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Október 23. 
A szabadság olyan, mint 
a félelem, mindig benne 
van a fejekben, az egész 
lelki immunrendszer rá
épül. Nem lehet kioltani, 
akár az ösztön elektromos 
rezgéseit sem. A szív 
mércéje a tűz, a szeretet, 
a racionalitás és az érzé
kenység egybesimulása, 
testet öltése jónak, egyér
telműnek. Minden lázadás 
a szív indulatának ered
ménye, a lélek kitörése 
a tűrhetetlenből, az elvi
selhetetlen köznapiból. 
Örök, globális gond a kor
látozottság leküzdése, de 
vannak pillanatok, amikor 
felfénylik az idő, a mi 
időnk. Ilyenkor azt mond
juk, átigazítjuk a hierarchi
át, új, szebb rendet te
remtünk, új illúziókat. 
Az áldozatokat megdicsőí
ti a történelem, az önérze
tet emlék zárványa őrzi. 
Valami tiszta volt, áttetsző 
és szép. De most egyre 
nehezebb, súlyosabb, sű
rűbb. Egy kisfiú átsétál a 
téren, kezében egy játék
autó vagy tank? Nem le
het kivenni a filmen. Meg
sérült. A tárgy megszólal, 
ha az ember hallgat. El
beszéli az igaz cselekede
tet. Az átlyukasztott zász
lón át egy harctér körvo
nalai. Életek, értékek, vá
rakozások. Sok átértelme
zés, mementó. És ünnep! 

KÁNTOR ZSOLT 

Közgyűlés 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá

ros Közgyűlése soron követke
ző ülését október 17-én, csütör
tökön 13 órától tartja a városhá
za dísztermében. Várható napi
rend: 

Nyilvános ülés: 
1. Beszámoló a városi tűzol

tó-parancsnokság tevékenysé
géről. 

2. Tájékoztató az átalakult 
állami vállalatok belterületi föld
értéke különbözetének rende
zéséről. 

3. Az 1996. évi városi költ
ségvetésről szóló önkormány
zati rendelet módosítása. 

4. Az egészségügyet érintő 
előterjesztések: hajléktalanok 
orvosi ellátása; a Miva bölcsö
dé közműleválasztása; a Herba 
Alapítvány kérelme; magán
gyógyszertár működtetése irán
ti kérelem elbírálása. 

5. A lakásértékesítés során 
befolyt bevétel felhasználásá
nak koncepciója. 

6. Az önkormányzati tulajdon
ban lévő bérlakások további ér
tékesítése. 

7. A közszolgáltatási díjak 
megállapításával kapcsolatos 
díjstruktúra. 

8. Az Általános Rendezési 
Terv módosítása. 

9. Az 1997-98. tanév közép
fokú beiskolázása, szakok, osz
tályok engedélyezése. 

10. Bejelentések. 

Zárt ülés: 
1. A városi sportcsarnok vál

lalkozási szerződésének felül
vizsgálata. 

2. Vagyoni ügyek. 
3. Fellebbezések, méltányos

sági ügyek. 

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 

40 évfordulójára 
rendezendő 

• megemlékezések 

Ü N N E P I PROGRAMJA 

9.00 óra A Politikai Foglyok Szövetsége Érdemkereszt 
kitüntetésének átadása a megyei könyvtárban. 
Előadó: Köles Pál ny. r. ezredes. 

11.00 óra A Békés megye 1956-57-ben című kiállítás a 
Munkácsy Mihály Múzeumban. 
Megnyitja: Fekete Pál, 

Békéscsaba díszpolgára. 
14.30 óra Mány Erzsébet és Farkas Mihály emléktáb

lájának koszorúzása (Kazinczy utcai laktanya). 
Megemlékezik: Fekete Pál, Békéscsaba dísz
polgára. Közreműködnek: Tomanek Gábor szín
művész és a gyulai Bay Zoltán Általános Isko
la tanulói. 

75.30 óra Mány Erzsébet és Farkas Mihály síremléké
nek koszorúzása (Berényi úti temető). 
Megemlékezik: Hanó Miklós tanácsnok. 

16.30 óra A hálaadás ünnepe a Nagy Imre téren. Ünnepi 
megemlékezést mond: Pap János polgármes
ter. Közreműködik: Bartus Gyula színművész, 
Kovács Edit színművész és a Balassi néptánc
együttes. 

Európa-nap Békéscsabán 

Október 11-én, pénteken egész napos rendezvénysorozat Kere
tében városunk adott otthont az Európa-napnak. Ennek célja az 
volt, hogy Békéscsaba és Békés megye polgárai megismerjék az 
Európai Unió teljes jogú tagországainak életét, gazdasági, politikai, 
szociális és kulturális törekvéseit, továbbá, hogy tájékozódjanak ha
zánk integrációs lehetőségeiről és az eddig megtett útról. 

Délelőtt a belvárosi iskolában Pap János, Békéscsaba polgár
mestere köszöntötte a város vendégeit. 

- Itt vagyunk, itt élünk Európában ezerszáz éve, s most utóda
ink számára szeretnénk biztonságos jövőt és kellemesebb életet. 
Feltett szándéka hazánknak, hogy részt vegyünk az unió munkájá
ban mint teljes jogú tagország. Békéscsaba városa, mint többnem
zetiségű megyeszékhely, befogadja mindazokat, akik mindezek ér
dekében tenni akarnak - mondotta Pap János. 

Göncz Árpád köztársasági elnök, az Európa-nap fővédnöke ün
nepélyes keretek között nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Be
szédében kiemelte: Európában tett utazásai meggyőzték arról, 
hogy a kontinens országai szívesen megosztják tapasztalataikat 

(Folytatás a 8. oldalon) 



Dr. Sümeghy Csaba 

FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

Megalázó a 2,5 százalék 
A magyar nyugdíjasok megalázásának rekord

ja lenne Horn Gyula újabb ötletének esetleges 
megvalósulása, amely szerint a költségvetés álta
lános tartalékából 2,5 százaléknyi nyugdíjemelést 
kapnának az érintettek - jelentette ki dr. Sümeghy 
Csaba, a Fidesz békéscsabai parlamenti képvise 
lője. Úgy vélte, hogy a korábbi fél százalék emelés éppen három Kifli 

megvételére volt elég, most viszont legalább öt-hat százaléknyi többlet
re van szükség, hogy legalább az inflációt kövessék a nyugdíjak. 

A Tocsik-féle nyolcszázmilliós ügyvédi jutalék ügyében a képviselő 
kiemelte, hogy a Fidesz erőteljesen fellép a korrupcióval szemben. A 
Budapest Bank privatizációjával kapcsolatban elmondta: a Fidesz tudo
mása szerint a külföldi vevőnek joga van bármikor visszaadni a bankot 
az államnak, s visszakövetelni a pénzét kamatostul. 

A tervezett adó- és társadalombiztosítási változásokról szólva a kép
viselő arról beszélt, hogy a gazdasági szabályozás a politika játszóteré
vé vált. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a társadalom adó- és 
tb-terhei nem fognak jövőre csökkenni, hiszen a tb-t ezentúl az szja-kö-
teles jövedelmek után kell fizetni (ez a járulékalap kiszélesítését jelen
ti). Az így bevételként jelentkező százhétmilliárdnak csak a töredéke az 
a húszmilliárd, amely a tb-járulék csökkentése révén nem folyik be az 
államhoz. 

