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A régi Csaba közbiztonsága 

• Töredék történetek a múltból 

Fantázia
bolygó 

Eljön majd az ész ék
szerésze, a bíbor borz, aki 
csöngő ezüstöt hint szét 
a hintók és hinták között, 
s mosolygó gyermekeknek 
sült tököt és törökmézet 
oszt. Bélelt idő lesz az, jó 
meleg teával, forró csoko
ládéval. Jut mindenkinek 
a jóból, lesz sok garzonla
kás, megannyi nyugodt 
családi tűzhely, békesség, 
művészet, bölcselet és 
tengernyi testépítés. 
A rossz emberek hirtelen 
metamorfózis boldog áldo
zataiként kezdenek lehig
gadni és sokoldalúan jóté
konykodni. Egy maffiózó
nak becézett mágnás pél
dául színházat és irodalmi 
újságot fog pénzelni, 
a benzinkirálynak csúfolt 
bankár pedig templomot 
építtet (nem közpénzből) 
a saját megtakarított anya
gi „eszközeit" önzetlenül 
feláldozva. 

Akkor majd nem kell 
félni a bűnözőktől, mert 
apácazárdába fognak 
vonulni önként. 

S a koldus kifejezést 
etimológusok fogják ele
mezni felváltva a szemioti
ka felkentjeivel, s komoly 
diskurzus fog kibontakozni 
a napilapok hasábjain a 
szó nyelvbölcseleti és his
toriográfiai hátteréről. Lesz 
mit fölfejteni a jelentés
rétegek alól. 

KÁNTOR ZSOLT 

Január 25-én tartotta meg idei első ülését a 
városi közgyűlés. 

Szokás szerint zárt üléssel kezdtek, melynek 
keretében többek között a 
Békéscsaba sportjáért kitün
tető díj odaítéléséről hatá
roztak a képviselők. A kivá
lasztottak az Akvaline Torna 
Club edzői kollektívája, vala
mint Szabadi György labda
rúgóedző és Pangert Lászlóné sportszervező. A 
díjakat március 15-én adják át. 

A szokatlanul rövid zárt ülés után a közgyűlés 
először módosította az 1995. évi költségvetést -
ezt bizonyos központi és egyéb bevételek, vala
mint kiadások utólagos átvezetése tette szüksé
gessé. 

• Hogyan t o v á b b a p é n z z e l 
( é s a l a k á s o k k a l ) ? 
Ezután tájékoztatót hallgattak meg az önkor

mányzati tulajdonú lakások értékesítéséről. 
1994-1995-ben az önkormányzat összesen 
2270 lakást kínált fel megvételre a bérlőknek. A 
december 31-i adatok alapján 1927-re jeleztek 
vételi szándékot, és eddig 1491-re kötöttek szer
ződést. Az eladásból az önkormányzat jelentős, 
mintegy 270 millió forintos bevételre tett szert, 
mely összeg a törvényi rendelkezések értelmé
ben a meglévő lakásállomány felújítását, illetve 
új lakások építését kell hogy szolgálja. A lakások 
értékesítéséből ebben az évben további 118 mil
lió forint befizetése várható. Az 
adásvételi szerződések kötése 
várhatóan március végére befe
jeződik, és megtörténik a meg
maradó lakásállomány felméré
se, aztán a közgyűlés megtár
gyalja az elkülönített lakásalap 
felhasználására vonatkozó ter
vet. Ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolódik a szociális bérlaká
sok ez évi bérbeadásával kap
csolatos terv - 1996-ban sajnos 
mindössze 46 az elosztható la
kások száma; ebből 28-at szán
nak az 1996. évi önkormányzati 
szociális bérlakások bérbeadási 
névjegyzékében szereplők szá
mára, a többi városi beruházá-

KÖZGYŰLÉS 

sok és felmondások miatti cserelakásra, illetve 
ítéletek, bírósági határozatok végrehajtására biz
tosított lakástartalék. Ugyanakkor Pap János 

polgármester kezdeménye
zésére a közgyűlés Tóth Ká
roly parlamenti képviselő ré
vén a lakástörvény módosí
tását indítványozza, mely le
hetőséget adna az önkor
mányzatoknak arra, hogy a 

lakások eladásából befolyt összegen használt 
lakásokat is vásárolhassanak. 

• P a t i k á k v á r o s i tulajdonban? 
Néhány oktatási-nevelési, illetve közművelő

dési intézmény vezetőjének megbízása az idén 
lejár, ezért új pályázatokat kell kiírni (Penza La
kótelepi Óvoda, 3. Számú Általános Iskola, Ma
dách Utcai Általános Iskola, Gerlai Általános Is
kola, Szabó Pál Téri Általános Iskola, középisko
lai kollégium, ifjúsági ház, Lencsési Közösségi 
Ház és Békési Úti Közösségi Házak). 

Elhangzott néhány, az egészségüggyel kap
csolatos előterjesztés. Az Egészségügyi Alapel
látási Intézményt, mely többek között a bölcső
dék és a védőnői szolgálat munkáját koordinálja 
és felügyeli, a többségi vélemény szerint az ed
digi formában és funkciókkal kell hagyni működ
ni, amíg léte indokolt. Az S.O.S. Lelkisegély
szolgálatot nem szeretné az önkormányzat pri-

(Folytatás a 4. oldalon) 



• Munkakezdés a szlovákoknál 

Első ülését tartotta az új esztendőben a csabai szlovák kisebbsé
gi önkormányzat, amelynek két napirendi pontja volt: beszámoló a 
tavalyi költségvetés felhasználásáról, valamint az 1996. évi költség
vetés-tervezet megvitatása. 

Az önkormányzat elnöke, Vozár Márton az 1995. évi költségvetés 
felhasználásáról szólva megemlítette: a központi normatív támoga
tásnak és nem utolsósorban a Békéscsaba települési önkormányza
ta által nyújtott pénzösszegeknek köszönhetően a szlovák önkor
mányzat a napi kiadásokon túl tiszteletdíjakat (és azok közterheit is) 
tudott kiutalni. Hangsúlyozta: a kisebbségi törvény (amely lehetővé 
tette a legutóbbi, 1994. évi települési önkormányzati választásokon a 
kisebbségi önkormányzatok megalakítását) nemcsak jogokat, hanem 
kötelességeket is tartalmaz, ami egyebek közt azt is jelenti, hogy 
munkájukat adminisztrálni is kell, s hasonlóképpen kell működniük, 
mint a települési önkormányzatoknak. A városi közgyűlés egyébként 
is önálló intézményként kezeli őket. A települési önkormányzat jegy
zőjétől, dr. Simon Mihálytól sok segítséget kaptak. A nehézségek el
lenére a záróegyenleg jónak mondható, a pénzeszközök egy részét 
banki betétként kötötték le. 

Áttérve az 1996. évi költségvetési tervezet előkészítésére, az el
nök azzal kezdte, hogy valószínűleg ugyanannyi pénzeszközzel gaz
dálkodhatnak, mint tavaly. Javaslatot tett a hatékonyabb működésre, 
s arra, hogy ne költsék el előre a szabad pénzeket. Vozár Márton 
megjegyezte, hogy az új évben át kell gondolni a rendezvények tá
mogatását. Érdemesebb ugyanis kevesebb eseményre több pénzt 
adni, ellenkező esetben ugyanis szétforgácsolódnak a pénzeszkö
zök. Rendelkezésre áll a tavalyi év maradványa is, és természetesen 
igyekeznek kihasználni a központi pályázati lehetőségeket is. 

Az önkormányzat ülésén jelen volt dr. Alt Gyula, az Országos 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat alelnöke, aki szintén az idei 
pénzügyi lehetőségekről beszélt. Kiemelte a csabai önkormányzat 
pozitív hozzáállását, illetve a helyi szlovák önkormányzat jó munká
ját. 

SZILASI MIHÁLY 

1 MSZP-ÉRTÉKELÉS 

B e v á l t o t t í g é r e t 

A közgyűlés utáni szokásos MSZP-sajtótájékoztatón ezúttal Hra-
bovszki György, Tóth Károly és Hideg András képviselők találkoztak 
az újságírókkal. 

A csütörtöki ülés gyors befejezésére utalva Hrabovszki György 
történelminek nevezte a januári közgyűlést. Tóth Károly az MSZP-
frakció által beterjesztett javaslatokról szólva elmondta, hogy ezek 
lényegesen segítenék a közgyűlés munkáját, valamint felértékelnék 
a bizottságok szerepét. A további javaslat szerint azokról az előter
jesztésekről, amelyek egyhangú bizottsági támogatást élveznek, cél
szerűnek látszik vita nélkül dönteni a közgyűlési szavazáson; ahol 
pedig kétharmados bizottsági állásfoglalás van, ott csak rövidített vi
tát kellene folytatni. A képviselő úgy vélte, ezzel nem szenvedne 
csorbát a demokrácia, hanem lehetővé válna a felelős előkészítés és 
döntéshozatal. A témához kapcsolódva Hideg András azt emelte ki, 
hogy bár pártalapon álltak fel a bizottságok, de azok tagjai kompe
tens emberek, akikben bízni kell. 

A továbbiakban Hideg András az önkormányzati bérlakások érté
kesítéséről szólt. A felajánlott lakások majdnem 90 százalékát vették 
meg a bérlők, ami jó hír az MSZP számára - mondta a képviselő, az 
előző években e téren történtekre emlékeztetve, valamint arra, hogy 
a szocialisták mindig szorgalmazták az értékesítést, melyet választá
si programjukban is felvállaltak. Az ügy másik vetülete az, hogy az 
elidegenítésből komoly összeg folyt be az önkormányzat kasszájába, 
így lehetővé válik egy átfogó stratégiai városi lakásprogram megal
kotása még az idén. 

Az MSZP a jelenlegi önkormányzati ciklusban hasonló stratégiai 
programok megalkotására törekszik, például az oktatás 
vonatkozásában, valamint azt szeretnék, ha folytatódna 
Békéscsaba utcáinak pormentesítése. 

' g — I (H. M.) 

• F O G A D Ó N A P O K . Február 
2-án, pénteken Sisak Péter alpol
gármester, február 9-én dr. Simon 
Mihály jegyző tart fogadónapot a 
városházán 8 ós 12 óra kőzött. 

• FOGADÓÓRA. Beraczka 
János önkormányzati képviselő 
és Rucz 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 minden 
csütörtökön 10-12 óra között a 
polgármesteri hivatal 161. számú 
irodájában. 

Takács Péter, a szociális bi
zottság elnöke, Gajdos Katalin, a 
gazdasági és dr. Kerekes Attila, 
az egészségügyi bizottság tagjai, 
önkormányzati képviselők február 
5-ón, hétfőn 18 órai kezdettel la
kossági fogadóórát tartanak az 
MDF városi szervezetének Nagy 
Imre téri székházában. 

• KEREKASZTAL. A Városi 
Szociális Kerekasztal soron kö
vetkező ülésére február 7-ón, 
szerdán 15 órai kezdettel kerül 
sor a városháza dísztermében. 

• ROMÁN F O G A D Ó Ó R A ÉS 
KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Román Kisebb
ségi önkormányzata február 5-
én, hétfőn 15-17 óráig fogadóórát 
tart a Szabadság tér 11-17. III. 
emelet 16. szám alatti székhe
lyén. 

