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• Bordány négy éve 

Falu, a demokrácia „újkorában" 

Fotó: Gyenes Kálmán 

• A Partiscum divatja 

Misztikusan vidám. 

A végzett munkát időnként 
sommázni kell. Nem csupán 
vezetőváltás, választás apropó-
ján, hiszen a megmérettetés ál-
landósul a munka mindennap-
ja iban . A vissza-v issza térő 
összegzés teszi könnyebbé a 
hosszabb időszak, akár négy 
esztendő áttekintését. Bordány-
ban a község elmúlt éveiről 
Balogh Ferenc polgármesterrel 
beszélgetünk. 

• A demokrácia „újkorá-
ban" a lakosság mennyire 
vett részt önnön életének 
alakításában? 
- Az emberek meglehetősen 

aktívak voltak a rendszerváltás 
időszakában, jelzi ezt többek 
között a helyhatósági választá-
sokon való hatvan százalékos 
részvétel. Tizenhat-tizenhét je-
löltet állítottak négy évvel ez-
előtt. A lakosság aktivitása a 
választásokat követően csök-
kent valamelyest, de a kapcso-
lat a képviselőtestület és a vá-
lasztópolgár bordányi emberek 
között eleven maradt. Nem ke-
rült tehát olyasmire sor, hogy 
peticiószerűen fogalmazzanak 
meg bármilyen problémát a 
község lakói, akár az önkor-
mányzat működésével, akár a 
fe j l e sz tés i e lképze lésekkel 
összefüggésben. A falugyűlé-
seken általában két-háromszáz 
fő vett részt. Bár voltak ellen-
vélemények például a különbö-
ző fejlesztésekre, azok üteme-
zésére vonatkozóan, de ez ter-
mészetes az érdekek sokszínű-
sége alapján. Azt mondhatom: 
a község lakosságának alapjá-

Az európai régióban az üze-
mi tanácsok megalakítására a 
l eg je len tősebb lépéseket a 
Nemzetközi Nyomdász Szak-
szervezeti Szövetség (IGF) 
tette - jelentették be a szerve-
zet vasárnapi Budapesten kez-
dődött kongresszusán. 

A résztvevő nyomdaipari 
szakszervezetek és az érdek-
képviseletek szakértői szerint 
1998-ra vélhetően ki fog ala 
kulni olyan egységes követel-
ményrendszer a nyomdaipar-
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ban volt bizalma az önkor-
mányzat munkája iránt. 

• Mit tart a választási cik-
lusban a legfontosabb ered-
ménynek? 
- Alapvetőnek tartom, hogy 

a falu békéjét sikerült megőriz-
ni. Településünkön a szövetke-
zeti átalakulás, a földosztás 
olyan konfliktusokat nem ho-
zott, hogy esetleg vér folyjon, 
mert sajnos arra is volt példa 
másutt. A nyugalmas élet meg-
őrzése nem az önkormányzat 
eredménye, hanem alapvetően 
a lakosság türelmes, megértő 
és alapjában egymást kölcsö-
nösen megbecsülő alapállása 
hozta. Próbáltuk ezt persze a 
magunk módján segíteni. Az 
önkormányzat munkájában si-
került az intézmények működ-
tetése mellett a négy év alatt 
körülbelül 90 millió forintos 
fejlesztést végrehajtani. Ezek 
közül , rangsorolás nélkül , 
merthogy mindegyik nagyon 
fontos: elkészült egy új toma-

ban, amelyet elfogadnak az 
Európai Gazdasági Térség és 
az OECD tagországaiban is. 