A Magyar Nemzeti Bank konszolidációját (ez kétezermilliárd forintot 
tesz ki, ami folyó áron Békéscsaba négyszáz évnyi költségvetése) Sü
meghy Csaba idő előttinek tartotta, amelynek nincs meg a gazdasági és 
a közgazdasági feltétele. Ráadásul hatalmas mértékű követhetetlen 
pénzmozgásokat fog majd előidézni. Kérdésre válaszolva a képviselő 
határozottan leszögezte: a jelenlegi kormány úgy járt, mint a korábbi, 
amelynek gazdaságpolitikája két év alatt megbukott, s most ugyanez 
történt az MSZP-SZDSZ koalícióval is. 

(SZ. M.) 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2 2 / 1 9 9 6 . (IX. 27.) számú önkormányzati 

rendelete az 1996. évi költségvetés 
módosításáról 

A 6/1996. (III. 28.) önkormányzati rendelet a következők szerint módo
sul: 

1.1 
(1) Az önkormányzat költségvetésének 1996. évi összes bevétele 

53 697 E Ft-tal nő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részlete

zését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. § 
(1) Az önkormányzat költségvetésének 1996. évi összes kiadása 

53 697 E Ft-tal nő. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználásának fel

adatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

3. § 
(1) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának működési 

kiadása 2062 E Ft-tal emelkedik. 
(2) A polgármesteri hivatal társadalombiztosítási járuléka 406 E Ft-tal 

növekszik. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kiadások főösszegének címenkénti 

részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

4. § 
A közgyűlés a beruházások kiadási főösszegét 51 635 E Ft-tal meg
emeli, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

5. § 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azon
ban 1996. június 30-tól kell alkalmazni. 

F<JtórM 
Békéscsaba, 1996. szeptember 19. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

U FOGADÓNAP. Október 18-
án, pénteken Végh László alpol
gármester tart fogadónapot a vá
rosházán 8 és 12 óra között. 

• CSENDES MEGEMLÉKE
ZÉS. Az MDF békéscsabai szer
vezete az 1996-os forradalom 40. 
évfordulójának tiszteletére csen
des megemlékezést tart október 
22- én, kedden 19 órakor a Nagy 
Imre téren, a néhai miniszterelnök 
szobránál. Kérik mindazokat, akik 
a megemlékezésen részt kíván
nak venni, gyertyát hozzanak ma
gukkal. 

• TISZTÚJÍTÁS a Keresztény
demokrata Néppárt békéscsabai 
városi szervezeténél. Szeptember 
23- án megtartotta tisztújító tag
gyűlését a KDNP városi szerveze
te. A szervezet elnöke: Kovács 
Sándor, titkára: Vánsza Pál. Az el
nökség további tagjai: Timárné Vi
tális Éva, dr. Jároli József, Vári 
István. A KDNP városi szervezete 
irodájának címe: Békéscsaba, Kiss 
Ernő u. 8/1. 

• FELHÍVÁS. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Önkormányzata, 
a Munkácsy Mihály Múzeum és 
a Gaburek Károly-emlékbizottság 
1996 decemberében gyűjtemé
nyes kiállítással kíván tisztelegni a 
város jeles festőművésze, Gabu-
rek Károly születésének 60. és 
halálának 10. évfordulója alkalmá
ból. A rendezők azt szeretnék, ha 
az életmű minél teljesebb bemuta
tása mellett, a kiállítás alkalmat 
nyújtana a művészettörténeti fel
dolgozás számára is. Ezért ezú
ton arra kérik azokat az intézmé
nyeket és magánszemélyeket, 
amelyeknek (akiknek) birtokában 
Gaburek Károly festészeti vagy 
grafikai munkái vannak, hogy leg
később október 31-ig írásban vagy 
telefonon jelezzék a birtokukban 
lévő művek adatait (műfaj, méret, 
állapot) és kölcsönzési szándéku
kat a kiállítás színhelyének: Mun
kácsy Mihály Múzeum, 5600 Bé
késcsaba, Széchenyi u. 9., tele
fon: 323-377. 

• KIÁLLÍTÁSOK. Október 25-
ig, hétköznapokon 9-18 óráig lá
togatható a Lencsési Közösségi 
Házban Latorcai János Mentsük 
meg az Élővíz-csatornát! című fo
tókiállítása. November 1-jéig, mun
kanapokon 9-16 óra között tekint
hető meg a városháza Mokos Ter
mében Schéner Mihály Kossuth-
díjas képzőművész kiállítása. Gu-
bis Mihály Vasfaképek című kiállí
tása november 8-ig látható a szín
ház Vigadó Galériájában. 

• JÓTÉKONYSÁGI GÁLA. 
Október 27-én, vasárnap 19 órai 
kezdettel a Jókai színházban jóté
konysági gálaestet rendeznek a 
Fény Gyermekei Alapítvány javá
ra. A műsort Konter László, a 
színház főrendező-igazgatója állí
totta össze. Jegyek a színházban 
vásárolhatók 800, 1200 és 1600 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

Ft-os áron. Az est folyamán a 
szponzorok által felajánlott tár
gyak és szolgáltatások kerülnek 
kisorsolásra. A Fény Gyermekei 
Alapítvány célja, hogy minél több 
emberen segítsenek, akiknek tes
ti-lelki problémáik vannak. A vég
ső cél egy gyógyközpont építé
se. Segítőket és szponzorokat ke
resnek, bármilyen összegű pénzt, 
valamint munkájukban használha
tó tárgyat, felszerelést szívesen 
fogadnak. Amit nyújtani tudnak: 
orvosi tanácsadás, íriszdiagnoszti
ka, kiropraktika, nem organikus 
eredetű fájdalmak megszüntetése 
(migrén, végtagfájdalmak), nem 
organikus eredetű működési za
varok (hasi panaszok, gyermekko
ri asztma), életmód-tanácsadás, 
kommunikációs technika - filozó
fiai gyógyítás (fájdalmak, fóbiák), 
légzésterápia, masszázs, energia
kezelés, érigazítás, sugárbemé-

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Veres Erzsébet és Czepó Mi
hály 

SZÜLETÉS 

Fazekas Attila és Sztankovics 
Bernadett fia Péter, Valyuch Já
nos és Sallai Andrea fia János, 
Mucsi Attila és Burai Erika leánya 
Vanda Kincső, László Attila és Ke-
rényi Henriette leánya Bernadett 
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Molnár Antal 

Létesülni az életből 
INTERJÚ 
MOLNÁR ANTAL FESTŐMŰVÉSSZEL 

- Az egyik portugál gondolkodó (Pessoa) sze
rint: „Az élet az, amivé tesszük. Az utazás az uta
zó maga. Nem azt látjuk, amit látunk, hanem azt. 
amik vagyunk." Molnár Antal festőművész mintha 
csak igazolni akarná ezt a megállapítást, „új éle 
tef kezdett. 

- Ha valaki a korábbi években keresett, egy ivóban biztosan megta
lált. Ért annyi inzultus, hogy úgy éreztem, a feszültség csak a poharazás
ban oldható fel. Egy idő után összegződött bennem az a dráma, amit fes
tőművész barátom és kollégám, Gaburek Karcsi, Koszta Rozó másvilág
ra távozása okozott, miközben rádöbbentem: öregszem, ötvenöt éves 
lettem. Több mint egy éve lényegében nem iszom szeszes italt (ha vala
ki sörösüveg előtt lát üldögélni, az alkoholmentes nedű). 

- Művészi munkássága során következetesen ragaszkodik a ter
mészetelvű kifejezéshez, úgy érzem, egyáltalán nem véletlen ez a felfo
gás. 