A román kisebbségi önkor
mányzat soron következő ülését 
1996. február 7-én, szerdán tartja 
a városháza 1. számú tárgyalójá
ban. Napirend: 1. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Román Ki
sebbségi önkormányzata és a 
Román Ortodox Egyház együtt
működésének értékelése. 2. A 
millecentenáriumhoz kapcsolódó 
kulturális feladatok részletes 
megbeszélése, a rendezvények 
előkészítése. 3. Egyebek. A köz
gyűlés nyilvános, mindenkit sze
retettel várnak. 

• JÓGA. A Békés megyei 
Jóga a mindennapi életben egye
sület szervezésében jógatanfo
lyam indul kezdő, középhaladó és 
haladó szinten, Paramhansa 
Swami Maheshwarananda tanítá
sai alapján. Megbeszélés február 
5-ón, hétfőn 18.30 órakor lesz a 
belvárosi óvodában (Wlassics sé
tány 4.). 

• JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi önkormány
zatánál (Szabadság tér 11-17. 
Hl/1.) február 8-án, csütörtökön 
13-15 óráig dr. Klimaj János jog
tanácsos jogsegély-szolgálati fo
gadóórát tart. 

• ISTVÁN, A KIRÁLY A ME
G Y É N K B E N . Még a múlt évben 
döntött arról a közgyűlés, hogy az 
István, a király című rockopera 
békéscsabai bemutatási lehető
ségéről - az óriási költségek mi
att - lemond. A megyei közgyű-

B É K É S C S A B A 

H Í R E K B E N 

A város, 
ahol élünk 

lés elnöke, dr. Simon Imre a kö
zelmúltban a rockopera me
gyénkben történő bemutatásának 
újabb lehetőségével fordult a me
gye valamennyi polgármesteré
hez. Eszerint a Vósztő-mágori 
Csolt monostor történelmi emlék
helyen kerülne megrendezésre a 
mű, azonban ehhez 6 millió forint 
többletköltség előteremtésére van 
szükség. A közgyűlés a kérdést 
megtárgyalta, és 500 000 forinttal 
támogatja a bemutatót. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Lukács Andrea 
László György 

Emőke és 

S Z Ü L E T É S 

Juraj Bukran és Simon Doroty-
tya leánya Miriam, Hajdú László 
és Tóth Gabriella fia Árpád, Úr
ban István és Vasvári Adrienn fia 
Soma, Bondár János és Éliás 
Márta leánya Nikolett, Kiglics 
László és Valki Ágnes Lilla fia 
Márton, Valyuch János és Szabó 
Mónika fia Dávid János, Szász 
Mátyás és Szilaj Nárcisz leánya 
Renáta, Vincze László és Nyer-
lucz Margit leánya Henrietta, Pó-
csik Elek és Laurinyecz Ildikó Éva 
fia Bálint Pál 

ELHALÁLOZÁS 
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M é r l e g - m i x 

• Speciális alapítvány 

A Jókai Utcai Általános Is
kola, Speciális Szakiskola és 
Szakmunkásképző Iskola ala
pítványi hozott létre. Célja a 
speciális nevelési szükségletű 
gyermekek ellátási feltételei
nek javítása, valamint egyéb 
- sport-, kulturális, egészség
védő - programok lehetősé
geinek bővítése ezen diákok 
számára. Az alapító összeg 
50 000 forint, amelyet az isko
lai költségvetésből biztosítot
tak. 

• Rendhagyó hójelentés 

Amikor e sorokat írom, 
még nem tudom, hogy elol
vad-e a rengeteg hó, ami Bé
késcsabára zúdult az elmúlt 
héten. Bánfi Ádámtól, a váro
süzemeltetési iroda vezetőjé
től származik az információ, 

hogy a városban 1963>tól elő
ször haladta meg az átlagos 
20 cm-es vastagságot a hó. A 
Városgazdálkodási Vállalat 
közmunkásokat is alkalmazott 
a hóeltakarításra. Az elkövet
kező időszakban, ha hasonló 
mennyiségű hóval lepne meg 
minket a tél, újra sor kerülhet 
közmunkások felvételére. Ám 
lehet, hogy ez csak 13 év 
múlva lesz esedékes... 

• Jól áll a sportcsarnok 

Legutóbbi ülésén a köz
gyűlés jóváhagyta a sport
csarnok felújítására fordítható 
1996. évi egymilliós keretös
szeg felhasználását. Mint 
Végh László alpolgármester 
elmondta, az elvégzett mű
szaki felmérés szerint a sport
csarnok épülete jó állapotban 
van, és folyamatos, évente 
történő karbantartása megol
dott annak ellenére, hogy az 
egymilliós összeg csak rész
leges felújításokra elegendő. 

K Ö N Y 

AZ IFJÚSÁGI HÁZ KIADVÁNYA 

P a t a k y Lá s z l ó 
tanu lmányok 

-
„amah 

taky László békéscsabai 
imatőr" kutató volt, aki első

sorban a magyarság őstörténe
tével és rováskutatással foglal
kozott. Munkája során óriási 
anyagot gyűjtött össze, mely
nek rendszerezése, értékelése 
a család és a Pataky Társaság 
erőfeszítései ellenére megol
datlan. Az Oriens idején rende
zett kiállítás szerény kezdemé

nyezés volt, de országosan is 
komoly odafigyelést váltott ki. 

Az ifjúsági ház kiadni készül 
Pataky László írásainak első ki
adását. A mintegy 100 oldalas 
gyűjtemény elsősorban a hon
foglalás korára vonatkozó ro
vásfejtéseiből, illetve kortörté
neti írásaiból mutatna be sze
melvényeket. 

A könyvet a legegyszerűbb 
formában, csak grafikus illuszt
rációkkal tervezik. A szerkesz
tést Pataky László családja és 
Bom Gergely végezné. A kézi
rat várhatóan márciusra lezár
ható, megjelenése 1996 nyará
ra tervezett. n h.) 

GONDOLKODÓ 
T i t o k t a n o d a 

Ne rombold magad, fiam, mondta kedvenc tanítványának az 
öreg mester, nézz rám, mivé lettem, mire a mű elkészült, roncs 
vagyok, a lelkem üres, mint ez a pohár itt, borgőzös látomások 
ostromolnak, és képtelen vagyok örülni, élvezni az életet, a 
megérdemelt hírnevet és a rengeteg pénzt, pedig nem vágyom 
sokra, csak egy ágy és a csend kell nekem, nem maradt senkim, 
mind túléltem, vagy mind elhagytak, hisz nem tudták elviselni 
örökös nyughatatlanságomat, és most itt állok öregen, fáradtan, 
unottan, új műre várva, már harmadik napja iszom, zsinórban 
szívom ezt a mérget, tüdőm majd kilyukad; kérlek, ne utánozz 
engem, ne kövess, inkább menj el, hagyj itt, ragadd meg a pénzt 
és a hatalmat, hajszold a nőket, vagy élj boldog házasságban és 
egyengesd gyerekeid útját, legyél a társadalom példaképe és 
büszkesége, akire mindenki felnéz, engem pedig felejts el, ne 
nosztalgiázz, ne keress soha, és hosszú életed lesz... én figye
lemmel fogom kísérni sorsod alakulását, és még temetésed nap
ján is rád gondolok majd. sztojcsev szvetoszláv 

1996-ban Békéscsabán megrendezésre kerül a 

• • H H I T Á 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): 
Milla Records Company", 
Békéscsaba, Andrássy út 6. H/48., telefon: 448-448/26. 
Jelentkezési határidő: 1996. február 15. 

• L o g o p é d i a i o s z t á l y 

Logopédiai osztály indul a Szabó Pál Téri Altalános Iskolában ez 
év őszétől felmenő rendszerben, első és második évfolyamon, mini
mum 12 fővel. 

Az iskola megbízott igazgatója, Szlovák Jánosné január elején le
vélben fordult az oktatási bizottsághoz, amelyben vázolta elképzelé
seiket, terveiket egy dyslexiás gyermekek részére létesülő speciális 
osztály létrehozásáról. Az igazgatónő hivatkozott az oktatási bizottság 
koncepciójában szereplő kimutatásra, mely szerint 272 óvodás és ál
talános iskolás szorul városunkban speciális fejlesztésre, közülük 55 
fő az ép értelmű dyslexiás. Mivel Békéscsabán mindössze három lo
gopédus működik, és a tapasztalatok szerint a dyslexia kezelésére, 
javítására egyre fokozottabb igény jelentkezik, az iskola tantestületé
ben felmerült egy logopédiai osztály indításának szükségessége. Az 
iskola vezetése a speciális osztályokkal kapcsolatban széles körben 
tájékozódott, felkeresett hasonló osztályt működtető intézményt (Győr
ben, az Ady Endre Általános Iskolát), ahol a tapasztalatok azt mutat
ják, hogy második osztály után normál osztálykeretekben folytathatták 
ezek a gyermekek is tanulmányaikat. Konzultáltak a Jókai Utcai Álta
lános Iskola Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző Intézet igaz
gatónőjével, Duray Miklósnéval, és a három városi logopédussal is, 
akik kezdeményezésüket támogatták. A Szabó Pál Téri Általános Is
kolában működő Nevelési Tanácsadó igazgatónője, dr. Fodor Irén is 
megerősítette a speciális osztály létrehozásának szükségességét a 
náluk jelentkező tapasztalatok alapján. Kifejtette, hogy normál létszá
mú (minimum 25 fős) osztályokban, az egyénre szabott fejlesztési 
program hiányában ezek a gyermekek különféleképpen kompenzál
nak, így rögzülhetnek magatartási zavarok és egyéb kapcsolatterem
tési problémák. Az Országos Budapesti Beszédvizsgáló Központ ve
zetője, Csabai Katalin a kivitelezéshez szükséges szakmai tanácsok
kal segítette az iskola elképzelését. 

A dyslexia veszélyeztetett gyermekek kiszűrése már az óvodában 
meg kell hogy történjen, ezért a tervek szerint a Nevelési Tanácsadó 
március 1-jóig elkészíti az iskolaérettségi vizsgálatot. Az itt kiszűrt 
gyermekek névsorát továbbítják a logopédusokhoz. Ők speciális vizs
gálatokat végeznek, és azokat a gyermekeket, akiket itt is dyslexia-
gyanúsnak találnak, a Békés Megyei Tanulói Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz utalják. A bizottság elkészíti 
a végső diagnózist, melyet hitelesíttet az Országos Beszédvizsgáló In
tézettel. A tanév indítása előtt a Nevelési Tanácsadó, a szakértői bi
zottság, az iskola logopédusa és az osztályt tanító még egy nevelő, 
egyénre szabott fejlesztési programot dolgoz ki. 

A tervezett dyslexiás osztályt a szakvélemények figyelembe vételé
vel 12-15 fővel kívánják beindítani. A második évfolyam befejezésével 
lehetőség nyílik arra, hogy a szülők a lakóhelyükhöz legközelebb eső 
iskolába írathassák be gyermekeiket, vagy igény szerint a Szabó Pál 
Téri Általános Iskolában folytassák tanulmányaikat. Az év közbeni is
kolaváltás sem jelent problémát a gyermekeknek abból a szempont
ból, hogy a normál követelményszintet figyelembe véve kerül kidolgo
zásra az egyéni fejlesztési program. 

