerekes, műanyag) edényzetéből 220 Ft/ürítés + áfa 

(a szolgáltatási díjak áfája 12%) 

TAPPE Kft. 
5600 B é k é s c s a b a , Szabadság tér 11-17. 

Telefon: 66/452-635; 06-30/531-008 

DENTÁL fogászat 
)Y HELYEN - EGYSÉGBEN 

F O G S Z A K O R V O S I R E N D E L Ő 
É S F O G T E C H N I K A I L A B O R A T Ó R I U M 

P O R C E L Á N F O G P Ó T L Á S 3 munkanap alatt 
5 ev garanciával 

K + B L E P L E Z É S Ű F O G P Ó T L Á S 4 munkanap alatt 
2 év garanciával 

ÚJ FOGSOR-PROTÉZIS ELKÉSZÍTÉSE 3 munkanap alatt 
1 év garanciával 

FOGSORJAV ÍTÁ S , -T ISZTÍTÁS 1 munkanap alatt 
A határidők a mintavételtől értendők! 

Esztétikus, időtálló munkák, kedvező árak! 
Bejelentkezés, részletes felvilágosítás: 

személyesen Békéscsabán, az Erkel u. 16. szám alatt 
vagy telefonon a 06-66/321-791 számon, munkanapokon. 

H I R D E T M É N Y 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének szociá
lis bizottsága értesíti a város lakosságát, hogy a házaspá
rok és gyermekes egyedülállók első lakásának megszerzé
séhez kamatmentes támogatást nyújt. A támogatáá részle
tesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tájékoztatást 
ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú iro
dájában. A támogatási kérelmeket 1996. március 15-ig le

het benyújtani az arra rendszeresített formanyom
tatványon, a bejelentett igények ezen időpont után 
kerülnek elbírálásra. 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1996. január 2 5 - 3 1 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
15.45,17.45, 20.00, Slallone-Banderas: BÉRGYILKOSOK 
péntek-szombat 22.00 órától isi (izgalmas akcióthriller) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 
17.00,19.00 és 21.00 óra: Jim Carrey: DILIBOGYÓK 

(magyarul beszélő amerikai bohózat) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
25-28.18.30 óra: Gothár Péter: IDÖ VAN 

(magyar film, 1986) 

29-31.18.30 és 20.30 óra Matthieu Kassowitz: GYŰLÖLET 
(fekete-fehér Irancia bűnügyi dráma, 
az idei cannes-i filmfesztivál szenzációja) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Sylvester Stallone-Antonio Banderas: 

B É R G Y I L K O S O K - ASSASSINS 
Színes amerikai akciókrimi 

Két profi. 
Egyikük - a legjobb - ki akar szállni. 
A másik azonnal a helyére állna. 
Róbert Rath (Stallone) ós Miguel Bain (Banderas) jól isme

rik a szabályokat. Tudják: ezt a játékot árnyékban játsszák. A 
pályán maradás feltétele: totális elszigetelődés a társadalom
tól, az emberi kapcsolatokról való örök lemondás. Ebben a 
játszmában csak veszíteni lehet, bármit is teszel, magad ellen 
teszed... 

A legfőbb törvény pedig: életben csak a legjobb maradhat. 

PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 10. 

• Pizza 
• Calzone 
• Üdítők 
• Jede meleg italok 

<VWfva tartás: 
hétfőtől csütörtökig: 11-23 
péntek, szombat: 11-2 
vasárnap: 17-23 

• Csirkefalatok 
• Saláták, köretek, desszertek 
• Hamburger 
• Frissensültek 
Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig: 7-23 
péntek: 7-2 szombat: 10-2 
vasárnap: 14-23 

K i s z á l l í t á s : 326-421 
Hétfőtől szombatig 11.30-15.00 és 18.00-21.00 óráig. 

; l b l K f t 

K ö z é p ü l e t e k , l a k ó é p ü l e t e k 
t e r v e z é s e , k i v i t e l e z é s e . 

F e s t é s , m á z o l á s , t a p é t á z á s , 
k á d f e l ú j í t á s 

Telefon: 66/328-195, 326-421 
Békéscsaba, Irányi u. 10. 
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Q ' h e w n á f T A X I 

éjjel-nappal 
ItTTBékés megyejMI 

« Q Legyen Ön is 
45-45-451 a törzsutasunk 
444-777 _ ,-gy olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés. 4 4 4 - 7 7 7 • 4 5 - 4 5 - 4 5 

PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI J O G Ú V Á R O S KÖZGYŰLÉSÉNEK 

közművelődési és sportbizottsága 
pályázatot hirdet a millecentenárium éve alkalmából 

céltámogatás elnyerésére. 
Apályázat célja: a városban működő közösségek, civil szerveze

tek millecentenáriumi megemlékezéseihez, ren
dezvényeihez történő hozzájárulás. 