- Általában mindig a sűrítettségében érezzük megfoghatónak a vilá
got, a festmény esetében a kivágott képszelet egy kifinomult szövedék. 
A tájak képe bennünk válik tájképpé. Az. hogy egy alkotó milyen fokon 
absztrahál önmaga zártságából, oldottságából, egész művészi habitusá
ból következik. Az érzelmi indíttatásokból, az élet megpróbáltatásaitól 
függően, sokféleképpen gondolkodunk a világról. Nem akarom a tárgyi
as utalást száműzni képeimből, sőt belecsalok dolgokat egy-egy műbe. 

GONDOLKODÓ 

Szüreti 
v iga lom 

Kedves invitálást 
kaptunk a Katolikus Ál
talános Iskolából, miszerint „szü
reti vigalomra" hívták az óvodáso
kat. Örültünk neki, med szívesen 
veszünk részt minden gyermeke
ket érintő városi rendezvényen. 
Nagy volt az érdeklődés, hiszen 
már az elmúlt tanévben is megle
pett bennünket - óvodai dolgozó
kat, gyermekeket, szülőket egya
ránt - a katolikus iskola ötletes, 
újszerű eseményeivel. 

500 kisgyermek indult a mulat
ságba. A szép őszi idő, a nagy ud
var és a meleg fogadtatás biztosí
totta számunkra, hogy ismét kel
lemes élményben lesz részünk. 
Az igazgatónő köszöntője után 
közösen énekeltünk, majd a prog
ramok között választhattunk. Volt 
lehetőség lovaglásra, versenyjá
tékokra, ének-, tánctanulásra, ze
nélésre stb. Az ügyes kezű gyer
mekek papírállatokat és dióbabá
kat készíthettek, mindenki egy kis 

figurával térhetett ha
za. Volt zenés torna, 
ami jól megmozgatta a 
gyerekeket, a bábelőa
dáson pedig az iskolá
ba járó gyerekek 
ügyességéről, aktivitá
sáról győződhettünk 

meg. Az állatokkal - póniló, 
nyuszi, kecske - való találkozás 
nagy élmény volt. A kocsikázás 
külön örömet jelentett, és szinte 
állandó forgalomban volt a „ló és 
lovasa". Az iskola diákjai, nevelői 
zsíros kenyérrel, almával és teá
val kínáltak. A nagy sátorban folyt 
a szőlőpréselés, a mustkóstoló. 

Az óvodai csoportok minden 
programon részt vettek, remek volt 
a szervezés. Az ottlévőknek olyan 
élményt nyújtott ez a „szüreti viga
lom", amit még sokáig emlegetni fo
gunk. A katolikus iskola hagyo
mányteremtő ötleteivel, jól összefo
gott és szervezett nevelőközössé
gével új szint hozott a város életé
be. Jó, hogy ennek aktív részesei 
lehetnek Békéscsaba óvodásai. 

Köszönjük ezt a délelőttöt! 

DR. TOTORÁN JÁNOSNÉ. 
a Kazinczy-takótelepi Óvoda vezetője, 

városi munkaközösség-vezető 

Az ősanya 
Volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép fele

sége, akit senki soha sem látott aludni. Holtfáradtan járt-kelt a fiatal ki
rálynő a hatalmas palotában, nyomában mindig három kicsiny gyer
meke, panaszszó nem hagyta el ajkát soha, a szolgákat nem engedte 
csemetéi közelébe, mindenről egyedül gondoskodott. 

Egy szép tavaszi napon a királynő búcsú nélkül otthagyta a palotát 
és útra kelt messzi szülőföldje felé. A gyerekek sírva utánaszaladtak... 
anya!, anya!, anya!, és úgy belekapaszkodtak ruhájába, hogy már 
nem volt erő, mely elszakíthatta volna őket onnan. A királynő szó nél
kül elindult a felkelő nap irányába. 

- Anya! Fáradt vagyok! Vegyél föl! - mondta az első nap végén a ki
csi. 

- Anya! Elfáradtam! A válladon akarok aludni! - szólt a második na
pon a középső. 

- Anya! Nem bírom tovább, fáj a lábam, pihenjünk kicsit! - kérlelte 
a harmadik napon a legnagyobbik. 

És mire beértek a városba, mindhárman visszabújtak anyjuk méhé
be, és boldogan elszenderedtek. 

Kinyíltak a város kapui, több ezer gyerek szaladt a királynő felé. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

hogy a kompozíció kiegyensúlyo 
zott legyen. 

- Hogy néz ki az effajta munka
módszer? 

- Megszámlálhatatlanul sok 
rajzot és vázlatot készítettem az 
elmúlt évtizedekben. Legalább 
olyan izgalom olajképet festeni 
ezekből az emlékkockákból, mint 
amilyen volt papírra vetni azokat. 
A kígyósi puszta és a kastély, a 
Bandika fa, vagyis a Csaba kör
nyéki táj annyi megörökíteni valót 
kínál, hogy bele se merek gondolni 
a sok munkába. Az életből való lé-
tesülés számomra a festés - nél
külözhetetlen csoda. 

- Van Gogh, Csontváry és még 

Modell 

sokan nagy alkotók, az életet akarták, és művésszé lettek, hogy élhesse
nek, ám később világossá vált számukra, hogy éppen azáltal, hogy mű
vészek lettek, az életet elvetették. Erről van szó? 

- Nem, ez nem az én álláspontom. Mindig két lábon járó ember vol
tam. Tíztagú családban nőttem fel, ahol nem a szellemi munka adta a 
megélhetést. Kitanultam a műbútorasztalos-szakmát, amiből az anyagis
meretem és anyagszeretetem, a konkrét tárgyakban való gondolkodá
som gyökerezik. Később elvégeztem a tanárképző főiskola rajz szakát, 
ami szorosan következett abból, hogy Mokos Józsefnél megtanultam a 
képzőművészet alapjait. Dolgoztam a Fegyveres Erők Klubjában (FEK) 
grafikusként, majd a hivatásos művészeknek járó alaptagságot is meg
kaptam, így számtalan kiállításon vettem részt itthon és külföldön. Nem 
csupán a festészetből akartam megélni, így vállaltam betűtervezést szá
mos intézményre (kórház, evangélikus templom, művelődési központ...). 
Jóleső érzés a megyei könyvtár előtt elsétálni tudva, hogy Lipták Pál hoz
zásegített az ottani felirat kimunkálásához. 

- Mondhatjuk, hogy a mester a kézjegyét hagyja rajta a műveken. 
- Igen, ezért nem őrülök, amikor patinás múzeumi környezetben rak

lapokat, zsíros deszkákat látok. Aki az ilyen műfajjal foglalkozik, ám te
gye, de megfelelő térben és viszonyok között. Tizenöt éve tettem egy 
nyugat-európai körutat bejárva a fontosabb művészeti központokat Ró
mától Hollandián át Párizsig. Azt tapasztaltam, hogy az avantgárdnak, 
alternatívnak nevezett műfajok már kitaláltattak, s ami nálunk újnak tű
nik, bizony a tegnapi divat levetett gúnyája, amiben nincs kedvem mu
tatkozni. 

- Hol láthatjuk legközelebb olajképeit és grafikáit? 
- Agyulai Dürer Múzeum igazgatója megkeresett, szeret

né, ha bemutatnám alkotásaimat szülővárosomban. Erre 
készülök. 

cs. T Ó T H JÁNOS i—«a —i 
FJlérieCl 



ÁRODNOSTNÁ 
O Z A I K A O Z A I K A 

Dom zahranicnych Slovákov (DZS) a Ús-
tav jazykovej a odbornej prípravy zah

ranicnych studentov Univerzity Komenské
ho (ÚJOP UK) usporiadali v dhoch 10. a 
11. septembra v bratislavskom sidle ústavu 
medzinárodnú vedeckú konferenciu pod 
názvom Zahranicni Slováci a slovakisti v 
kontexte záujmov SR. 