Az osztály beindításának költségei 1996-97-ben várhatóan 125 
ezer forintot, 1997-98-ban 1 millió 450 ezer forintot tesznek ki. A sze
mélyi jellegű kiadások ebből szerepelnek az iskola költ
ségvetésében, tehát plusz költségvetési támogatást nem 
igényelnek. A dologi kiadásokat pedig megkísérlik pályá
zati pénzekből és saját bevételeikből fedezni. (h. m.) rítórieCl 



KÖZGYŰLÉS 

(Folytatás az 1. oldalról) 

vatizálni, a bölcsődék, az ügyelet és az Is
kola-egészségügyi ellátás funkcionális pri
vatizációja elviekben elképzelhető. így 
nem kizárt az intézmény lassú leépülése. 
A megbízatás lejárta miatt pályázatot frnak 
ki a Réthy Pál Kórház igazgatói posztjára. 
Egy későbbi közgyűlésen, a részletes fel
tételek kidolgozása után ajánlati felhívást 
tesznek közzé a központi ügyelet működ
tetésére. 

Évek óta húzódó ügy a gyógyszertári 
vagyon sorsa. A Sanopharma Gyógyszer
kereskedelmi Vállalat (volt Gyógyszertári 
Központ) vagyonát illetően az érintett me
gyei önkormányzatoknak minden valószí
nűség szerint végre sikerült megállapodni
uk. Egyetlenegy vidéki önkormányzat vitat
ja még a vagyonelosztás módját. Az 
egyezség értelmében a 11 békéscsabai 
patika városi tulajdonba kerül, a gyógy
szerellátás pedig önkormányzati feladat 
lesz. A mostani ülésen az átállás módját, a 
gyógyszertárak üzemeltetését, esetleges 
privatizációját vagy bérbeadását taglaló 
előzetes koncepciót vitatták meg első olva
satban a képviselők. A felvázolt alapelvek
kel nagy részben egyetért a gyógyszerész
kamara. Az alapvető cél a gyógyszerellá
tás folyamatosságának biztosítása; az in
gatlanok megőrzik eredeti funkciójukat. A 
pályáztatás során az önkormányzat előny
ben részesíti a Sanopharma gyógyszeré
szeit, illetve az adott patikában dolgozókat. 
A jogi procedúrák befejeztével, a vagyoná
tadás után tér vissza erre a témára a köz
gyűlés, az elfogadandó koncepcióba beé
pítik a kamara javaslatait, és ezek után pá
lyázati hirdetményt jelentetnek meg. 

• Pedagógusaink ki tüntetése 
A délutáni folytatás elején ünnepi pilla

natoknak lehettünk tanúi. A zeneiskola nö
vendékeinek műsora után Csepelónyinó 
Fekete Mária, az oktatási csoport vezetője 
köszöntötte a magyar kultúra napja alkal
mából kitüntetett városi pedagógusokat. 
1996-ban a közgyűlés döntése alapján a 
Békéscsaba kiváló pedagógusa kitüntetést 
dr. Hursán György, a Hugonnai Vilma 
Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, 
Tóth István, a Bartók Béla Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű
tanára, valamint Uhrin János, a Rózsa Fe
renc Gimnázium tanára kapta. Országos 
szakmai kitüntetések részeseit is üdvözöl
hettük ezen az ülésen. A Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium Arany Katedra 
Emlókplakettet adományozott Nómethné 
Olaszi Máriának, a Szilagyi Erzsébet Kö
zépiskolai Leánykollégium igazgatójának, 
Szentesiné Lipcsei Eszternek, a Hugonnai 
Vilma Egészségügyi Szakközépiskola ta
nárának és Szegedi Pálnak, a Trefort 
Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző 

Iskola nyugalmazott igazgató
helyettesének. Németh László
díjban dr. Szabó Jánosné, a 

^ — i Széchenyi István Közgazdasági 
Wlérlee! 

és Külkereskedelmi 
Szakközépiskola ta
nára részesült. A ki
tüntetetteknek szív
ből gratulálunk! 

• Új beiskolázási 
rendszer 
A meghitt ünnep

ség után a közgyű
lés először új utcák 
és egy tér elnevezé
séről döntött, rész
ben a városvédő és városszépítő egyesü
let javaslatai alapján. Ennek értelmében 
lesz Békéscsabán Földműves utca, Ybl 
Miklós utca, Budinszki György utca, Vi-
dovszky utca, Orbán Balázs tér és Posta 
kőz. 

Három, az oktatási szférát érintő téma 
következett ezután. 

Logopédiai osztály indítását engedélye
zik a Szabó Pál Téri Általános Iskolában. 
Visszavonva korábbi döntését, a közgyű
lés zöld utat ad a 12 évfolyamos iskolamo
dell kísérletének folytatására a Madách Ut
cai Általános Iskolában. 

Jóváhagyták az általános iskolai beis
kolázás szabályozását, valamint meghatá
rozták az 1996-1997-es tanévben indítha
tó első osztályok számát. Eszerint 3-3 első 
osztályt indíthat az Áchim L. András Általá
nos Iskola, a 2. Sz. Általános Iskola, a Ma
dách Utcai Általános Iskola, a 10. Sz. Álta
lános Iskola, a József Attila Általános Isko
la, a Szabó Pál Téri Általános Iskola és a 
9. Sz. Általános Iskola (ez utóbbinál az 
egyik tornászosztály), 2-2-t a Szent László 
Utcai Általános Iskola, a 11. Sz. Általános 
Iskola és a belvárosi iskola, 1-1-et a 3. Sz. 
Általános Iskola, a mezőmegyeri iskola és 
a gerlai iskola, míg a szlovák iskola és a 
Jókai utcai speciális iskola szükség szerint 
indíthat osztályt. 

A beiskolázással kapcsolatos változá
sokról a későbbiekben részletes tájékozta
tást szándékozunk közölni, most csak né
hány alapvető részletet ragadunk ki. Az 
ősszel elfogadott oktatási koncepció értel
mében az önkormányzat 1996-tól a szülők 
vonatkozásában a beiskolázási körzetha
tárokat feloldja. A körzetben lakó, saját 
körzeti iskolát választó szülők érdekének 
védelmében azonban fennmarad az intéz
mények körzeti kötelezettsége. Az indítha
tó első osztályok létszámát intézményen
ként minimum 25 főben állapítják meg -
kevesebb jelentkező esetén osztály nem 
indítható, ez alól kivétel a szlovák, a speci
ális, a mezőmegyeri, a gerlai iskola és a 
tornászosztály; ez esetben az önkormány
zatnak gondoskodnia kell a kötelező kör
zeti feladatellátás biztosításának módjáról. 
Ha egy intézménybe nem jelentkezik két
szer vagy háromszor 25 tanuló, vagyis tő
redék osztályok keletkeznek, az iskola 
számára kötelezővé válik a körzeti tanulók 
felvétele, és a körzeten kívüliek szükséges 

A kitüntetett békéscsabai pedagógusok 

arányban történő átirányítása, illetve foga
dása. Amennyiben körzeti tanulók képezik 
a töredék létszámokat is, az átirányítások 
elve az önkéntesség. A közgyűlés március 
21-én a jelentkezési számok ismeretében 
véglegesíti az egyes iskolákban indítható 
osztályok számát, dönt az átirányítás mód
járól, iskolánként megállapítva a fellebbe
zés során betölthető létszámot. 

• Képviselőink kérték 
A bejelentések között képviselői indítvá

nyok hangzottak el. Hideg András az 
MSZP-frakció nevében javaslatot tett a 
közgyűlés és bizottságainak jobb munka
végzése érdekében. A javaslat szerint a 
közgyűlés nyilvános ülését előre meghatá
rozott és meghirdetett időpontban kell kez
deni; ha a zárt ülés elhúzódik, azt fel kell 
függeszteni és csak a nyilvános ülés befe
jezése után kell folytatni. Az Összefogás 
Békéscsabáért frakció (FKGP-MDF-
KDNP) nevében Hanó Miklós és Takács 
Péter azt javasolták, hogy az önkormány
zat a városi rendőrkapitánysággal közösen 
vizsgálja meg egy körzeti rendőrőrs létesí
tésének lehetőségét a Lencsési-lakótele-
pen, melyhez a fényesi lakóterület is tar
tozna. Úgy vélik, a bűnmegelőzés feltétel
rendszerének megteremtése, elősegítése 
városunkban talán ezen a lakótelepen a 
legsürgetőbb feladat. 

Felemás döntés született egy régóta el
húzódó ügyben: nem kapta meg a szüksé
ges többséget az az indítvány, hogy az ön
kormányzat bontassa le egy 1,2 millió fo
rintos árajánlat szerint a Petőfi-ligeti felsza
badulási emlékművet. Ezzel szemben a 
gazdasági bizottság javaslata alapján ötlet
pályázatot hirdetnek meg lapunkban az 
emlékmű ós a tér hasznosítására, nem fe
ledkezve meg az ezzel kapcsolatban ko
rábban felmerült elképzelésekről sem. Ez 
ügy apropóján Hankó András képviselő a 
siralmas állapotban lévő autóbusz-pálya
udvari aluljáró rendbetételét is szorgalmaz
ta. Tímár Imre megyeri képviselő a testület 
támogatását kérte egy faültetési akcióhoz. 
Végezetül Takács Péter azt javasolta, hogy 
a képviselők tartsanak márciusban ünnepi 
közgyűlést a millecentenárium alkalmából. 

Az ülés szokatlanul korán, délután 5 óra 
körüli időben ért véget. Ilyen még nem volt! 

(SZ. SZ.) 
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BÉKÉSCSABÁN 
az Omaszta-kúria állandó 

kiállítása. 

Nyitva tartás: 
héttő kivételével 

naponta 9-17 óráig. 

C5ABAI 

I F I H Á 
PROGRAM
AJÁNLATA 

ELŐTÉR GALÉRIA 
A nagyváradi Nufarul (Tavirózsa) fotó-filmklub Léptek a fényben 
című vándorkiállítása. 

BEMUTATÓTEREM 
Eurofotoart '95 - a nagyváradi fotóklub által szervezett 
nemzetközi pályázat és kiállítás magyarországi bemutatója. 
A két kiállítás megnyitójára ünnepélyes keretek közt február 9-én 
17 órakor kerül sor az Előtér Galériában. Köszöntőt mond: Sisak 
Péter, Békéscsaba alpolgármestere és Petm Filip, Nagyvárad 
polgármestere. 
A megnyitó után Stefan Tóth, a nagyváradi fotóklub igazgatója tart 
tárlatvezetést. A kiállítások március 20-ig láthatók. 

KANYAR GALÉRIA 
Polonka Gergely, a Berekméri Zoltán-fotóklub tagjának fotó
kiállítása. 

Február 9.17.00 
A Léptek a fényben és a Eurofotoart '95 című kiállítások megnyi
tója az előtérben. 

Február 10. 16.00 
Az 1996. évi Ki mit tud? vetélkedő területi elődöntője 
a nagyteremben. 
Kategóriák: 1. Vokális zene (ének) 

2. Hangszeres zene 
3. Vers-, próza-, mesemondás 
4. Néptánc 
5. Klasszikus és modem színpadi tánc 
6. Egyéb (paródiák) 

A belépés díjtalan! A rendezvény támogatója: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Február 12. 20.00 
Golfklub - egy csendes este társasjátékokkal és sült krumplival 
a Casinóban. 

Február 15-16. 
Vart pour l'art-fesztivál a nagyteremben. 
15.19.00 Műsor: Farkas a mezőn (Bevezetés a színház 

világába) 
16.19.00 Rengeteg parittya (Sok parittya) 
Előadja a Besenyő család: Laár András, Galla Miklós, Dolák-Saly 
Róbert, Nagy Natália. Belépőjegy: 550 Ft. 

Február 18. 10.00-11.00 
Márvány-kuckó - Varázsoljunk együtt! Vendég: Salamon László 
bűvész. Helyszín: Márvány cukrászda. 