Pályázhat: korosztályi megkötés nélkül minden helyi közösség, 
csoport, egyesület, civil szervezet (intézmények kivéte
lével). 

Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft. 
A sikeres pályázók a megítélt támogatást a megfelelő elszámolá
sok benyújtásával a rendezvény megvalósítását követően kap
hatják meg. A pályázathoz pályázati űrlap kitöltése szükséges. 
Apályázatokat a közművelődési és sportbizottság bírálja el. 
A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. 
Apályázat benyújtásának határideje: 1996. február 1. 
Elbírálásának határideje: 1996. február 20. 
Apályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: 

Polgármesteri hivatal, 
közművelődési csoport 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Pályázati űrlapok is itt igényelhetők. 

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

PENZTARIGEPICENTRUM 
Bankkártyaolvasók, pénztárgépek, 

PC-kasszák, pénzvizsgálók, 
mérlegek, árazok, faxok, valamint 
papírszalagok, festékkazetták és 
nyomtatványok forgalmazása. 
Pénztárgépek adóügyi zárása! 

GARANCIÁLIS SZERVIZ 
Békéscsaba, 

ülumu. Szerdahelyi u. 2/a. 
Tel.: 66/324-911 és 

66/325-161 

Dr. Jurij Kolbassin 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 
(bioenergetika, akupresszúra, 

csontkovács) 
RENDEL: 

1996. január 25-tól 
február 16-lg 

Békéscsabán 8-18 óráig a 
Vasutas Művelődési Házban 

(Andrássy út 79-81.) 
Telefon: 322-240 

HIRDETŐINK 
f i g y e l m é b e ! 

A keretes hirdetéseket pénteken 
déli 12-ig, az apróhirdetéseket 
hétfőn 9-ig adhatják le a szerkesz
tőségben (Szent István tér 9.), 
vagy a Gyorsnyomdában (Sza
badság tér 1-3., nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

Folyamatosan indítja számítógép-kezelői tanfolyamait 
a Regenbogen Oktatási Központ békéscsabai oktatótermében. 

^ — — Várjuk jelentkezését! — — — — 
Bővebb felvilágosítás a 326-832-es telefonon és a helyszínen: 

Békéscsaba, Jókai u. 45. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

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

• Garázs eladó vagy kiadó a Lencsési 
B-területén. Telefon: 06-30/454-859. 

• Befejezés alatt álló kertes családi ház 
- de már lakható - eladó. Telefon: 
450-348. 

• Újszerű komfortos tanya eladó. Ér
deklődni: 455-442. 

• Épület alatti garázs a Lencsésin, a 
Gyöngy közelében eladó. Érdeklődni: 
457-055. 

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

Újszerű állapotban lévő Skoda kombi 
eladó. Érdeklődni: 325-921. 

Fekele-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés telefonon: 457-334, vagy levele
zőlapon: Tomka Attila, Békéscsaba, 
Pásztor u. 63. szám. 
Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 
06-30/456-899. 
Üvegezés! Lakások, épületek 
helyszíni üvegezése Telefon: 
06-60/483-712. 
Színes tv, videó javítása. Kovács Atti
la és Társa Bt. Hibabejelentés mun
kanapokon 9-16-ig a 445-642, 16 
után a 449-284 vagy a 322-480-as te
lefonszámon. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, felújítás, 
festés, mázolás, karbantartás, burko
lás, átalakítás. Telefon: 321-768, 
egész nap. 
Színes tv javítása garanciával hétvé
gén is. Domokos Tamás, telefon: 
06-30/432-827. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés 
hifi, videó javítása. Boda Béla, Békés-
csaba, Csíki u. 38. Telefon: 326-931 
Könyvelést, pénztárkönywezetést 
adóbevallás-készítést vállalok évtize
des gyakorlattal. 457-267. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szere 
lés, -javítás. Telefon: 455-309. 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgá 
lala. Cím: Könyves u. 45., telefonü
gyeiét: 456-537,9-12 óráig. 