Okoló 50 úcastnikov z domova i zo za-
hranicia na slávnostnom otvoreni konferen-
cie privital riaditel' DZS Ing. Valdimir Repka 
a riaditer ÚJOP UK Mgr. Július Molnár, kto-
ri o. i. povedali, ze jej ciefom je na jednej 
strane zdöraznif postavenie zahranicnych 
Slovákov a slovakistov pri presadzovani zá
ujmov SR (v prvom rade v oboznamovani 
zahranicia so slovenskou problematikou), a 
na strane druhej preskúmaf súcasny stav 
tychto komunit vo vzt'ahu k materskej kra-
jine. 

Konferencia vzhladom na sirku tém a 
metodickú univerzálnosf mala interdiscipli-
nárny charakter, co sa vyrazne prejavilo aj v 
prednesenych (vácsinou vopred priprave-
nych, ale ciastocne aj v tzv. imporovizova-
nych) prispevkoch. Znacná casf referátov 
mala pedagogicky, kulturologicky, politolo-
gicky, ale aj sociologicky charakter, ba ni-
ektorí prednásatelia sa popierali aj o svoje 
osobné skúsenosti ziskané v dálsich dis-
ciplinach. Prítomni sa pritom snazili prispief 
aj k zefektivneniu vzájomnej kommunikácie 
medzi slovakistami, resp. zahranicnymi Slo-
vákmi na jednej a predstavitel'mi násho ma-
terského národa na druhej strane - s neta-
jenym ciefom: presadzovaf slovenské zá-
ujmy v zahranici. Ako sme sa od usporiada-

^> Slovenské gymnázium v Békésskej Cabe 13. novembra 
1996. o 9. hod. usporiada tzv. „den otvotrenych dverí." Őaká-

me záujemcov ösmákov a ich rodicov. 

A békéscsabai Szlovák Gimnázium, Altalános Iskola és Kollégium 
1996. november 13-án 9 órakor tartja meg a „nyitott kapuk napját". Vár

juk a 8. osztályos tanulókat és szüleiket. 

Na 
medzinárodnej 

vedeckej 
konferencii 
v Bratislave o vzt'ahu SR 

a slovakistov, resp. zahranicnych 
Slovákov 

tefov podujatia dozvedeli, nemusime maf 
obavy, ze vyslovené (miestami naozaj vermi 
hodnotné) slová „uletia", ved' ich predsav-
zatím je opieraf sa o ne aj vo svojej kazdo-
dennej práci, pricom z konferencie sa prip-
ravuje i vydanie zbornika. 

Slovakisti a zástupcovia slovenskych ko
munit na konferencii zdörazhovali, ze ide o 
svojho druhu jedinecné podujatie, ktoré v 
krátkej histórii SR nemá obdobu a móze sa 
svojimi vysledkami zarad'ovaf medzi krüco-
vé podporné body slovenskej státnosti. 
Podfe nich toto podujatia v röznych oblasti-
ach pösobenia slovakistov a zahranicnych 
Slovákov ukázalo, ze je nanajvys potrebné, 
s ohradom na vyssiu úcinnosf a kvalitu pri 
propagácii SR a sírení slovenského jazyka 
a kultúry, koordinovaf a zosúlad'ovaf aktivity 
obidvoch subjektov na prospech Sloven
ská. Vychádzajúc z tychto myslienok (a to 
sa porvrdilo aj na konferencii) je nevyhnut-
né vytvorif sirokú platformú jednotlivych za-
interesovanych strán doma i v zahranici, 

ktoré by uvedené úlohy mohli napfiiaf na 
kvalitatívne a kvantitatívne vyssej úrovni. 
Úcastníci podujatia pokladali za potrebné 
zdöraznif, ze pevne stoja na pozícii samo-
statnej slovenskej státnosti a odmietajú ten-
dencie, ktorych nositelia si úcelovo zamie-
liajú demokraciu s destrukciou a zneuziva-
jú rozlicné fóra a spösoby na zavádzanie a 
znechucovanie slovenskej a svetovej verej-
nosti. 

Referáty zaradené do prvého bloku kon
ferencie analyzovali vzfah zahranicnych 
Slovákov, slovakistov a slovenskej kultúry; 
hodnotili pripravu zahranicnych (ciastocne 
krajanskych) studentov v nasej materskej 
krajine v kontexte medzinárodnej spoluprá-
ce SR pri sireni jej kultúry vo svete, ale aj 
doskofovanie krajanskych predagógov, let-
né kurzy slovenského jazyka (ako bránu 
Slovenská do sveta) a cinnost' slovenskych 
lektorátov v zahranici. Na tieto referáty na-
vázovali príspevky slovakistov z Vojvodiny, 
Pofeka, Mad'arska, Chorvátska, Finska, 
Őpanielska, Francúzska a Kanady. V záve-
recnom bloku konferencie sa prednásajúci 
a diskutéri zamerali na problematiku zahra
nicnych Slovákov najmá z hfadiska koordi-
nácie ich cinnosti v kontexte slovenskych 
záujmov a v prospech slovenskej veci. 

Na konferencii bola v peknom pocte 
zastúpená aj nasa národnosf. O prispev
koch Katariny Maruzovej-Sebovej, Marty 
Kövesdiovej-Záhradnikovej, Gregora Pa-
pucka, Alexandra Kormosa, Imricha Fuhla 
a Michala Hrivnáka sa zmienime v budú-
com cisle. 

PREVZATE Z LUDOVYCK NOVÍN C. 39. 

D e n S lovenske j kultúry 
v Csorvási 

Ako to uz kazdy vie, v tomto roku oslavujeme 1100. vyrocie prí-
chodu Mad'arov do vlasti. Kazdá dedinka ci mesto v Madarsku sa 
snazí o to, aby vhodne oslavovali tento sviatok. Nie je to inak ani v 
nasej zupe. 28-ho septembra Slovensky klub v Csorvási totiz orga-
nizoval deh Slovenskej kultúry. Na program samozrejme pozvali aj 
Slovákov zijúeich v nasej zupe. 

Celodenny program sa zacal slávnostnym sprievodom vystupu-
júcich skupin po uliciach Csorvásu. Po sprievode svojím slávnost
nym prejavom privital starosta Csorvásu Menyhért Szilárd kazdého 
prítomného. Zvlásf privital aj vedúceho Csemadoku zo Slovenská, 
Petra Kollára. 

Rad vystúpení na javisku zacali hostitelia, cize páví krúzok Slo
venského klubu z Csorvási, ktory nám zaspieval slovenské fodové 
piesne. 

Po nich nasledovali hostia z Telekgerendásu. Slovensky 

A 
• R e d a k t o r k a : NATÁLIA LOPUSNÁ • 

pávi krúzok, zalozeny v roku 1975., clenovia ktorého uz vystupova
li so svojim programom aj v Sedmohradsku a na Slovenskú. Pávi 
krúzok z Kondorosu zabává obecenstvo uz 22 rokov slovenskymi i 
madarskymi piesnami. v sobotu nám zaspievali slovenské l'udové 
piesne z Békéssskej zupy. Samozrejme nechybali ani hostia z Bé
késskej Öaby. Citarovy krúzok Základnej skoly na ulici Madácha, 
ktory zalozili pred dvoma rokmi, predniesol piesne, ktoré nacvicili 
Zsófia Hajnalová a Jozef Kormányos. 