Február 22.19.00 
Házigazdaest a Casinóban. 

Február 24. 9.00-14.00 
Telefonkártya-börze. 

Február 26. 20.00 
Golfklub - egy csendes este társasjátékokkal és sült krumplival 
a Casinóban. 

Február 5., 8., 12., 15., 19., 17.30-19.30 
Stressz szeminárium - győzelem a stressz felett. 

Az ifiház 1996 márciusában bridzstanfolyamot indít megfelelő számú 
jelentkező esetén. Jelentkezési határidő: március 1. 
Érdeklődni lehet a 325-211-es telefonszámon. 

Február 5. 18.30 
Fotóbörze - fotócikkek csereberéje. 
A rendezvények nyilvánosak, szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt az ifiház Pataky termében. 

Február 12.18.30 Diavetítés - Latorczai János diaképes beszá
molója a francia Alpok-béli túrájáról. 

Február 19.18.30 Tisztújítás 
Február 26.18.30 Szakmai nap 

VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
SZAKKÖRÖK 

Vasútmodellező: hétfőn 16-18 és pénteken 14-18 óráig. 
A szlovák szervezet hímző szakköre kéthetenként hétfőn 13.30-tól. 

KLUBOK 
A Minisztériumok Baráti Társaságának meditációs klubja keddi napo

kon 17 órától. 
Fehér Fény klub szerdánként 17 órától. 
Bahá'i klub szerdánként 18 órától. A februári klubfoglalkozások 

témái: A vallás és a tudomány egysége; Az előítéletek meg
szüntetése; Az emberi létfeltételek kiegyenlítése és Az emberek 
egyenlősége a törvény előtt. 

Táltosklub csütörtökönként 17 órától. 
Nyugdíjasklub háromhetenként kedden 14 órától. 
Reikiklub háromhetenként csütörtökön 17 órától. 
Német társalgási klub csütörtökönként 17 órától. 
Michael Jackson-klub kéthetenként pénteken 14-16 óráig. 

TANFOLYAM 
Valutapénztárosi és devizakezelő február 17-én 8.30-tól. 
Keleti vizuális diagnosztika február 17-18-án 9-16 óráig. 
Fehér Fény Fényadás tanfolyam. Téma: Eszköztelen gyógyítás. 
Előadó: Messina Éva. 
Hevesi-klub február 11-én 15 órától. A klubvendég Virág Márton. 
Aerobic indul a Vasutasban. A foglalkozások hétfőn és csütörtökön 

19-20 óráig tartanak. 
Február 3-án 20 órától Alternatív Zenekarok Találkozója. 

Fellép: Titkolt ellenállás, Patriot, Erőltetett menet. 

MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM 
Á L L A N D Ó K I Á L L Í T Á S O K : 

Munkácsy-emlékszoba 
Pillantás a természetbe - természettudományi kiállítás 
Néprajzi csoportok Békésben a XVIII-XX. században 

I D Ő S Z A K I K I Á L L Í T Á S O K : 
Február 20-ig XIII. Gyermek- és Ifjúsági Rajzkiállítás 

1 

Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10-16 óráig. 



i n J e / w z e t i F i l h a r m ó n i a 
F e b r u á r 5. 20.00 J ó k a i s z í n h á z 

SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR 

Vezényel: Acél Ervin 
Közreműködik: Kosztándi István - hegedű 

Műsor: 
BERLIOZ: Római karnevál - nyitány 

SAINT-SAÉNS: Bevezetés és rondó capriccioso 
DUKAS: A bűvészinas 

RAVEL: La Valse 
RAVEL: Tzigane 

HONEGGER: Pacific 231 

Szólójegyek 350 Ft-os áron a filharmóniában válthatók 
(Andrássy út 24-28., telefon: 66/442-120). 

• A B é k é s i Ú t i K ö z ö s s é g i H á z a k • 
• é s a M e s e h á z d e c e m b e r i p r o g r a m j a • 

Békéscsaba, Békési út 15-17. • Te le fon : 326-370 
N y i t v a tartás: hétköznap 8-16 óráig, hétvégén igény szer int 

PROGRAMOK 
Febr. 9. 18 ó r a : Dorottya-bál az Egyre Jobban Egyesület 

szervezésében a Magyar király sörözőben. 
Febr. 18.14 óra : Farsangi játszóház a Meseházban. 

Álarcok készítése. 
KIÁLLÍTÁSOK: 

Állandó kiállítások: 
• Schéner Mihály Munkácsy-díjas festőművész gyűjteményes 

kiállítása 
• Ványai János fazekasműhelyének kiállítása 
• A Napsugár bábegyüttes kiállítása 

Időszaki kiállítás: ' 
F e b r u á r 12-25.: magyarországi román nemzetiségű festőművé

szek kiállítása a Meseházban 

Lmesési 
(jiÓOO fíékóscsuba, tc/ci £}ézu tér /., lelefon: mÓ-IJ/7) 

KÉPZÉSEK 
Jóga kezdi tanfolyam indul február 3-án, szombaton 15.00 órakor és jóga ha
ladó tanfolyam február 7-én, szerdán 18.00 órakor. A képzések időtartama 24 
óra, részvételi dija 1800 Ft/fő. 
Reiki l-es képzésre kerül sor február 24-én, szombaton 9.00 órai kezdettel. 
Virágkötészeti alapismereti tanfolyam indul február 28-án, szerdán 18.00 óra
kor. A 18 órás képzés keretében a virágcsokor, virágtál, kegyeleti koszorú, fali
kép, szárazvirágcsokor és a díszcsomagolás alapvető technikájával ismerked
hetnek meg az érdeklődők. A részvételi dlj: 3900 Ft/fő. 
Jelentkezni minden esetben a helyszínen lehet, bővebb felvilágosítás a 456-
177-es teleionon. 

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ 
Február 10-én, szombaton 9.00 órától. Ismerkedés a farsangi népszokásokkal, 
közös fánksütés. 

AEROBIC 
Hetente keddi és csütörtöki napokon 18.30 órai kezdettel. Részvételi dlj alkal
manként 80 Ft/fő. 

KISKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL 
Nyugdíjasklub: február 5-én, hétfőn 15.00 órakor látogatás a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. 
Ifjúsági klub: Február 9-én, pénteken 19.00 órakor Bom Gergely diavetítéssel 
egybekötött előadása A magyarság őstörténete címmel. 
Kertbarátkor: február 5-én, hétfőn 17.30 órakor előadás a Gyümölcsfák 
metszése címmel; február 19-én, hétfőn 17.30 órakor előadás Tólvógi lemosó 
permetezés a gyümölcsösben címmel, előadó: dr. Sicz György kertészmérnök. 
Bélyeggyűjtő kör: foglalkozás február 9-én és 23-án, pénteki napokon 14.00 
órakor. 
Reikiklub: összejövetel február 21-én, szerdán 17.00 órakor. 
Az előadások és foglalkozások nyitottak, bárki által látogathatók. 

ISTENTISZTELETEK 
A hónap első és harmadik vasárnapján evangélikus, második vasárnapján re
formátus istentiszteletre kerül sor 16.00 órai kezdettel. 

V Á R O S I SPORTCSARNOK 

Gyulai út • Telefon: 449-449 
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 0.00-24.00 óráig 

Febr. 9. 16.00 Békéscsaba Női KC - Derecske ifjúsági kézilabda-
mérkőzés 

18.00 Békéscsaba Női KC - Derecske női NB l-es felnőtt 
bajnoki kézilabda-mérkőzés 

Febr. 16-17-18. XIII. Farsang kupa - a Madách Utcai Általános Iskola 
szervezésében hat város sportiskolájának palánkos 
focitornája 

Febr. 24.15.00 Békéscsaba Női KC - FTC női NB l-es felnőtt bajnoki 
kézilabda-mérkőzés 

17.00 Békéscsaba Női KC - FTC ifjúsági kézilabda-mérkő
zés 

Február 25-től egy hónapon keresztül a csarnok elfoglaltságától füg
gően II. Békés Megyei Nap-teremlabdarúgótoma 

MEGYEI KÖNYVTÁR 

februári programok 

9-én „Ütibatyu..." - magyarországi és határontúli költők versei, me
séi és a tájak dalai Havas Judit előadóművész és Budai Ilona 
népdalénekes előadásában 10.00 órai kezdettel alsó tagozato
sok részére. Belépődíj: 100 Ft. A jegyigényeket a 454-354/101-
es telefonszámon február 5-én, vagy 6-án a délelőtti órákban 
előre kérjük bejelenteni! 

19-én Mesedélután alsó tagozatosok részére az 1995. évi „Aranyta-
risznyás" városi mesemondóverseny nyerteseinek előadásában 
14.30 órai kezdettel. Mesélők: Balogh Zsuzsanna óvónő (Szig
ligeti Utcai Óvoda), Ramasz Andrásné óvónő (Lenkey Utcai 
Óvoda). A részvétel díjtalan, de a csoportos részvételi szándé
kot február 14-én, vagy 15-én a délelőtti órákban a 454-
354/101-es telefonszámon előre kérjük jelezni! 

21-én A közöttünk élő turulmadár - Dúcz László előadása felső tago
zatosok részére 15.30 órai kezdettel. A honfoglalás 1100. évfor
dulója emlékbizottság támogatásával. 

25-én Hangverseny a Magyar-Szlovák Alapítvány javára 19.00 órai 
kezdettel. A zongoránál: Fischer Ádám karmester, Fenyő Kata
lin - hegedű, Zsoldos János - cselló. Jegyek: 200, 500 és 
1000 Ft-os áron február 1-jétől a Nemzeti Filharmónia Kiren
deltségén, a Békési Úti Közösségi Házakban, a Vasutas Műve
lődési Házban és a megyei könyvtárban válthatók. 

28-án Találd ki magad! - dr. Dévai Margit, az azonos című könyv 
szerzője beszélget a pályaválasztás lelki előkészületeiről a 
könyvtárhasználati vetélkedő résztvevőivel 15.30 órai kezdettel. 

D I Á K T A N Y A 
Békéscsaba, 
Kinizsi u. 20. 
Telefon: 
326-053 

Február 2.16.00 óra 
A békéscsabai befogadóállomáson élő művészek alkotásaiból 
nyílik kiállítás, mely február 16-ig látható. 

Február 10. 
Autóbuszt indítunk megfelelő létszám esetén a budapesti Beat-
les-kiállításra. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: február 6-ig. 

A foltmozaikklub következő foglalkozása február 3-án 9 órától lesz, 
új érdeklődőket is várunk. A foltmozaikmunkákból május 11-én nyí
ló kiállítást tervezünk, melyre várjuk a foltmunkákat, függetlenül at
tól, hogy a klub tagja-e valaki, vagy sem. Az otthon egyénileg bar
kácsolók munkáit is szeretnénk kiállítani. Érdeklődni április 20-ig a 
Diáktanyán (Kinizsi u. 20., telefon: 326-053). 
A Szegedi Szabadtéri Játékok előadásaira a jegyrendeléseket már 
várjuk, részletes programajánlattal állunk még az érdeklődők ren
delkezésére. A koncertekre a jegyek értékesítését, rendelését feb
ruár 2-től várjuk. 