A vasárnap kezdődött ötna-
pos tanácskozáson a szakszer-
vezeti kérdések mellett napi-
rendre tűzték a közép- és kelet-
európai szervezeteknek nyúj-
tandó szakmai segítség kérdé-
sét, a szervezeti keretek erősí-
tését a harmadik világ országai-
ban. valamint az Európai Unió 
létrejöt téve! kapcsolatos új 
kihívásokra adandó válaszokat. 

terem, átadtunk egy négy tan-
termes szárnyat, most van fo-
lyamatban tetőtérbeépítéssel 
újabb négy tantermes bővítés, 
elkészült a Szent István szobor, 
megvalósult a lakosság igényé-
re a világháborús emlékmű, 
utat építettünk majdnem négy 
kilométeres hosszban, fejlesz-
tettük az egészségügyi gép-
műszer állományt, megvásárol-
tuk a Vadgesztenye vendéglőt 
napközi otthonos konyha cél-
jaira. Összességében látni le-
het, hogy valamennyi területen 
próbáltunk a lehetőségekhez 
mérten előbbre jutni. 

• Mi maradt legfontosabb, 
megoldandó feladatként a 
jövőre? 
- Keveset tudtunk tenni a 

munkahelyteremtésben, s en-
nek hiányát érzi a község, hi-
szen a munkanélküliek elhe-
lyezkedése nagy problémát 
okoz. Erre célszerű lesz az ön-
kormányzatnak nagyobb hang-
súlyt fektetni, persze a saját. 

nem túl bőséges eszköztárát fi-
gyelembe véve. Nem történt 
előrelépés a telefonhálózat fej-
lesztésében, a koncessziót el-
nyerő Déltáv Rt. csak 1996-ra 
igért jelentősebb fejlesztést. 
Hangsúlyoznám, ebben az ön-
kormányzat számottevő lépést 
a jövőben is nehezen tehet. 
Egyébként, ami hátramarad: a 
meglévő intézmények műkö-
désének biztosítása, lehetséges 
módon a feltételek javításával. 
Áthúzódó beruházásként az is-
kolabővítést tudom konkrét 
példának hozni. A mezőgazda-
sági te rmelés , fö lvásá r lás 
összehangolást igényelne, ezért 
a jövőben erősíteni célszerű a 
térségi együt tműködés t a 
szomszédos, vagy mondhatni, 
társközségekkel. 

• Személyes sorsát a pol-
gármesteri pozícióban jel-
lemzően a sikeres napok, 
vagy a kudarcélmények kí-
sérték? 
- Nagyon vegyes volt az el-

múlt idő ilyen szempontból. 
Vannak olyan időszakok, na-
pok, sőt azon belül napszakok 
is, amikor az egyik beszélge-
tésben, problémás helyzet 
megoldásában úgy érzem ered-
ményes voltam, máskor pedig 
a kudarc volt jellemző. Ez bi-
zony számos alkalommal elke-
serített. Nagyon sok ember ke-
rült a községben az e lmúlt 
négy év változásai során igen 
nehéz helyzetbe. Bár ebben a 
képvise lő tes tü le tnek , vagy 
azon belül nekem nem volt fel-
róható részem, de a megoldás 
keresése bármely ember eseté-
ben is személyes felelősségem. 
A tehetetlenség vagy a segítség 
korlátai bizony keserűséggel 
járnak. Mindez nem juthatott a 
megkeseredésig, mert felelős 
munkát tűrőképességgel és tü-
relemmel lehet csak végezni. 

B. P. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A bemutató külön érdeme, 

hogy a fantázia világából át tud-
tak lépni a valóságba, és 
sikerült olyan ruhaegyütteseket 
is bemutatni, amit a mindennapi 
életben is hasznosítani tudunk. 

Boros Gyula és Csizmadiá-
né Fülöp Éva kollekciói való-
ban minden igényt kielégíte-
nek. Álomszépek voltak a 
Komplett Rt. kabátjai, vala-
mint a Pannónia Szőrme légie-
sen könnyű bundái. A kalapok 
se h iányoztak , mint kiegé-
szítők. (Lehet, hogy újra divat 
lesz elegánsan öltözni?) 