Spevácky zbor z Örménykútu sa na túto prilezitosf pripravil dra-
matizovanou hrou, s ktorou vyvolali vefmi dobrú náladu v sále. 

Speváci z Csabaszabadi predniesli tradicné l'udové piesne, poz-
bierané v ich obei. Veselú náladu na javisku d'alej zabezpecili cle
novia Detskej citarovej skupiny z Csorvásu, zalozenej v roku 1993. 
Vo svojom programé predniesli slovenské fodové piesne. 

O 11-je hodine sme sa mohli zúcastnif na otvoreni Slovenskej 
galerié, kde boli vystavené staré predmety dennej potreby, obrazy 
Heleny Csarejsovej a zbierka bábik v rudovych krojoch z róznych 
casti Slovenská, ktorú na túto prilezitosf pozicala velvyslankyha SR 
v Madarsku dr. Eva Mitrová. 

Po obede na javisku vystúpili tanecné skupiny z Békésskej 
Caby: Balassi a Caba národnostná tanecná skupina, ktorí svojim 
pestrym programom prispeli k dobrej nálade obecenstva. 



Bár népmesékbe illő csodák az idei gara
bonciás napok alkalmával sem történtek, de 
abban biztosak lehetünk, hogy ha egy kicsit 
motiválják, a jelen fiatalja is képes olyan, min
dent megmozgató közösségi életre, amivel a 
múlt diákja is megelégedhet. Az idei rendez
vény már túllépett a versengés szintjén. A 
benne rejlő összefogás, tenni akarás megvál
toztatta mind a szervezők, mind a résztvevők 
hozzáállását. Többek között erről az érzelmi 
pluszról kérdeztük Vári Jánost (Kemény Gá
bor Műszaki Szakközépiskola), Békéscsaba 
újdonsült diákpolgármesterót. 

- Hogyan kezdődött? Miért te lettél a Ke
mény jelöltje? 

- A mi középiskolánk szűkebb és barát
ságosabb közeg annál, hogy magához a pol
gármester-választáshoz hasonló kampányt 
kelljen tartani. A jelentkezés önkéntes, utána 
szinte közszájon forog a jelöltek neve. 

- Mi volt az első rendelkezésetek a meg
választás után? Mit rejt a közeljövő? 

- Első intézkedésünket, miszerint tizedikén 
déltől ne legyen tanítás a csabai iskolákban, 
egy ismerkedés előzte meg. A hivatalt jártuk 
körbe, barátkoztunk az önkormányzat műkö
dési rendszerével. A személyzeti, az oktatási, 
közművelődési és sportiroda után a vagyon
kezelő irodát is bemutatták nekünk. Mindenütt 
nagyon segítőkészek voltak, így az első na
pokban, úgy tűnik, eredményesen lehet együtt 
dolgozni; Velkey Gáborral, az oktatási bizott
ság elnökével már sikerült is véleményt cse
rélnünk. Nem mindenben értettünk egyet, de 
ez az egészséges vita a továbbiakra nézve 
épülésemre szolgál. Tudom, merre indulhatok, 
melyek azok az utak, amik járhatóak, azok a 
kapuk, amiken be lehet menni, hogy mindent 
meg lehessen valósítani abból, amit a kam
pányban ígértünk. 

- Konkrétan mik is ezek a tervek? 
- A legfontosabb az egész diákság számá

ra az iskolák közötti összefogás. Jó lenne, ha 
a garabonciás napok végeztével ez az egész 
évben megmaradna. Ezért szeretnénk is tenni 
valamit - amire a konkrétumok ugyan még 
nem körvonalazódtak - , de tervezzük közős 
sport- és kulturális rendezvények beindítását. 

Igazán 
nagy buli volt 

Beszélgetés 
VÁRI JÁNOS diákpolgármesterrel 

Továbbá létkérdése az egy éve működő váro
si diákönkormányzatnak (DÖK), hogy megál
lapodást tudjon kötni a polgármesteri hivatallal 
az évi, rendszeres támogatás ügyéről. Ez az 
alap. Ezek után helyet, irodát szeretnénk a 
diákönkormányzatnak, amiben akkor már mű
ködne egy információs és tanácsadó iroda, 
ami a fiatalok legkülönbözőbb problémáira 
igyekezne megoldást találni. 

- Nem merült fel a gondolat a diákösszefo
gás megyei szintű kiterjesztésére? 

- De, már volt erről szól. De amíg a veze
tőségi tagokból nem alakul ki egy hosszabb 

ideig is tartósan közösen dolgozó társaság, 
valamint anyagi körülményeink sem rendezet
tek, addig ez csak terv marad. 

- Nem „pünkösdi királyság" számodra a di
ák-polgármesteri cím? 

- Persze hogy nem. Mindamellett, hogy 
társelnöke vagyok a DÖK-nek, egy évig ta
nácskozási joggal részt vehetek a hivatali 
munkában. 

- Visszatérve az elmúlt néhány napra, mit 
jelent számodra az idei garabonciás napok? 

- Az egészen végigvonult az összefogás 
és a szeretet szelleme. A fáklyás felvonulás 
után a közös köszönetnyilvánítást sohasem 
felejtem el. Végig figyeltünk egymásra, együtt 
örültünk. Az idei volt az első, teljesen botrány
mentes buli. A legegyszerűbb, ha azt mon
dom: nem volt sértődés egyik számnál sem. 
Egyszerűen jól akartuk érezni magunkat és 
felvidítani mind magunkat, mind a várost. Úgy 
érzem, sikerült. 

G R E C S Ó KRISZTIÁN 

Véri János diákpolgármester (középen) - Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola -, LOrincz Ágnes 
- Tevan Andor Nyomdaipari Szakközépiskola és Gimnázium - és Turöczy Zoltán - Gépészeti és Szá
mítástechnikai Szakközépiskola - alpolgármesterek társaságában 

Új választási törvényt! 
A Kéthly Anna Szociáldemokrata Párt 
állásfoglalása 

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a jelenlegi 
választási törvény több pontja nem a demokratizmust 
szolgálja. 

A KSZDP kezdeményezi az alábbi lényeges változ
tatásokat: 

- Meg kell szüntetni a kopogtatócédulák intézmé
nyét, mivel ezt a szavazók egyfajta nyílt szavazásnak 
érzik. A jelöltállítás joga a politikai pártokat illesse meg. 

- Az egyéni választókerületek értelmetlenné váltak, 
hisz az itt megválasztott képviselők is elsősorban párt
érdekekben politizálnak. A tiszta listás szavazás beve
zetését (illetve visszaállítását) javasoljuk. 

- Ameddig a jelenlegi választási törvény életben 
van, addig vissza kell állítani a visszahívhatóság intéz
ményét. A több demokratikus országban is érvényben 
lévő 2%-os értékhatárt is törvénybe kell iktatni. 

- A 2%-os értékhatár megyénként (és a főváros
ban) is kerüljön értékelésre. A megyei (és fővárosi) ér
tékküszöb túllépői is kapjanak mandátumot. 

Kérjük a demokratikus országos, megyei, fővárosi, 
városi stb. pártok, szervezetek támogatását. 

A Kéthly Anna Szociáldemokrata Párt nevében: 
BOTYÁNSZKI G Y Ö R G Y 

országos alelnök 

A K D N P Békés me Protestánsok a nemzetért 
gyei elnöksége Protes-
tánsok a nemzet szolgálatában címmel tartotta meg hétvégi rendezvényét, amelyen 
két előadás hangzott el. 