Megyei Művelődési Központ 
Az országos textiles konferencia pályázati anyagai
nak beérkezése - Balassi iroda 
A Kézműves-szakiskola tantesütleti ülése 
- Tégla elméleti terem 
Diákönkormányzatokat segítők 120 órás tanfolyama 
- Textilipari iskola 
Honismereti diákakadémia - Balassi próbaterem 
Közművelődési szakemberképzés 
- Tégla elméleti terem 
Ki mit tud? - Békéscsaba 
Honismereti akadémia - Balassi próbaterem 
Békés megyei gyermek képzőművészeti stúdió 
- Balassi nagyterem 
Szlovák bál. Szervező: Csabai Szlovákok Szerve
zete - Tégla nagyterem 
Honismereti diákakadémia - Balassi próbaterem 
V. Országos Textiles Konferencia zsűrizése 
- Balassi nagyterem 
V. Országos Textiles Konferencia kiállításainak ren
dezése 
Honismereti diákakadémia - Balassi próbaterem 
Ki mit tud? területi döntő - Balassi próbaterem 
Népművészeti egyesületi klubnap 
- Tégla nagyterem 
Népijáték- és kézműves-oktatói képzés 
(I. évfolyam) - Tégla elméleti 
Népijáték- és kézműves-oktatói képzés 
(II. évfolyam bőröscsoport foglalkozása) 
- Tégla bőrös műhely 
Népijáték- és kézműves-oktatói képzés 
(II. évfolyam szövőcsoport foglalkozása) 
- Tégla szövő műhely 
Népijáték- és kézműves-oktatói képzés 
(II. évfolyam fazekas csoport foglalkozása) 
- Tégla fazekasműhely 

1-10. 

2. 14.00 

2-3. 

3. 9.00 
10-11. 9.00 

10. 
10. 9.00 
10. 9.00 

17. 18.00 

17. 9.00 
17-18. 

19.-márc. 6-ig 

24. 9.00 
24. 

24. 9.00 

24-25. 9.00 

24-25. 9.00 

24-25. 9.00 

24-25. 9.00 

: EBRUAR 
csütörtök 

péntek 

3. szombat 
4. vasárnap 
5. hétfő 

d 

szerda 

csütörtök 

9. péntek 
16. péntek 
17. szombat 
18. vasárnap 
19. hétfő 

20. kedd 
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1. szerda 

. csütörtök 

. péntek 

. szombat 
26. hétfő 

27. kedd 

26. szerda 

29. csütörtök 

Kaviár Blaha bériét 15 óra 
Kaviár Madách bérlet 19 óra 
Kaviár Egressy bériét 15 óra 
Kaviár Csortos bérlet 19 óra 
Kaviár Sarkadi bérlet 19 óra 
A potyautas Bérleten kívüli előadás 19 óra 
Filharmónia 19.30 óra 
Kaviár Déryné bérlet 15 óra 
Kaviár Bajor G. bérlet 19 óra 
Kaviár Justh Gy. bérlet 15 óra 
Kaviár Móricz bériét 19 óra 
Kaviár Németh L. bérlet 15 óra 
Kaviár Katona bérlet 19 óra 
Kaviár Mikszáth bérlet 19 óra 
Mihók, a bolondos (bemutató) Kincskereső bérlet 15 óra 
Kaviár Petőfi bérlet 19 óra 
A potyautas Bérleten kívüli előadás 19 óra 
A potyautas Bérleten kívüli előadás 19 óra 
Mihók, a bolondos Nemecsek bérlet 15 óra 
Kaviár Szentpéten/ bériét 19 óra 
Mihók, a bolondos őzike bérlet de. 10 óra 
Mihók, a bolondos János vitéz bérlet 15 óra 
Mihók, a bolondos Pinokkió bérlet 15 óra 
Kaviár Vörösmarty bérlet 19 óra 
Mihók, a bolondos Manócska bérlet 15 óra 
Kaviár Básti Lajos bérlet 19 óra 
Kaviár Csabai páholy előadás 19 óra 
A potyautas Bérleten kívüli előadás 19 óra 
Kaviár Csokonai bérlet 15 óra 
Kaviár József A. bérlet 19 óra 
Kaviár Arany J. bérlet 15 óra 
Kaviár Bérletszünet (teltház) 19 óra 
Mihók, a bolondos Lepke bérlet de. 10 óra 
Mihók, a bolondos Micimackó bérlet 15 óra 

S z l o v á k T á j h á z 
GARAI U. 21 . , TELEFON: 327-038 

Nyitva: hétfő kivételével naponta 10-12 óráig. 

P H A E D R A M O Z I 

NAGYTEREM 

1-7. 15.45, 17.45 óra 
Sylvester Stallone - Antonio Banderas 
BÉRGYILKOSOK (izgalmas amerikai krimi) 
20.00 óra 
Mel Gibson: A RETTENTHETETLEN H l . 
(amerikai kalandfilm) 

8-14. 15.45, 17.45, 20.00 óra, p é n t e k - s z o m b a t 22.00 Isl 
Jim Carrey: ACE VENTURA 2. (amerikai bohózat) 

15-21. 15.45, 20.00 óra, p é n t e k - s z o m b a t 22.00 Isi 
Johny Depp - Marion Brando - Faye Dunaway 
DON HUAN DeMARCO (színes amerikai film) 
17.45 óra 
SZTRACSATELLA (színes magyar film) 
írta és rendezte: Kern András 

22-28. 15.45, 17.45, 20.00 óra, p é n t e k - s z o m b a t 22.00 Isi 
Steve Martin: ÖRÖMAPA 2. (amerikai vígjáték) 

márc ius 6. 15.45, 17.45, 20.00, p é n t e k - s z o m b a t 22.00 is! 
JOHNY MNEMONIC, A JÖVŐ SZÖKEVÉNYE 
(színes, magyarul beszélő amerikai akciókrimi) 

29 

KISTEREM 

1-7. Csak 17.00 órai 
Mel Gibson: A RETTENTHETETLEN H l . 
(amerikai kalandfilm) 
21.00 óra 
Sylvester Stallone - Antonio Banderas 
BÉRGYILKOSOK (izgalmas amerikai krimi) 

8-14. 17.00, 19.00, 21.00 óra 
Kenau Reeves: PÁR LÉPÉS A M E N N Y O R S Z Á G 
(romantikus amerikai film) 

15-21. 17.00, 19.00 óra 
Johny Depp - Marion Brando - Faye Dunaway 
DON HUAN DeMARCO (színes amerikai film) 
21.00 óra 
SZTRACSATELLA (színes magyar film) 
írta és rendezte: Kern András 

22-28. 17.00 óra 
A LEGYEK URA (amerikai film) 
19.00, 21.00 óra 
Hugh Grant & Colm Heaney: AZ ANGOL, AKI DOMBRA 
MENT FEL, DE HEGYRŐL JÖTT LE (angol komédia) 

2 9 . - m á r c i u s 6. 17.00 óra 
Walt Disney: POCAHONTAS 
(magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 
19.00, 21.00 óra 
Woody Allén: LÖVÉSEK A BROADWAYN 
(OSCAR-díjas amerikai komédia) 

KAMARATEREM 

1-7. 18.30 óra 
MADONNÁVAL AZ ÁGYBAN (zenés amerikai portréfilm) 
20.30 óra 
ORWELL: 1984 (angol dráma) 

8-14. 18.30 és 20.30 óra 
Francis Ford Coppola: 
RABLÓHAL (RUMBLE FISH, 1982) 

15-18. 18.30 és 20.30 óra 
D'ARTAGNANT LÁNYA (színes francia film) 

19-21. 18.30 és 20.30 óra 
Brandon Lee: A HOLLÓ (amerikai horrorfilm) 

22-28. 18.30 és 20.30 óra 
PIGALLE (színes francia film) 

29 . -márc ius 6. 18.30, 20.30 óra 
Almodóvar: TITKOM VIRÁGA (spanyol film) 
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SCHERZO 
ZENÉS IFJÚSÁGI SZÍNPADOK ORSZÁGOS FESZTIVÁLJA 

1996. ápr i l is 1-2. 

Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 1996. április 1. és 2. között 
első ízben rendezi meg a Scherzót, a Zenés Ifjúsági Színpadok Orszá
gos Fesziválját. 

Az elmúlt években, ahogy a hivatásos színházak világában, úgy az 
ifjsági színpadokon is előtérbe kerültek a zenés produkciók. S ha egyre 
több van belőlük, úgy egyre nagyobb kérdéssé válik szakmaiságuk, mi
nőségi követelményeik. Országos színjátszó találkozóink eddig elsősor
ban prózai előadásokra rendezkedtek be, s így kevesebb lehetőség ju
tott a zenés daraboknak. 

A Scherzo célja, hogy egy új lapot nyisson a zenés színpaddal foglal
kozók számára. 

A fesztiválra három kategóriában jelentkezhetnek a produkciók. 
I. Gyermekoperák 

II. Musicalek, rockoperák 
III. Szórakoztató műsorok, diákvarieték 

100 X SZÉP, AVAGY A HELYI MŰVÉSZEK FESZTIVÁLJA 
1996. má jus 20-26. 

Az Ifjúsági Ház ós Általános Társaskör 1996-ban - hagyományte
remtő szándókkal - második alkalommal tervezi megrendezni a Helyi 
Művészetek Fesztiválját. 

Célúk - csakúgy, mint az idén - , hogy minél több helyi alkotó- és 
előadóművésznek teremtsünk bemutatkozási lehetőséget és a mű
vészeti ágak széles skáláját megismertessük, megszerettessük a város 
lakóival, valamint az idelátogató hazai és külföldi vendégekkel. 
Igyekszünk felvenni a kapcsolatot az innen elszármazott művészekkel 
is. Az időpont megválasztásánál törekedni fogunk arra, hogy az általá
nos és középiskolai csoportokat és együtteseket se zárjuk ki. Továbbra 
is együtt kívánunk működni a város más közművelődési intézményeivel, 
cégeivel, vállalkozóival, hogy minél több helyszínen, gazdaságilag meg
alapozottan tudjuk megvalósítani elképzeléseinket. 

ZENIT' 96 - 9. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
1996. augusztus 14-17. 

A verseny koncertosztályban folyik. A teljes műsoridő 45-50 perc. A 
műsorban csak XX. századi művek szerepelhetnek, közöttük a feszti
váligazgatóság által kijelölt kötelező mű. 

A Zenitet évente rendezzük meg, s a cél, hogy egy európai szinten 
jegyzett színvonalú versenyt szervezzünk, illetve szeretnénk elérni, 
hogy a nemzetközi zsűri jóvoltából a résztvevő együttesek versenyprog
ramjuk alapján egy országosan elismert jogú szakmai minősítési okle
velet szerezhessenek. 

Fegyveres testületek hivatásos zenekarai nem vehetnek részt a ver
senyen. 

A verseny I., II. és III. díja az Atlantis Yamaha cég felajánlásaként 
egy-egy értékes fúvóshangszer lesz. 

A verseny koordinációját Szenté Béla igazgató végzi, aki 1986-ban 
elindította a fesztivált, s azóta is minden alkalommal ellátta a főszerve
zői teendőket. A négynapos rendezvénysorozat programját a békéscsa
bai városháza udvarán tartott esti versenykoncerteken kívül számos tér
zene, majorette-bemutató színesíti. Záróakkordként ünnepélyes díjki
osztó gálaműsorra kerül sor, ahol a résztvevő zenekarok rövid bemutat
kozása mellett elhangzik a kötelező mű a „Fesztiválogatott" összevont 
zenekar előadásában. 

SZÉKELYUDVARHELYI NAPOK 
1995. augusztus 17-20. 

Békéscsaba 1993 után második ízben rendezi meg a Szókelyudvar-
helyi napokat 1995. augusztus 17. és 20. között. 

