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• Ketyeg a vízóra 

Szerdától szerdáig 

Üzletigazgatási iskola 

Rendeletcsokor 

Adózási tájékoztató 

Heti posta 

• Gondolkodó 

Í
gazgató Úr! Milyen tájé
koztatást tud adni a meg

emelt díjakról, valamint az új 
elszámolás hatályba lépésé
ről? 

- A múlt évben 1 m 3 víz 
árhatósági ára 28 Ft 80 fillér 
volt. Ebből a lakosság 22 Ft 
70 fillért fizetett, a többit az 
állam dotálta. A megemelt ár 
34 Ft 70 fillér, s mivel ez az 
átlag (40 Ft) alatt maradó 
összeg, az állam árkiegészí
tést nem ad. 

A csatornadíj eddigi 25 Ft 
90 filléres árából a fogyasz
tók 17 Ft 80 fillért fizettek; ez 
az összeg most 32 Ft 30 fil
lérre emelkedett. A víz- és 
csatornadíj termelői ára je
lenleg tehát 67 Ft. Az orszá
gos költségvetés erre elkülö
nített összegéből 26 millió 
200 ezer forint árkegészítés 
jutott a megyének, így a lako
sok m3-ként 60 Ft-ot fognak 
fizetni. A rendelet szerint ja
nuár 6-tól már az új díj szerint 
ketyegnek az órák. Termé
szetesen ügyeini fogunk ar
ra, hogy múlt évi vízdíjat ne 
számlázzunk az idei áron. A 
második negyedévtől pedig 
valószínűleg áttérünk a két
hónapos elszámolásra. 

- A közelmútban igen sok 
család és lakóbizottság vál
lalkozott arra, hogy - jórészt 
saját erőből - vízórát szerel
tessen lakásába arra számít
va, hogy annak ára hamaro
san megtérül. A beszerelés 
és bejelentés után azonban 
csak a Vízmű által hitelesített 
órák váltak számlázhatóvá. A 
vállalat 30 napos határidővel 
vállalta a hitelesítést. Nem túl 
sok ez a 30 nap? Hiszen egy 
hónap alatt, ilyen magas dí

jaknál már jelentós összeget lehet megtakarítani! 
- A 30 nap végső határidő. Ehhez a munkához is idő és 

ember kell, sok házban kellett rövid idő alatt elvégezni ezeket 
a munkálatokat. 

Ma már elmondhatom, hogy felkészültek vagyunk mind az 
órák javítására, mind az újak hitelesítésére. Bővült tevékeny-

Új vizeken úszunk 

Ketyeg a vízóra 

A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 
az egyes vállalatok önköltségi adataihoz Igazodva 
határozza meg a víz- és csatornadíjat. Az összeg függ 
a vizbeszerzés lehetőségétől, a település nagyságától 
és a kiépítettség fokától. 

Békéscsaba a Medgyesbodzás - Kevermes - Újkí
gyós regionális rendszer része, s mivel 30 km távol
ságból érkezik Ide a víz, ez többletköltséget jelent. E 
réglóban a szennyvíztisztítás mértéke magasabb az 
országos átlagnál, s emiatt az önköltség Is magasabb 
a szokásosnál. 

Beszélgető partnerünk Hosszú Szilárd, a Békés 
Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Igazgatója. 

ségünk annyiban is, hogy a vízmérők összeszerelését is vé
gezzük, így német alkatrészekből, hagyományos árszínvona
lon (1760 Ft+ÁFA) nyugat-európai minőségű órát tudunk 
összeállítani. 

- Eddig különböző vállalatok, tsz-ek munkacsoportjai is 
elvégezhették a beszereléseket, a jövőben azonban csak a 
Vízmű által beszerelt órák hitelesek. 

s A R T AUTÓS 
MAGÁNISKOLA 

S T A R T 
a jogsiért 
a legkedvezőbb 
feltételekkel 

• 
Tel.: 26-474 

- Ez a lakosság érdekeit 
szolgálja, ugyanis négy év 
múlva újra hitelesíteni kell a 
méróket, s nem mindegy, 
hogy ezt Békéscsabán, vagy 
egy más városban lehet-e 
majd megtenni. 