Először dr. Horkay György, a Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelyé
nek országos elnökét hallhatták az érdeklődők, aki Protestánsok a keresztény demok
ráciában című előadásában elmondta: a Protestáns Műhely nem újkeletű szerveződés 
a KDNP-ben, országos szinten viszont az idén alakult meg. A német CDU szolgált pél
daként, amely kezdetben katolikus párt volt, később nyitott az evangélikus hívők felé 
A Protestáns Műhely egyik célja, hogy demonstrálja: a KDNP egyenrangú egyházi 
kapcsolatokra törekszik. A protestáns értékek közé sorolta az önkormányzatiság elvét, 
a szociális piacgazdaság dominanciáját (szembeállítva ezzel a túlzóan liberális vadka
pitalizmust, amely jelenleg Magyarországon uralkodik) és a protestáns etikát, amely 
elutasítja az eltúlzott tekintélyelvet. 

Fekete György országgyűlési képviselő, aki korábban az MDF tagjaként a kormány 
kulturális államtitkára volt, a nemzetről és a nemzeti kultúráról beszélt. Maga a nem
zeti kultúra a múltba néz, annak értékeit vállalja fel, s ápolása, illetve támogatása a 
mindenkori kormányzat és az önkormányzatok feladata. Úgy vélte, hogy a magyar kul
túrát most még nem lenne szabad kitenni a piac törvényeinek, mert még nem elég 
erős annak elviselésére. Sajnálattal jegyezte meg, hogy 1994-től, Fodor Gábor ós Ma
gyar Bálint kultuszminiszterek ideje alatt éppen ez történt, illetve, hogy ez idő alatt a 
szükséges kulturális törvényeket nem hozták meg. 

Az előadó szót ejtett a magyar politikai tagolódásról is. Szerinte nem lehet a balol
dal-jobboldal ellentétpárral felvázolni a politikai pártokat, ehelyett három politikai pó
lusról lehet beszélni: szocialista-szociáldemokrata, liberális és kereszténydemokrata
keresztényszociális vonulatokról. 

A rendezvényen megalakult a KDNP Protestáns Műhelyének Békés 
megyei szervezete is. 

* ' (SZ. M.) 