A testvérvárosi kapcsolat ápolása, a székely magyarság teljesebb 
megismerésének szándóka hozta létre és tartja életben az immár ha
gyománnyá nemesedő rendezvényt. 

Augusztusban, eltérően az első találkozástól, nemcsak művészeti 
produkciókat lát vendégül Békéscsaba, hanem a Székelyföld fővárosa 
életének nagyobb szeletét ismerhetjük meg. 

1994. október 14. és 17. között Békéscsaba bemutatkozott Udvarhe
lyen, a testvérkapcsolat bővülésének fontos eseménye lesz az újabb, 
egyre gazdagabb tartalmú vendégeskedés. 

A második Székelyudvarheíyi napok részterületei: labdarúgó-mérkő
zés a két város csapatai kőzött; idegenforgalmi kiállítás a Székelyföld 
turisztikai kínálatából; konzultáció a két város vállalkozói között; sajtó
vendégség: a Székelyudvarhelyi Városi Televízió és az önkormányzati 
lap bemutatkozása egy békéscsabai televízióban és a Heti Mérlegben; 
író-olvasó találkozó: az Ablak című kulturális folyóirat bemutatkozása; 
képzőművészeti kiállítás udvarhelyi alkotók műveiből; a Székelyudvar
helyi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar műsora; vetélkedő a két város gyer
mekcsapatai kőzött. 

ORSZÁGOS PREMFOTÓPÁLYÁZAT ÉS -KIÁLLÍTÁS 
1996. október 

1995 februárjában alakult újjá az ifjúsági ház keretein belül a Berek
méri Zoltán-fotóklub, mely a Békéscsabán és környékén élő amatőr fo
tósokat gyűjti össze. 

A korábbi évtizedek pezsgő fotósélete után az elmúlt években meg
torpanás következett. így örvendetes tény, hogy pár hónapos fennállá
sa óta a fotóklub rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosít tagjai
nak az ifiház Kanyar Galériájában, s legutóbb a 100XSzép, avagy a He
lyi Művészetek Fesztiválján egy átfogó kiállítással. Az egykori fotóklub 
tagjaiban fogalmazódott meg az országos premfotó-kiállitás felelevení
tésének gondolata. Ennek bevezető, tapasztalatszerző eseménye lesz 
a '95 őszén megrendezendő regionális premfotópályázat és -kiállítás, 
melyen Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-
Bihar és Arad megye fotósai vesznek részt, eddig még nem publikált és 
kiállításon nem szerepelt felvételekkel. 

Az 1996-os országos pályázat kiírása tavasszal történik meg, s a pá
lyamunkák beérkezése, zsűrizése után kerül sor a kiállításra a Mun
kácsy Mihály Múzeumban. 

CSABAI GARABONCIÁS NAPOK 
1996. október 

A rendezvény ötlete 1992 tavaszán született. Első megvalósulására 
még az év októberében sor került. 

Az eseménysorozat azóta is rendszeresen, minden év októberében 
zajlik, másfél hónappal a tanév megkezdését követően. 

A Csabai garabonciás napok szerkezeti egységét tekintve 3 részre 
tagolódik: 1. Szórakoztató, kulturális, ún. kísérő programok; 2. Szellemi, 
művészeti, ügyességi versenyek, vetélkedők; 3. Városi diákpolgármes
ter-választás. 

1. Kísérő rendezvények. A programsorozat minden alkalommal 5 
napig tart, egy tanítási hetet ölel fel hétfőtől péntekig. Ezeken a napo
kon délutánonként és esténként filmvetítéseken, könnyűzenei koncerte
ken, színházi előadásokon, előadói esteken és táncházakon vehetnek 
részt a diákok. 

2. Versenyek, vetélkedők. A versenyek a programsorozat ideje alatt 
zajlanak a város különböző pontjain, intézményekben és közterületeken 
egyaránt. A középiskolások 15 kategóriában mérik össze tudásukat; 
ezek elsősorban egyéni részvételen alapulnak, de vannak csapatverse
nyek is. 

A versenykategóriák zömében klasszikus művészeti ágakat ölelnek 
fel, de akadnak közöttük játékos, ügyességi jellegűek is. A versenyeket 
felkészült, felnőtt szakmai zsűri bírálja. A győztesek a rendezvénysoro
zat végén nagyszabású, ünnepélyes eredményhirdetés során kerülnek 
díjazásra . Az első helyezettek minden évben egy szobrocskával térhet
nek haza, az ún. „Garabonciás Oszkár"-ral. 

Minden résztvevő kap Tabula Publicát, azaz egy díszes oklevelet. 
Ezeken a versenyeken évente mintegy 500-600 fő vesz részt aktívan. 

3. Diákpolgármester-választás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ez a program legnépszerűbb eleme. A választás kapcsán az egész vá
ros megmozdul, hasonlóan az igazi nagy választásokhoz. A lényege a 
demokrácia tanulásának lehetősége az iskolákban, a diákok öntevé
kenységére épülően, különféle rendezvények formájában. A nyilvános
ság, közéleti szereplés gyakorló színtér valamennyi résztvevő számára. 
A választás célja, hogy a győztes diák 48 órára ténylegesen elfoglalja a 
város polgármesteri posztját, oldalán a két diák-alpolgármesterrel. Ezt 
követően pedig egy évig tanácskozási joggal részt vehet a békéscsabai 
önkormányzat szakbizottságainak munkájában. 



K É P V I S E L Ő I F O R U M Jamina, az alvó város? 
Ezúttal a jaminai k é p v i s e l ő k - Hrabovszki G y ö r g y , M é s z á r o s G á b o r é s S z a k á i J á n o s - b e s z é l n e k e v á r o s r é s z lakói t fog

lalkoztató g o n d o k r ó l , p r o b l é m á k r ó l . így s z ó b a kerül a r endőrőrs lé tes í tése , a hőv íz for rás és a Jamina Kerekasztal. 
(Kara Gabriella) 

Hrabovszki G y ö r g y 
képviselő 
MSZP 

Békéscsaba lakosságának közel egy
harmada Jaminában él. Képviselője vi
szont csak három van. A város más részei 
így kedvezőbb elbírálásban részesülhet
nek, hiszen értük többen tudnak lobbizni. 
Ennek ellenére itt történik a legtöbb kez
deményezés, próbálkozás, és itt jött létre 
egy újfajta érdek-képviseleti fórumként a 
Jamina Kerekasztal. Az utóbbi 20 évben 
Jamina közművelődése visszafejlődött. 
Közösségi színterek épültek le, a tulajdo
ni viszonyok átrendeződtek. A Tégla Kö
zösségi Ház mára már a Megyei Művelő
dési Központé, és egy iskola működik 
benne. A volt pártházat is eladták, így iga
zából nincs olyan színtér, ahol a civil szer
vezetek össze tudnának jönni. A mai nép
művelés úgy működik, hogy helyet, szak
embert, közösségi teret biztosit, lehetősé
get ad arra, hogy éljenek vele az embe
rek. Jaminában nem tudunk adni semmit. 
Itt él 18 ezer ember, és nincsen közössé
gi színtere. A kerekasztal mindezt megfo
galmazta, mint ahogyan azt is, hogy de
centralizálni kellene a szociális szférát. A 
családsegítőnek például lehetne itt egy ki
helyezett irodája. Hogy miért? A szociális 
térkép elkészültével látni lehet, hogy a se
gélyezettek és a vélhető segélyezettek jó 
része itt él. 

A rendőrőrs kérdése nem új keletű 
probléma. 1250 aláírással ellátott lakos
sági kérelemre a rendőrséggel való 
egyeztetés után megpróbálunk létrehozni 
Jaminában egy állandó ügyeletet. Ezt 
mindenképpen meg kell oldani, szükség 
van rá. 

A hővízforrás már 25 éve neuralgikus 
pontja a közéletnek. Olyan hírek kaptak 
szárnyra, hogy igen jó adottságokkal ren
delkező termálkutunk van, hogy a svédek 
fognak ide szállodát építeni, hogy majd 
ezzel fűtünk. Mindez a mai napig él az 
emberekben. Javasoltam, hogy készüljön 
pontos, tényekre alapuló vizsgalat. Ennek 
függvényében fogom ajánlani a közgyű
lésnek, hogy egyszer és mindenkorra zár
juk le ezt a témát. Amennyiben hasznosít
ható, akkor írjunk ki akár egy nemzetközi 
tendert, ha viszont nem, akkor tudassuk 
az emberekkel, és ne lebegtessük a hő
vízforrás kérdését. 

M é s z á r o s G á b o r 
képviselő 
MSZP 

Nagyon fontos, hogy Jaminában is le
gyen rendőr. Lényeges, hogy személyes 
kapcsolat alakuljon ki közte és a polgárok 
között, hogy jelenléte az egyre romló köz
biztonság után ismét a korábbi nyugodt 
Jaminát idézze. Most, ha baj van, nem 
tudnak kinek szólni. A rendőrség azt 
mondja, tessék telefonálni. Igen, de nincs 
mivel, hiszen nincs telefon. A rendőrség
től azt kérném, hogy találjunk megoldást a 
Jaminában lakók biztonsága érdekében. 

Nagyon örülök a kerekasztal létrejötté
nek. Az a feladatunk, hogy az amúgy jo
gos igények mellé párosítani tudjuk a le
hetőségeket. Ez egy nagyszerű lehetőség 
arra, hogy a képviselők a polgárokkal 
együttműködjenek. Jamina egyébként 
egy alvó város. Kevés a munkahely, a 
szórakozást is a „városban" találják meg 
az emberek. Kellene egy igazi kulturális 
központ, mert a Tégla Közösségi Ház erre 
nem alkalmas. A jaminai embernek is jo
gos igénye, hogy zenét, nyelvet tanuljon a 
gyereke. Azonban nem 1500 métert kell 
megtennie, ha például a zeneiskolába 
vagy az ifiházba akar menni, hanem jóval 
többet. Ehhez buszra kell szállnia. A 
buszjegyek árát pedig ismerjük. Vannak, 
akik nagy terhet vállalnak magukra akkor, 
amikor este elkísérik a gyereket, megvár
ják a foglalkozás végét és úgy mennek 
haza. De sokan nem tudják mindezt vál
lalni, így sok kisgyerek egész egyszerűen 
azért nem tanul zenét, nyelvet vagy bármi 
mást, mert az infrastruktúra Jaminában, 
illetve Jamina és a városközpont között 
olyan, amilyen. így közművelődést, inf
rastruktúrát tekintve komoly hátrányt je
lent pusztán az a tény, hogy valaki Jami
nában él. 

A hőforrással kapcsolatban az a véle
ményem, vegyük a fáradságot és hallgas
sunk meg néhány szakembert. Ettől füg
gően mondjunk igent vagy nemet a lakos
ságnak. Ha nincs realitása, akkor mond
juk ki. A víznek tudtommal vannak problé
mái, így nem képvisel akkora értéket, 
hogy ne lehessen lemondani róla. Egy 
álommal kevesebb Jaminában... 

S z a k á i J á n o s 
képviselő 
MSZP 

Jamina sok megoldatlan problémával, 
nehézséggel küzd. Itt van például a rend
őrőrs kérdése. Hogy ez végül is rendőrőr
si, körzeti megbízotti vagy más formában 
működne, megfontolás tárgyát képezi. 
Egy biztos, a Jaminában lakók érdekében 
feltétlenül szükség van az állandó rendőri 
jelenlétre. Régebben voltak körzeti meg
bízottak, akik kapcsolatot tartottak a la
kossággal, vállalkozásokkal, egyéb léte
sítményekkel. Jelenlétük megnyugtató 
volt, ezt kellene visszahozni e városrész
be. 