- Októberben volt egy 
ominózus per. A Penza lakó
telep néhány lakója perelte 
vállalatukat, s a pert meg is 
nyerték: 30%-kal csökkentet
ték a víz- és csatornadíjukat. 
Ók azóta is csökkentett tarifát 
fizetnek? 

- Nem szívesen beszélek 
erről - mert ez még egy nem 
lezárt ügy, elvi állásfoglalás 
szintjén a minisztérium is fog
lalkozik vele, s a Legfelsőbb 
Bíróságtól is kértünk erre vo
natkozóan állásfoglalást. 

- Mégis arra kérem, be
széljen róla, azt gondolom, 
ezzel sok félreértést meg
előzhetnénk. 

- Itt tulajdonképpen az 
ivóvízellátás finanszírozásá
nak alapkérdése kerül szóba, 
amely nem vállalati kategó
ria. 

- Ezek szerint, ha érdemi 
változást szeretnénk elérni, 
nem helyi, hanem országos 
fórumhoz kellene fordul
nunk? 

- Igen, de ennek a gondo
latnak nincs realitása. Ebben 
az esetben ugyanis az egész 
konstrukciót kellene megvál
toztatni. Ez azt jelentené, 
hogy Békés megye lenne az 
a kivétel, ahol önköltség he
lyett a minőség alapján hatá
roznák meg a díjakat. 

- Köszönöm a beszélge
tést! 

BELVONNÉ TÓTH ANDREA 



Minden csabai polgár kezébe 

I Üzletigazgatási iskola? 

Legutóbbi ülésén a közgyűlés 
úgy döntött, hogy támogatja a 
Békéscsabai Üzletigazgatási Is
kolaalapítását. 

Mint az előterjesztés megálla
pítja, a hazai felsőoktatás évtize
dek alatt kialakult rendszerének 
egyik alapvető hiányossága az 
üzletigazgatási felsőfokú iskolák 
hiánya; ezeket a közgazdasági 
iskolák, egyetemek sem pótol
hatják. A fejlett piacgazdasággal 
rendelkező országokhoz valófel
zárkózás csak megfelelő szak
embergárda gyors kiképzése 
esetén lehetséges. Az üzletigaz
gatási ismeretek oktatására Ma
gyarországon nappali tagozatos 
képzés nincs. Békéscsaba a volt 
MSZMP székházat oktatási célú 
használatra kapta, így városunk
ban alkalmas épület az intéz
mény elhelyezésére rendelke
zésre áll. Az üzletigazgatási isko
la alapításával Békéscsaba pél
dát mutathat a képzés területén, 
a város hírnevet szerezhet ma
gának az üzleti életben. 

A képzés három fő területen 
folyna: kereskedelem, termelés 
és kultúra (humánmenedzserek 
képzése!). Teljes egészében ha
zai viszonyokra kidolgozott tan
anyag, tanterv jelenleg nincs, az 
Európa felé való nyitás érdeké
ben is célszerű olyan tananyagot 
adaptálni, amely már más orszá

gokban bizonyította 
hasznosságát. A kül
földi tananyagot átte
kintve állítható, hogy 

az egyik legjobb tananyaggal és 
oktatási módszerrel az angol 
"The Open Business School" 
(OBS) rendelkezik. Az OBS-ről 
tudni kell, hogy 1983 óta Nagy-
Britanniában 28 ezer diák iratko
zott be, 3000 vállalat szponzorál
ta a hallgatókat. Jelenleg 10.000 
diák tanul ott. Az adaptációt igen 
gondosan készítik elő. Az Euró
pa Tanács is javasolta az OBS 
közreműködését Lengyelor
szágban és Magyarországon. 