f é r j é é i 
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GENERÁL KIVITELEZÉSE. 

~~~J^kW B é k é s c s a b a , Tompa u. 2 / 1 . M K L _ 

f T é l . : 06-60/488-990; 06-60/484-730 N 

S Z L O V Á K K L U B 
(Békési út 15.) 

Október 17. (csütörtök) Felkészülés a tótkomlósi szlovák napra. 
Príprava na Slovensky den v Slovenskom 
Komlóéi. 

Október 19. (szombat) Tótkomlósi találkozó. 
Stretnutie sa na Komlóéi. 

Október 21. (hétfő) Klubbeszélgetés: a Föld világnapja. 
Rozhovor v klubé: Svetovy den Zeme. 

Október 24. (csütörtök) Megemlékezés október 23-ról. 
Spomienka na 23. október. 

Október 28. (hétfő) A novemberi program összeállítása. 
Zostavenie novembrového programú. 

Október 31. (csütörtök) Emlékezés, gyertyagyújtás. 
Spominanie, zapálenie sviecok. 

FELHÍVÁS 
A TIT Körösök Vidéke Egyesülete az 1996-97-es évadban is meg
hirdeti a Haán Lajos Szabadegyetem 

F Ö L D R A J Z I TAGOZATÁT. 
A szabadegyetem előadói valamennyien kiváló szakemberek, akik 
személyes élményeik alapján színes dia- és videovetítés keretében 
mutatják be távoli országok földrajzát, gazdaságát, kultúrtörténeti 
értékeit, népeinek életét. 
Program: 

1. 1996. október 28-án, hétfőn 17 órakor 
Egy titokzatos sziget - Korzika 
Előadó: dr. Jakucs László, Szeged 

2. 1996. november 25-én, hétfőn 17 órakor 
Japán - csúcstechnika és hagyomány 
Előadó: dr. Sidó Zoltán, Békéscsaba 

3. 1996. december 16-án, hétfőn 17 órakor 
Évezredek emlékei - Barangolás az Andokban (2. rész) 
Előadó: Kucsera Emil, Békéscsaba 

4. 1997. január 27-én, hétfőn 17 órakor 
A Mont Blanc-i expedíció bemutatása 
Előadó: dr. Jakucs László, Szeged 

5. 1997. február 24-én, hétfőn 17 órakor 
illan Bátortól Sanghajon át Makaóig 
Előadó: Kalmár Zsolt, Békéscsaba 

6. 1997. március 24-én, hétfőn 17 órakor 
Barangolás a Duna deltájánál 
Előadó: Boldog Gusztáv, Békéscsaba 

7. 1997. április 21-én, hétfőn 17 órakor 
Grand Canyon - videofilm vetítése 
Előadó: Kovács Lajos, Békéscsaba 

A hét előadásból álló sorozat részvételi díja 600 Ft/fő, illetve egy-
egy előadásra korlátozott számban elővételben lehet jegyet vásárol
ni (150 Ft/fő). Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A Kós Károly Szakképző Iskola gépíró és gyorsíró tagozata 
az alábbi tanfolyamokat indítja: 

1. Alapfokú számítógép-kezelő tanfolyam 
- Hardverismeretek 
- DOS-alapismeretek 
- Víruskeresés 

2. 100 órás gópírástanfolyam 
Érdeklődni : Békéscsaba , Bartók Béla út 24., telefon 325-221. 

F j l é r M 

HETI M O Z I M Ű S O R 
1996. szeptember 17-23. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45, 17.45, Steven Spielberg- Mtchael Chrichton-
pentek- szombat 22.00 is, Jan De Bont: 
22-én 22.00 órától is! TWISTER (az évtized katasztrófafilmje!) 

20.00 óra: Rejtő Jenő-Bujtor István: 
A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN 
(új magyar kalandfilm-vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 óra: Rejtő Jenó-Bujtor István: 
A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN 

19.00 és 21.00 óra: Róbert Redford-Michelie Pfeiffer: 
A HÍREK SZERELMESEI 
(romantikus szerelmi történet amerikai filmen) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: Sólyom András: 
ÉRZÉKEK ISKOLÁJA (új zenés magyar film) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN 
Bujtor István filmje 

Rejtő Jenő halhatatlan regényéből 

PSABA mt tt mfcim j 
V«5pPROFESSZIONÁLIS FESTÉKHÁZ. 

Ajánlatunk: - SUPRALUX falfestékek és mázolóanyagok 
- Gombaölő alapozó és penészgátló falfesték 
- SEFRA falfestékek, alapozók, színezők 
- Festőszerszámok és kiegészítőanyagok 

A Supralux termékcsaládot a legkedvezőbb áron kínáljuk 
Önöknek! 

Vállalkozóknak további engedményt biztosítunk! 

Cím: Békéscsaba, Szerdahelyi u. 20. (Vidia-udvar) 
Telefon: 66/446-604, rádiótelefon: 06-20/411-881. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 

; L B L K f t . 

- Középületek, lakóépületek 
tervezése, kivitelezése. 

- Festés, mázolás, tapétázás. 

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 

MŰVÉSZETI ES RAJZ TAGOZATOS FELVÉTELIZŐK 
számára előkészítő szakkör indul a Békéscsabai 
Evangélikus Gimnázium rajztermében 1996. októ
ber 26-án (szombat) délelőtt 10 órakor. A jelentkezők 
rajzeszközt (bármilyet) és néhány korábbi munkát 
(bármilyet) hozzanak magukkal! A felvételiig (febru
ár-március) tartó tanfolyam részvételi díja: 4000 Ft. 
Vezeti: Széri-Varga Géza. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

H I R D E T M É N Y 
A városüzemeltetési iroda tájékoztatja a lakos
ságot, hogy a cserépgyári úton lévő kőtörő te
lepen az építési-bontási és egyéb szilárd tör
melék dí jmentesen lerakható. Érdeklődni a 
444-212-es telefonon lehet. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság lér I-3. (nagyposta). Telefon: 447-563 

»**»« 

Uj^ÍBékés megye 
I * 

45-45-45 
\ 4 4 4 - 7 7 7 / 

GYORS -

wtál T A X I 
. éjjel-nappal 

Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 

Szeméayuire
enre:arozás' 444-777 • 45-45-45 

K Ö Z M U - H O Z Z A J A R U L A S I D I J A K E M E L K E D É S E 
1997. január 1-jétől 

Békéscsaba város közgyűlése 1997. január 1-jétől 
• az ivóvízrákötés közmű-hozzájárulási díját 

12 000 Ft-ról 16 000 Ft-ra, 
• a gázbekötés díját az önkormányzat tulajdonát képező 

vezetékeknél 26 000 Ft-ról 35 000 Ft-ra, 
• a szennyvízrákötés díját 47 000 Ft-ról (és a földutak mentén 

érvényes) 57 000 Ft-ról egységesen 70 000 Ft-ra emeli. 
A jelenlegi árak 1996. december 31-ig érvényesek. 

3 * " 
MÁSOLÓGÉPEK 

' SZÁMÍTÓGÉPEK 
ÍRÓGÉPEK 
NYOMTATÓK 

Kellékek, kazettatöltés, 
javítás, tisztítás 

SZERVIZ és SZAKÜZLET 
325-161 324-911 

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

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

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

Eladnék, elcserélnék 2 szobás, belváro
si lakást: 327-902. 

2 szobás, összkomfortos, külön bejára
tú házrész garázzsal a III. kerületben ela
dó. Érdeklődni a 455-719 vagy a 456-
508-as telefonszámon. 

Termőföldet veszek 3 ha lelett, készpénz
zel fizetek Telefon: 449-374,321-731. 

Garázs eladó. Érdeklődni a 456-637 és 
456-294 teleionszámokon. 

Belvárosi, 1 szobás, 50 m'-es. egyedi 
gázos, vizórás lakás eladó. Érdeklődni: 
Andrássy üt 7. II/2. 

Elcserélném 3 szobás lakásomat őssz
komlortos házra, értékkülönbözettel. Tele-
Ion: 459-201. 

Háromszobás, egyedi gázos, erkélyes. 
Kazmczy-lakötelepi lakás eladó: 362-897, 
este 322-090. 

Békéscsabán, a Dobozi út mellett 4300 
m'-es közművesített telek eladó. Teleion: 
06-20/216-817. 

A Lencsésin két és fél szobás, össz
komfortos, központitútés-szabályozós. te
lefonos, III. emeleti lakás sürgősen eladó 
vagy házrészre, kertesház-részre is cse
rélhető. Teleion: 459-620. 

Eladó kertes fél ház az V. kerületben. 
Irányár: 1 300 000 Ft. Érdeklődni: Orgona 
u. 16. Azonnal beköltözhető. 
Garázs eladó a Vécsey utcában: 449-
817. Irányár: 580 000 Ft. 
Mezőberényi laposi kert eladó. Érdek
lődni: Mezóberény, Mónus I. 3. Teleion: 
459-564. 

Ház, gazdálkodásra alkalmas, eladó: Do
bos I. u. 60., telelőn: 455-442. 
Garázs kiadó a Petőfi utca környékén. Ér
deklődni a 326-653-as teleionon. 
Zártkert eladó az Almáskertekben. Érdek
lődni mindennap 17 óra után a 322-443-as 
telefonon. 

Eladó egy '83-as Opel Ascona, 1.6 0. 
téliesen felújított. Irányár: 320 000 Ft. Ér
deklődni: Békéscsaba, Rózsa u. 25., este 
18 óra után. 

Opell Kadett 1.3 benzines. 1981-es. reá
lis áron eladó. Telefon: 442-742/106 mel
lék. 

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítá
sa, régebbi típusú is. Hibabejelentés tele-
Ionon: 457-334, Tomka Attila. 

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készíté
se, javítása. Telefon: 380-295. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés, hili. 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba. 
Csíki u. 38. Teleion: 326-931. 

Színes tévék javítása garanciával hétvé
gén is. Teleion: 06-30/432-827, Domokos 
Tamás. 

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, 
-javítás. Telefon: 455-309. 

Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata. 
Békéscsaba, könyves u. 45. telefonü
gyeiét: 456-537, 9-12-ig. 

Színes tv, videó javítása. Kovács Attila 
és Társa Bt. Hibabejelentés munkanapo
kon 9-16-ig a 445-642. 16 óra után a 
322-480 telefonszámon. 

• Ablakszigetelés gumiprofillal. Teleion: 
326- 906. 

• Kizárólag tekete-fehér televíziók 
helyszíni javítása, képcsőfelújítás. Ju-