A Jamina Kerekasztal létrehozását sok 
probléma indokolta. Az egyik, hogy az itt 
lakók közül sokan úgy érzik, mintha ők 
nem is ehhez a városhoz tartoznának, 
mintha Békéscsaba a vasúti töltésnél vé
get érne. Infrastrukturális elmaradása is 
jelentős. A Nyugati kertváros például csu
pán egyetlen telefonvonallal rendelkezik. 
Nincs szennyvízhálózat, a belvízelvezető 
csatornarendszer balesetveszélyes. És 
akkor a közlekedést, az úthálózatot még 
nem is említettem. Ezen a területen is na
gyon sok a tennivaló. Szükség lenne ke-
rékpárutakra s a kiépítetlen utak helyett 
szilárd burkolatú utcákra. Nincsenek kö
zösségi helyek sem, amiket pedig ugyan
csak igényelnének az itteniek. A kerek
asztal feladata ennek megfelelően össze
tett, sokrétű. Fel kell karolni, össze kell 
fogni a kulturális, közösségi és magán
szféra kezdeményezéseit. 

A hővízforrás is egy olyan, régóta elhú
zódó probléma, amelynek végére mielőbb 
pontot kell tenni. Véleményem szerint 
megoldása nem városi feladat. Sok jó öt
let született, de a vállalkozók nem léptek. 
Maga a víz egyébként többféle szennye
ződést tartalmaz, így gyógyászati célra 
nem alkalmas. De nem alkalmas energe
tikai célra sem, mert nincs a közelében 
olyan energiafogyasztó, amelyik ezt fel 
tudná használni. Ráadásul a vasút közel
sége miatt nem is lehetne ilyet létesíteni. 

Véleményem szerint az, 
hogy Jamina ezzel tud valamit 
kezdeni, egy illúzió, mellyel le 
kell számolni. i — g ' 

rVléyleel 



T Á J É K O Z T A T 

a g ó p j á r m ű v e k 1996. é v i a d ó z t a t á s á b a n 
b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k r ó l 

Az adó alanya egész adóévben az, aki a gépjárműnek az év elsó 
napján a forgalmi engedélyben feltüntetett tulajdonosa. 

Az év közben forgalomba helyezett új, újonnan forgalomba helye
zett, vagy év közben forgalomból kivont gépjárművek után továbbra 
is az évi adó időarányos részét kell fizetni. 

Az adó alapja: személygépkocsi, utánfutó esetében a gépjármű 
önsúlya; tehergépjármű, pótkocsi - ide nem értve a nyergesvontatót 
- . a gépjármű önsúlya, növelve a terhelhetőség 50%-ával. A teher
gépjármű-tulajdonosoknak a törvényi változás miatt 1996. január 31-ig 
bevallást kell benyújtani. 

Az adó m é r t é k e a törvényben meghatározott minimum tétel: az 
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 400 Ft/év; motor
kerékpár, lakópótkocsi, lakóautó és a sátras utánfutó esetén 2000 
Ft/év; ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott gépjármű 
után az adómentes időszak túllépését követően minden megkezdett 
hónapra havi 2000 R. 

Továbbra is megmaradt a mozgáskorlátozottak gépjárműadó-men
tessége, valamint a katalizátorral ellátott gépjárművek gépjárműadó
kedvezménye. Új, hogy e kedvezmény kiterjed a kizárólag elektromos 
meghajtású és a tiszta gázüzemű gépjárművekre. 

Flzetéai ha tár idő: I. félévre március 15., II. félévre szeptember 
15. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot számltunk fel. 

A gépjármű adataiban, tulajdonjogában történt változást 15 napon 
belül kötelező bejelenteni. 

A felmerülő kérdésekre felvilágosítást személyesen Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi és gazdasá
gi irodája adócsoportjánál (Dózsa Gy. út 2.) vagy a 322-255-ös tele
fonszámon kaphatnak. 

Ügyfélfogadás: hétfőn 8.30-12.00 és 12.30-17.00 óráig, kedden 
nincs ügyfélfogadás, szerdán 8.30-12.00 és 12.30-16.00 óráig, csü
törtökön 8.30-12.00, pénteken 8.30-12.00 óráig. 

ADÓCSOPORT 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ILLETÉKHIVATAL 
munkarendje, munkaideje, ügyfélfogadási rendje 

A hivatal dolgozói rugalmas munkarendben dolgoznak, a kötött munka
rendhez kapcsolódó munkaköröket - eltérő szabályozás hiányában - a 
jegyző határozza meg. 

Ügyfél fogadási idő: Hivatali munka idő: 
hétfő 8.00-17.00 hétfő 8.30-12.00, 12.30-17.00 
kedd 8.00-16.00 kedd nincs ügyfélfogadás! 
szerda 8.00-16.00 szerda 8.30-12.00, 12.30-16.00 
csütörtök 8.00-16.00 csütörtök 8.30-12.00 
péntek 8.00-15.00 péntek 8.30-12.00 

Lakcím-bejelentési és halálozási ügyekben az ügyfélfogadást teljes hi
vatali munkaidőben biztosítani kell. Házasságkötéssel, egyéb családi 
szolgáltatással előzetes egyeztetés alapján munkanapokon munkaidőn 
kívül, Illetőleg szombaton is rendelkezésre kell állni. 
Fogadónap: 
A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző hetenkénti váltással, 
pénteki napokon 8-12 óráig fogadónapot tartanak. 

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 támogatás 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. február 1-7. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45 és 17.45 óra: 

20.00 óra: 

Sylvester Stallone-Antonio Banderas: 
BÉRGYILKOSOK 
(izgalmas amerikai krimi) 

Mel Gibson: A RETTENTHETETLEN I 
(amerikai kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

Csak 17.00 órától! 

21.00 óra: 

Mel Gibson: A RETTENTHETETLEN I 
(amerikai kalandfilm) 

Sylvester Stallone-Antonio Banderas: 
BÉRGYILKOSOK 
(izgalmas amerikai krimi) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 óra: 

20.30 óra: 

MADONNÁVAL AZ AGYBAN 
(zenés amerikai portréfilm) 

ORWELL: 1984 
(angol dráma) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Továbbra is műsoron a BÉRGYILKOSOK című amerikai 
krimi Sylvester Stallone és Antonio Banderas főszereplésével. 

Közkívánatra ismét műsoron Mel Gibson A RETTENTHE
TETLEN M l . című látványos történelmi kalandfilmje. 

B é k é s c s a b a , 
• Pizza 
• Calzone 
• Üdítők 
• Jede meleg italok 

Nvitva tartás: 
hétlótól csütörtökig: 11 -23 
péntek, szombat: 11-2 
vasárnap: 17-23 

I r á n y i u . 10. | 
• Csirkefalatok 
• Saláták, köretek, desszertek 
• Hamburger 
• Frissensültek 
Nvitva 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. 

• -w u y i(r C+, Telefon: 66/32, 
i L é O L j I v i t . Békéscsaba, 

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 
Irányi u. 10. 



H E T I 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 H E T I M É R L E G 

A M A N Z A R D - B A U KFT. 
B é k é s c s a b a Megyei J o g ú 
V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á v a l 
e g y ü t t m ű k ö d v e 

• LAKÁSOK ÉPÍTÉSÉT TERVEZI • 
Békéscsabán, a Kazinczy utcai lakótelepen 

tetőráépítéssel, kedvező árfekvéssel. 
A kft. teljes körű előkészítést és lebonyolítást vállal, ideértve a 
szociálpolitikai kedvezmény és az OTP-hitel ügyintézését is. 
Várható beköltözési határidő az I. ütemben: 1996. október vége. 
Érdeklődni: MANZARD-BAU KFT, Sztankó Andrásné ügyvezető 
igazgatónál személyesen, Békéscsaba, Irányi u. 4-6., A lépcső
ház, földszint (lakáseladás), minden héten kedden és csütörtö
kön: 10.00-12.00 óra között. 
Jelentkezési határidő: 1996. február 15. 

Békét megye 

4 5 - 4 5 - 4 5 

4 4 4 - 7 7 7 

éjjel-nappal 

Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ. 
Személy-, teherfuvarozás, 

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

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 

Mindegy, 
hogy javítóműhelyt, 

| szaküzletet, könyvelő
irodát, tolmácsot, 

szállítási vállalkozót, 
vagy BÁRMIT KERES, 

a 

»Sárga telefon« 
Információszolgálat 

segít Önnek! 

6 6 / 3 2 5 - 7 6 9 
Munkanapokon 8-18 óráig. 

Tisztelt ismeretlen Vállalkozó! 
Miért ne ajánlhatnánk Önt is?... 

KOPIRSZAMCENTER 
másolástechnikái-irodatechnikai 

szaküzlet és szerviz 
Békéscsaba, Bartók B. út 37. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 7.30-16.00 
Telefon: 444-562 és 454-217 

m AGFA másológépek J-SS'm' OPTIMA írógépek MfV* SAMSUNG irodatechnika 
márkaszerviz képviselete 

F É N Y M Á S O L Á S I 

Jíocz & Jvíedvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK. 
F I G Y E L E M ! 
A Paritás Kft. ós a Hrabovszky 
ós Társa Kft. megkezdte az 
idei termelési szerződések kö
tését (fénymag, napraforgó, 
köles stb...). 
Címünk: 

BÉKÉSCSABA, 
Kis-Tabán u. 16. 
Telefon: 66/442-256 

GÉPÍRÓ, 
SZÖVEGSZERKESZTŐ 
ÉS 
SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ 
alapfokú tanfo lyam 
indul február 12-én 
a Gépíró és Gyorsíró 
Szakiskolában. 
Érdeklődni: Bartók B. út 24., J 
telefon: 325-221. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

1 2 szobás, I. emeleti, egyedi gázos la
kás eladó a belvárosban. Tel.: 327-902. 

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

• Gyümölcsöskertet vennék Békéscsaba 
közvetlen közelében. Telefon: 449-261 

• AVI. kerületben kertes ház eladó szoc. 
pol.-lehetőséggel. Telefon: 327-751 

" Sopron környékén ingatlanok adásvé' 
tele befektetőknek is. Teleion: 06-
60/305-820. 

• Utcára nyíló, üzletnek, irodának is al 
kalmas, egyedi fűtésű, telefonos, mef 
lékhelyiséges, 26 m!-es helyiség, előtte 
parkolóval kiadó. Érdeklődni lehet a 
322-379-es számon. 

• Derkovits sori garázs eladó. Üzenet
rögzítőstelefon: 321-574. 

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

Fekete-fehér televíziók helyszíni javítá
sa, régebbi típusú is. Hibabejelentés te
lefonon: 457-334, vagy levelezőlapon: 
Tomka Attila, Békéscsaba, Pásztor u. 
63. szám. 
Társ- és partnerközvetítés. Telefon: 
06-30/456-899. 
Üvegezés! Lakások, épületek hely
színi üvegezése. Tel.: 06-60/483-712. 
Lakáskarbantartás A-tól Z-ig, felújítás, 
festés, mázolás, karbantartás, burkolás, 
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, Békéscsa
ba, Csíki u. 38. Telefon: 326-931. 
Könyvelést, pénztárkönywezetést, 
adóbevallás-készítést vállalok évtize
des gyakorlattal. 457-267. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, 
•javítás. Telefon: 455-309. 
Gázkészülékek javítása, felülvizsgála
ta. Clm: Könyves u. 45., telefonügyeiét: 
456-537, 9-12 óráig. 
Kizárólag fekele-fehér televíziók javítá
sa a helyszínen is. Junoszly tévé-szak
szerviz. Képcsőfelújítás, használt tele
víziók eladása garanciával! Ügyfélfoga
dás 16 óra után. Telefon: 326-162, 
Orosházi út 11. 
Ablakszigetelés régi áron. 326-906. 
Albérlet-közvetítés, pótmamaszolgálat, 
házigondozás. Telefon: 06-307456-899. 