Kizárólag fekele-fehér televíziók javí
tása a helyszínen is. Junoszty tevé-
szakszerviz. Képcsőlelújítás, hasz
nált televíziók eladása garanciával' 
Ügyfélfogadás 16 óra után. Telefon: 
326-162, Orosházi út 11. 
Január 15-től 31-ig végkiárusítást tart 
a Mindenki boltja Békéscsabán, a 
Bartók Béla út 29. szám alatt. Ne fe
ledje, kettőt fizet, hármat vihet! Minő
ségi bálás ruhák kaphatók, amíg a 
készlel tart. Nyitva: hétfőtől péntekig 
14-tól 17 óráig. 
Ne dobja el! Televíziók, videók javítá
sa, képcsövek felújítása garanciával. 
Távirányítók felújítása, cseréje. Vi
deó- és tv-szerviz. Békéscsaba, 
Orosházi út 91. Tel.: 06-30/437-836. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 13 és 17 óra 
között. 
Angol nyelvoktatás. Telefon: 321-693. 
Számviteli főiskolai végzettséggel la
kásomon könyvelést vállalok. Telefon: 
326-273. 
Automata mosógépek javítása a hely
színen is, garanciával. Elektron Gmk, 
Békéscsaba, Bartók 4. Tel.: 325-948, 
454-561. 
Ablakszigetelés régi áron. 326-906. 

Héttagú olajradiátor, rácsos járóka és 
mózeskosár eladó. Telefon: 454-134. 
Salgóállvány eladó. Telefon: 06-
30/455-181. 
36 éves, 175/80, magánkereskedő, 
egyedülálló fiatalember megismer
kedne egy független, jó anyagi hátte
ret igénylő hölggyel házasság céljá
ból. Ráczok előnyben. A válaszokat 
kérem Gyöngyös, Kossuth út 12. alá. 
Hízók hasítva eladók, 230 Ft/kg. Tele
fon: 459-337. 
Eladó! Babakocsi - Hanch típusú -
és etetőszék - Cam típusú. Érdek
lődni a 455-512-es telefonszámon, 18 
óra után. 
Gyakorlattal rendelkező pénzügyi fő
iskolás munkát vállal könyvelésben, 
könyvelő cégeknél. Érd.: 326-026. 
Könnyebb varmivalót vállalok. Len
csési út 83. II/6. 
Másfél éves kisfiunk n 
dohányzó, főzni tudó f 
hölgyet keresünk. 
Tel.: 06-60/384-756, 
este. 



B é K é s e s A B A A p t x > ~ . 

A csaba i 
első polgári 
leányiskola 

Békéscsaba első polgári le
ányiskoláját a Békéscsabai Nő-
képző Társulat alapította 1875-
ben és 14 éven át működtette. 
Utána került a község kezelésé
be és mint községi polgári le
ányiskola folytatta a nevelést 
1903 őszéig a József Attila utcában, a mostani Bartók Béla zene
iskola épületében. Ezután vette át az állam és fejlesztette felsőbb 
leányiskolává, ezzel Csaba polgári leányiskola nélkül maradt. 

Öt év múltával 1908-ban Böszörményi Róza oki. polgári isko
lai tanár nyilvános magán polgári leányiskolát alapított. Az új isko
la a Szent István téren - a mai OTP épületében (jobb oldali felső 
kép), az emeleten 3 osztállyal, 200 növendékkel indult és 1917-ig 
ott működött. Utána az iskola ismét a község kezelésébe kerülve 
átköltözött az iparostanonc-iskolába, majd 1928-ban visszakerült 
első otthonába, az Apponyi utcába. 

n i i • 
l 

A községi 
polgári 
leányiskola 
120 éves 
épülete 
az Apponyi 
utcában egy 
1930 táján 
készült fotón 

Az épületben 
ma a 

Bartók Béla 
zeneiskola 

működik | 

l i m i t é 

A csabai polgári leányiskola 
életrevalóságát, jó irányítását iga
zolja fejlődése. 1921-ben 6 osztá
lyos, 1924-ben már 8 osztályos. 
Tanulói létszáma Mokosné Walt-
hier Lujza igazgatása alatt pedig 
elérte a 340 főt. Több mint hetven 
évig létezett és Csaba jó hírű 
iskolájaként szolgálta a nevelés 
ügyét. 

Az iskola 1945 után megszűnt. 
Utána az épületben a szlovák 
nyelvű általános iskola, majd gim
názium kapott helyet. 

A Szent István tér 1911-ben. 
A jobb oldali épület emeletén 
volt az első magán polgári 
leányiskola 

A tér mai képe 
és az azóta egy emelettel 

bővült hajdani iskolaépület 

gerlééi 
GÉCS B 