noszty tv-szakszerviz, tévéeladás garan
ciával - 3000-7000 Ft-ig. Fodor Zoltán, 
Orosházi út 11. Teleion: 326-162. 

• Megbízható, új órák eladása garanciá
val Sajben órásnál. Cím: Békéscsaba, 
Rákóczi utca t. 

• Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Glass-team e. v. Teleion: 06-
60/483-712. 

• Vállalom egyéni vállalkozók, betéti 
társaságok könyvelését és adóügyei
nek intézését. Telefonügyelet: 457-702. 
9-15-ig. 

• Szokolné Pallag Eszter, női-férfifod
rász. Hívásra házhoz megyek! Teleion: 
06-30/284-050 

• Kárpitozott bútorok felújítása: Székely 
M. u. 65., telefon: 06-60/486-495. 

• Redőny, reluxa készítése, javítása. Tele-
Ion: 442-086. 

• Redőny, reluxa, hevederzár 20% 
kedvezménnyel, előleg nélkül. Teleion: 
327- 852. 

• Titkárnőképző, számítógépes könyvelői 
tanfolyamok indulnak. Telefon: 446-435. 
326-832. 

• Spiráldauer-készítés kedvező áron 
ezen leiül gyermek- és női Irizurák kialakí
tása, valamint Anett pedikür-manikúr szol
gáltatás. Teleion: 452-505. Kazinczy u. 
22/2. (a videotéka mellett). 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás: Marik 
István. Békéscsaba. Tavasz u. 83. Tele-
Ion: 325-921. 

• Energomat, Minimat, Energolux. Vjatka. 
Evrika, Hajdú mosógépek javítása hétvé
gén is. Elektron Gmk. Békéscsaba, Bartók 
B. út 4. Teleion: 454-561,06-60/388-348. 

• Többéves tapasztalattal diplomás 
nyelvtanár spanyolnyelv-tanltást vállal. 
Telefon: 445-507, este. 

• Magyarországon induló ui lehetőségek
re német-amerikai cég keres üzleti érzék
kel rendelkező, pozitív beállítottságú part
nereket. Telefon: 455-759. 

• Aranyos perzsacicák eladók, csak ál
latszerető otthonokba: 06-30/434-737,17 
óra után. 

• Füles ülőgarnitúra jó állapotban eladó. 
Érdeklődni: 325-950. 

• Jó állapotban levő ülőgarnitúra eladó. Te
lefon: 443-455,16 óra után. 

• Angol nyelvből korrepetálás, nyelvvizs
gára való felkészítés. Tel.: 06-30/588-180. 

• Káposztáshordó, zsírosbödön, kony
haszekrény eladó: Klapka u. 4. 

• Használt Éti 10-es gázkazán eladó. Ér
deklődni a 455-383-as számon lehel 
18-19 óráig. 

• Kukoricaszár eladó. A Kastélyszólókben 
60, az észak-nyugati városszélen 400 
kéve. Telefon: 454-552. 

• Új, cseh, kisméretű szeneskályha 
eladó 16 000 forintért. 
Telefon: 455-246, este. 

• Matematikatanítás 
középiskolásoknak. 
Telefon: 453-324. 



Európa-nap Békéscsabán 

(Folytatás az t. oldalról) 

velünk, mert ők is tudják: csak közösen tudjuk megoldani a problémá
kat. 

Göncz Árpád utazásai során úgy látta: nincs különösebb ok arra, 
hogy hangoztassuk, Európába tartunk. A döntő lépést megtettük, Ma
gyarország európai integrációját rokonszenvvel figyelik az uniós tagor
szágok. Ezért semmi okunk arra, hogy csodálkozva konstatáljuk: Euró
pában vagyunk. 

Milyen lesz az új Európa? - kérdezte az elnök, majd rögtön válaszolt 
is erre: az életérzés, az életminőség változik meg döntően. Magyaror
szág lépésről lépésre halad az integrációs úton, s most, ezen a napon 
külföldi vendégeink elmondják majd, mit kell még tennünk. 

Declan Connolly, Írország rendkívüli és maghatalmazott nagyköve
te, a rendezvény egyik védnöke az Európai Unió soros elnökségének 
nevében szólt a megjelentekhez. Örömét fejezte ki, hogy Békéscsaba 
vendége lehet az Európa-nap alkalmából, mert most lehetőségük van 
arra, hogy bemutassák az uniót a régió lakosságának, illetve, hogy meg
értessék az állampolgárokkal, hogyan is működik az. 

- Szeretnénk megismerkedni a helyi, kistérségi gondokkal és prob
lémákkal, hogy megtudhassuk: milyen segítséget kell adnunk önöknek 
- hangsúlyozta Declan Connolly. 

A megnyitót követő politikai vitafórumon, amelyre a Jókai színház
ban került sor, Kovács László külügyminiszter tartott előadást. A külügyi 

GÖNCZ ÁRPÁD SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA 

80 évet már behoztunk 
Az Európa-nap alkalmából Békéscsaba vendége volt Göncz Árpád 

köztársasági elnök, aki hivatalos programja befejezéseként a Békés 
Megyei Hírlap székházában találkozott az újságírókkal. 

A mintegy harmincperces sajtótájékoztatón az államfő többek között 
arról beszélt, hogy egész Európa morális válságban van - egy cipőben 
járunk, és nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak a kontinens töb
bi országánál. A keletről áthúzódó szervezett bűnözés nyugatra is átter
jedt, vagy példának okáért egy békésnek ismert országban kétszer több 
bűncselekményt követnek el, mint nálunk. A volt szocialista országok
ban az eredeti tőkefelhalmozás speciális esete zajlik, és a 95 százalé
kos állami tulajdon lebontása sokak számára - ismerve az emberi ter
mészetet és a szegénységet - nagy lehetőség. Még nem alakult ki a 
kapitalizmusra jellemző szerződéses fegyelem, ami körülbelül 250 évig 
tartott a nyugati világban, de Göncz Árpád szerint ebből 80-at már be
hoztunk. Úgy véli, hazánk és a többi posztkommunista ország olyan tel
jesítményt nyújtott, amire a történelemben nem volt példa: azt kívánták 
tőlünk, hogy saját hajunknál fogva, mint Münchhausen báró, úgy húz
zuk ki magunkat az ingoványból - és ez többé-kevésbé sikerült is. Ami
től jobban fél, az a családok bomlása, ami csak részben morális kérdés. 
Értékközi állapotban vagyunk: egy vélt vagy valóságos értékrend el
vesztette hitelét, a másikra pedig az érdekkényszer még nem szoktatott 
rá bennünket. A közbülső időszak kínkeservesen zajlik, és se a történel
met, se a saját árnyékunkat nem tudjuk átlépni. 

Az ország nemzetközi megítélésére rátérve az elnök kijelentette, 
hogy külföldön is mindenki tud arról, hogy most emlékezünk 1956 negy
venedik évfordulójára; 1956 legitimálta Magyarországot a világ szemé

ben, amikor ez a nép hajlandó volt életét áldozni a szabad
ságért - ezt most kapjuk vissza erkölcsi tőkeként! 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

tárca vezetője kiemelte: az európai integráció népszerűsítésének érde
kében meg kell ismertetni mindenkivel a csatlakozás előnyeit és hátrá
nyait is, mert csak ezen ismeretek birtokában dönthetünk felelősen az 
integrációról. A külügyminiszter úgy vélte, hogy teljes jogú tagságunkat 
az állampolgárok döntő többsége is támogatja a felmérések szerint, ez 
azonban egyelőre inkább érzelmi, mint értelmi alapú. A csatlakozás 
egyebek között azt jelenti majd, hogy a magyar polgárokat is megilleti a 
szabad letelepedés és munkavállalás joga. Az országtanulmány kérdé
seire adott válaszokkal Brüsszel is meg volt elégedve, hiszen azt a ké
pet vázoltuk fel előttük, amelyet már ők is ismertek rólunk. 

A vitafórumon elhangzott: a jelenlegi uniós tagországok is hasonló 
gondokkal küzdenek - igaz, más fejlettségi szinten - , mint Magyaror
szág. A társadalombiztosítás reformja Olaszországban is problémát 
okoz, másutt a maastrichti egyezmény gazdasági mutatói nem mindig 
erik el a kívánt szintet. 

Délután a megyei könyvtárban tanácskozás kezdődött az Európai 
Unióról és az önkormányzatokról, amelynek házigazdája Sisak Péter al
polgármester volt. Sivák József bevezető előadásában a magyar önkor
mányzatiság történetéről beszélt. A Miniszterelnöki Hivatal főtanácsosa 
az állami szerepvállalás mértékét, illetvp ezzel összefüggésben az ál

lamháztartási reform kérdéskörét is erintette, majd attert arra az aktuá
lis témára, amely most különösen érdekes az önkormányzatoknak: az, 
hogy mekkora tulajdonhoz juthatnak az állami vagyonból. Az államház
tartási reform kapcsán arról is szót ejtett, hogy az önkormányzatok túl
ságosan is függenek az állami költségvetéstől, s ennek mértékét csök
kenteni kellene. 

A Szabadság téri irodaházban Hans Beck, a rendezvény egyik véd
nöke, az Európai Bizottság képviselet-vezetője kapott konkrét kérdése
ket a vállalkozói fórum jelenlévőitől. Válaszai azonban kevéssé elégítet
ték ki a helyi vállalkozókat. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy ő 
nem volt képes érdemben válaszolni a felvetésekre, hiszen nem voltak 
pontos információi ehhez. 

Este hat óráig tekinthették meg az érdeklődők a városháza díszter
mében a Szent Koronát. Már délelőtt is nagy volt az érdeklődés (a sor 
vége valahol az OTP-fióknál ért véget), s délután is csak rövid várako
zás után láthatták a csabaiak a korai magyar államiság jelképeit. A vé
lemény egyöntetű volt: a látogatók elismeréssel szóltak a koronáról, az 
országalmáról és a jogarról. Ugyancsak sokan figyelték a városháza 
előtt kiállított felvételeket, amelyek a nap történéseit mutatták be. 

SZILASI MIHÁIV 