A manökenlányok valóban 
profi módon mozogtak, bár né-
melyikükre itt is érvényes volt 
az a régi megállapítás, hogy 

„felöltözve jobban mutatnak". 
De a fehérneműk (mára már 
csak a nevében fehér) gazdag és 
változatos formái bőséges lát-
nivalót adtak a férfiszemnek is. 

Szűcs Ági 
Fejlesztőmérnök 
munkakörbe férfi 

munkavállatókat keresünk 
35 éves korig, gépész vagy 

vegyészmérnököt. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

Angol vagy német nyelvtudással 
előnyben. 

Fizetés: megegyezés szerint. 
Érdeklődni: a 421-622/215 

telefonon, vagy személyesen 
TAURUS Emergé Gumiipari Ktt. 

Szeged. Budapesti út 10. 

A Rúzsa Sándor 
Népdalkör 
találkozója 

Tavaly után ismét megren-
dezte népzenei találkozóját a 
szegedi Rúzsa Sándor Népdal-
kör az MH Helyőrségi Klub 
színháztermében. A találkozón 
fellépett a budapesti Tamási 
Áron Székely Népdalkör, az 
Apátfalvi Népdalkör és Citera-
zenekara, a kisszállási Lámpás 
Együttes, az Ásotthalmi Asz-
szonykórus, valamint az idén 
20 esztendős Rúzsa Sándor 
Népdalkör és Citerazenekara. 

• Nyomdászok - Keletről és Nyugatról 

Válasz az Európai Unió 
kihívósóra 

-Magánál van??!!! 
— Én csak abban vagyok 
biztos, bogy egy valami 
nálam van... az előfizetőig 
klubkártyám, ami 
mindenhol megtérül 

iblmaoyarorszAo 
oAnzzTöi 

Az idén 20 esztendős Rúzsa Sándor Népdalkör és Citerazenekar. (Fotó: Nagy László.) 

On mór tudja, 
ahol ax árak 

a l e g o l c s ó b b a k ! 

ér KERESKEDŐ 
PARTNEREKET 

KERES 
A 

GRIFF 
GENTLEMEN'S 
FÉRFI KONFEKCIÓ 

KÉSZÍTŐ ÉS FORGALMAZÓ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

LEGÚJABB 
ŐSZI-TÉLI KOLLEKCIÓJÁNAK 

' ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 
MEGFELELŐ KÖRÜLMENYEK 

MELLETT 
EXKLUZIVITÁST BIZTOSÍT 

ÉRDEKLŐDNI LEHET 
KOVÁCS NÓRA KERESKEDELMI MANAGERNÉL 
III. BECSI UT 271 (212-0952. 212-0953. 212-0954) 

murit 

E L A D Ó 
Békéscsaba belvárosában 

6 éve épült, 
900 nm alapterületű 

üzemingatlan 
Konyhával, ebédlővel, földszinten, 

és emeleten öltözővel, 
zuhanyozóval, 

árumozgatási lehetőséggel... 

Nettó ár: 25 millió Ft. 
Érdeklődni telefonon: 

66 /441 -134 , Fax: 66 /441 -131 

Új W H I R L P O O L termékcsalád bevezető áron, 
I G N I S mosógépek kaphatók, egyik legmodernebb 

géptípus 1+2 év garanciával. 
K a p h a t ó m é g hűtők, porszívók, hajszárítók 

szőnyegtisztítók stb. 
K o r r e k t O T P - h i t e l e z é s , p lusz m é g 

k a m a t m e n t e s h i te l re is. 

EZ MÁR SZENZÁCIÓS AJÁNLAT! 
Kereskedelmi hűtőbútorok széles választékban, 

húsdarálók, kések, szeletelők. Szóda ballonhűtő 
rrjost kapható. 

KAMATMENTES HITELRE IS! 
S z e g e d , F e k e t e sas u . 2 8 . M á r k a b o l t . 

Te le fon: 6 2 / 3 1 4 - 1 0 8 