Ne dobja ell Televíziók, videók javítása, 
képcsővek felújítása garanciával. Távi
rányítók felújítása, cseréié. Videó- és 
tv-szeraz. Békéscsaba, Orosházi út 
91. Tel.: 06-30/437-836. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 13 és 17 óra között. 
Angol nyelvoktatás. Telefon: 321-693. 
Automata mosógépek javítása a hely
színen is, garanciával. Elektron Gmk, 
Békéscsaba, Bartók 4. Tel.: 325-948, 
454-561. 
Utánfutó-kölcsönző! Közel 50 db után
futó közül választhat. Bontott Trabant
ból első rugóköteget vásárolnék. Bé
késcsaba, Asztalos u. 37., telefon: 06-
60/384-158, 06-30/432-834. 
Színes tv, videó javítása. Kovács Attila 
és Társa Bt. Hibabejelentés munkana
pokon 9-16-ig a 445-642,16 óra után 
a 449-284 vagy a 322-480 telefonszá
mon. 
Német, angol nyelvtanítás, nyelvvizs
gára, érettségire felkészítés. Békés
csaba, Pásztor út 65. II. 8. 

Salgóállvány eladó. Telefon: 06-
30/455-181. 
36 éves, 175/80, magánkereskedő, 
egyedülálló fiatalember megismerked
ne egy független, jó anyagi hátteret 
igénylő hölggyel házasság céljából. 
Ráczok előnyben. A válaszokat kérem 
Gyöngyös, Kossuth út 12. alá. 
Hízók hasítva eladók, 230 Ft/kg. Tele
fon: 459-337. 
Gyakorlattal rendelkező pénzügyi főis
kolás munkát vállal könyvelésben, 
könyvelő cégeknél. Érd.: 326-026. 
Dupla kazettás Kenwood deck KX-97 
CW eladó: 449-382. 
Ágyneműtartós rekamié és egy fehér 
konyhaszekrény 6000 forintért eladó. 
Érdeklődni: Békéscsaba, Gyöngyösi u. 
59/1., délután. 
Fehér kombinált gyerekágy eladó. Tele
fon: 456-605. 
3 személyre szóló, május hónapra ér
vényes görögországi szállást olcsón 
átadok. Telefon: 456-268, este 17 órá
tól. 
Délelőttönként orosz nyelvű tolmácso
lást, (ordítást, levelezési vállalok. Tele
fon: 325-585. 
Kombi gyerekágy, etetőszék, járóka 
eladó. Telefon: 323-047. 
Pioneer erősítő, JVC kétkazettás mag-
nódack és Rascal típusú infrás ri
asztó (üzletbe vagy lakásba) 
eladó. Érdeklődni az Univer-
zál lemezosztályán, vagy 
este a 451-221 -es 
telefonon. 



1 Magyarország városai 

Vukovich Miklós 

A budapesti székhelyű 
Égisz Kft. kezdeményezte a 
millecentenárium alkalmából 
egy Magyarország városairól 
szóló könyv kiadását. Békés
csabai megbízottjuk, a Rex 
Travel utazási iroda Vukovich 
Miklós városi főépítészt kérte 
fel a Békéscsabáról szóló 
anyag összeállítására. A köny
vet talán nyáron vehetjük a ke
zünkbe, de a városunkról szó
ló kézirat már elkészült. Vuko
vich Miklóst erről kérdeztük. 

- A most készülő kiadvány 
nem példa nélkül álló. Antikváriumokban törtónt kutatásaim során 
felfedeztem egy könyvet 1940-ből, amelynek szintén Magyaror
szág városai a címe, és az akkori városok körülbelül hatvan szá
zalékát dolgozza fel, míg a mostani valamennyit. Hogy a könyv 
egységes szerkezetű legyen, kaptunk egy szempontrendszert, 
amelyhez igazodni kellett az anyag összeállításánál. Teljes körű 
képet kértek a városról: földrajzi fekvés, éghajlat, domborzati vi
szonyok, Csaba rövid történelme, a népességgel kapcsolatos 
adatok és ezek változásai; a jelenlegi ipari, mezőgazdasági, ke
reskedelmi, idegenforgalmi állapot és előzményei; az oktatás, kul
túra, művészetek, egészségügy és a sport helyzete. Ezeken kívül 
a városképről, az épületállományról, a műemlékekről és érdekes 
látnivalókról is kértek adatokat. 

- Önhöz ez utóbbiak állnak a legközelebb... 
- Ebben vagyok igazán otthon, ezért nem kis fejtörést és utá

najárást igényelt, hogy a különféle szakterületek közel azonos fel
dolgozottsági szinten jelenjenek meg az anyagban. Felmerült, 
hogy talán profikat kellene felkérni, hogy ne legyen hangsúlyelto
lódás egyetlen terület felé sem. Ennek azonban komoly szerzői
díj-vonzata is lett volna. Én tulajdonképpen lokálpatrióta lelkese
désből a szabadidőmben (két és fél hónap alatt) készítettem el az 
anyagot, mégis sok mindennel gazdagodtam. A városházán fela
datköröm a városrendezés, -fejlesztés, amelyhez nékülözhetetle-
nek azok az ismeretek, amelyekbe most mélyebben beáshattam 
magam a könyv jóvoltából. Ha lesz pénz, és egy új rendezési terv 
készítése beindul, akkor a most szerzett globális ismereteknek is 
hasznát veszem. 

- A könyvbe szánt fotókat Veress Erzsi készítette. Közremű
ködött-e valaki más is az anyaggyűjtésben? 

- A hivatal irodáitól kértem Békéscsabára vonatkozó informá
ciókat. Nagy segítségemre volt a városüzemeltetési irodától, a 
közművelődési csoporttól, az egészségügyi irodától kapott anyag, 
ós a közigazgatási iroda is jó támpontokat adott. Igyekeztem 
ezekből minél többet felhasználni a munkámhoz. 

- Végűi egy 46 oldalas összeállítás született és ehhez jönnek 
még a képek. Milyen terjedelmű lesz a Magyarország városai 
című könyv? 

- Gondolom, jó vaskos kötetre számíthatunk, bár akadnak vá
rosok, amelyek rövidebb terjedelmű anyagban mutatkoznak be. 
Megpróbáltam ebben a 46 oldalban a lehető legtömörebben min
dent elmondani Békéscsabáról, és a kiadóval abban maradtunk, 
hogy, ha lehet, leközlik az egészet. 

Kedvcsinálóul néhány sor a kiadványból. „Télen és tavasszal 
a városkörnyéki síkságon akadálytalanul söpörnek végig a sze
lek, gyakori a hófúvás és ritka porviharok is előfordulnak..." „A vá
ros hangulata - az idelátogatók szerint is - nyugodt, kiegyensú
lyozott, szelíd. Ez a kisugárzása első pillantásra a városképnek, 
később az utca, az üzletek forgalmának, végül egy-egy szemé

lyes kapcsolatteremtésnek. Békéscsaba polgárai nyíl
tak, közvetlenek, barátságosak és szívélyes vendéglá
tók. Örömmel fogadnak mindenkit, aki városuk iránt ér-
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A r é g i C s a b a k ö z b i z t o n s á g a 

A nemes Békés vármegye még 1800-ban szigorú ren
deletet hozott a rend és a biztonság védelmében. Ennek 
értelmében a helységek szélén kunyhókat és strázsákat 
állítottak. Az idegennek passzus nélkül tilos volt a beme
net. Kemény büntetés várt a bírák engedélye nélkül ide
geneket befogadó gazdákra. Hogy az egykor itt élő 
őseink mennyire éltek biztonságban? Erre is rávilágít írá
saiban a régi csabai életet kutató krónikás, Fábry Károly. 
Tőle idézzük az 1849. november 19-én kiadott főszolga
bírói rendeletet és az írói kiegészítést. 

„A Község az a nélkül is tetemes költségbe kerülő és 
többnyire elaggott egyénekből álló, ugy nevezett: lán
dzsásokat bocsássa el a szolgálatból hozzák be az őrkö
désre azt a rendet, miszerint alkalmas egyénekből vá
lasszon a Tanács utcakapitányokat, ezeknek rendelkezé
se alatt köteles legyen minden lakos, s illetőleg családfő, 
- midőn a sor reá kerül vagy maga kiállani, vagy maga 
helyett egy alkalmas egyént őrül kiállítani." 

Minden utcának meg volt tehát a Tanács által kirendelt 
felelős utcakapitánya. Az házszám sor szerint kirendelte 
utcájából a strázsákat, akik az utca sarkán levő nagy sip
kájú ház tornáca alatt gyülekeztek s felváltva kettesével 
járták utcájukat. 

A meglepetésszerű, véletlen controlleria és a saját fe
lelősségük tudatában - eleinte - az őrködés igen lelkiis
meretesen ment. Az 1848. előtti időkben a nép hozzá volt 
szokva, hogy kirendelték uradalmi munkára, - azt elmu
lasztania, lanyhán teljesíteni szigorú büntetés terhe alatt 
- nem volt szabad. Ezt a strázsára való kirendelést is kö
telesnek tartották, - de amint a robot megszűnt s a nép 
szabadabban lélegzett és a forradalom után cs. kir. zsan
dárok is szerepeltek - a strázsálkodás meglehetősen el
lanyhult. 

A strázsák többet aludtak a tornác alatt, mint ügyeltek 
és a fiatalok szivesebben vecsjerkáztak a lányok ablaka 
előtt, mint ügyeltek fel a rendre, végre is rájött az elöljá
róság, hogy ez igy nem sokat ér s jobb lesz rendszeres 
rendőrséget szervezni és állítani fel, igy már 1851. dec. 
27-én indítvány tétetett: 

„hogy a városi szolgálatok vajmi rosszul tejesitetnek a 
házanként sorba elő állíttatni szokott őrök által, olyannyi
ra, hogy ennek rossz mivoltáról eléggé meggyőződhetett 
mindenki. 

Az indítvány célszerűnek ösmertetvén fel, ennélfogva 
60 pfnyi évi fizetésre biztosokul: Fischer István, Lestyán 
József, Kralyovszky András és Molnár Péter neveztetnek 
ki, éjjeli örökül pedig 24 egyén 40 pfnyi fizetésre, minél 
fogva lesz a 4 biztos összes fizetése 240 pf. az éjjeli őrö
ké 960 pf." 

Boldog idők! mikor még a rendészet összesen csak 
1200 pfba került. 

Ma már pedig ott vagyunk, hogy az állami rendőrség 
ügyel fel a rendre és erkölcsre, sok százezrekért. 

Az utókor fogja megítélni, hogy milyen eredménnyel!" 

Az utolsó sorok 1923-ban íródtak. Megboldogult jó kró
nikásunk - hét évtized múltával - bizonyára szörnyül

ködne a mai életünk közbiztonságára költött milliár
dok hallatán, főleg, hogy ez sem elegendő bé

kés-békétlen világunk biztonságához. 