Az iskola alapításához szük
séges tanulmányterv és tanterv 
elkészítéséhez a közgyűlés a 
EUROCONTACT-NVT Kft-t kéri 
fel. Az iskola tantestületének biz
tosítása érdekében - a helyi 
szakemberek bevonásának le
hetőségeiről - a tantervek isme
retében tájékozódó tárgyaláso
katfolytatnak majd. A tanulmány 
és a tanterv alapján az Üzletigaz
gatási Iskola alapításáról a köz
gyűlés 1992. július 31-ig dönt. A 
hírek szerint a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium pozití
van viszonyul a Békéscsabán lé
tesítendő iskola tervéhez. Egy 
ilyen iskola létrehozása része le
het annak a törekvésnek, hogy a 
rendszerváltás szubjektív felté
telei teremtődjenek meg; a veze
tőképzés, a menedzserképzés -
melyre a kommunista órában 
nem tartottak igényt - , az égető
en szükséges szemlélet- és gon
dolkodásváltozást eredményez
hetik majd. 

• FOGADÓNAPOK. Febr. 
14-én, pénteken Molnár 
György alpolgármester, febr. 
21-én Domokos László alpol
gármester, febr. 28-án dr. Si
mon Mihály jegyző, márc. 6-
án Pap János polgármester 
tart fogadónapot a Városhá
zán 8 és 12 óra között. A 
polgármester fogadónapjára 
előre kell bejelentkezni tele
fonon (26-366/170), vagy 
személyesen a titkárságon. 

• Dr. Futaki Géza ország
gyűlési képviselő febr. 14-én, 
pénteken 13-15 óráig foga
dóórát tart az SZDSZ Kiss 
Ernő u. 8. sz. alatti székházá
ban. 

• S . O . S . Lelkisegély Szol
gálat, 28-800. Hívható este 
7 órától reggel 7 óráig, a 
hívás ingyenes. 

• Szülök figyelmébe! Nyi
tott bölcsőde a Szigligeti Ut
cai Bölcsödében 0-4 éves 
gyerekek számára, hétfőtől 
péntekig, 6-18 óra között! Ér
deklődni a 28-414-es telefon
számon; Békéscsaba, Szigli
geti u. 1. 

• IFJÚSÁGI HÁZ. II. 14., 
péntek, 21 óra: FOLK FOGA
DÓ: ír és skót népzene. Fel
lép a M.É.Z. együttes. Belé
pődíj: 80 Ft. 
II. 15., szombat, 21 óra: Blu
es koncert: Deák "Bili" Blues 
Band. Belépődíj: 100 Ft. 

• NARANCS KLUB. II. 13., 
csütörtök: Nosztalgia klub 
(ingyenes). 

II. 15., szombat: Blues 
kocsma: Faktor (Hódme
zővásárhely) együttes, 
Jimmy Hendrix emlékest. 
Belépődíj: 70 FL 

II. 19., szerda, 20 óra: Gi
tárklub, házigazda Hevesi 
Imre (ingyenes). 

• DIÁKTANYA. Febr. 12-15 
között a Hódiköt termékeiből 
vásárt rendeznek a Diákta
nyán (Békéscsaba, Kinizsi u. 
20.)! Megtekinthető 10-tól 18 
óráig. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Rusznák Attila és Balázs 
Gabriella Irén fia Attila, Koká-
vecz András és Brendt Gab
riella fia Csaba, Száméi Pál 
és Fekete Anna fia Pál, Sütő 
István és Végvári Mónika fia 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

Márk, Dudás Mihály Zoltán 
és Szász Erika fia Mihály, 
Gulyás Mihály és Laurinyecz 
Andrea Mária leánya Andrea, 
Kiss András és Beranek 
Aranka leánya Aliz Andrea, 
Kocziha András és Gróza Ilo
na fia Balázs, Nyéki József 
és Uhrin Ildikó fia Boldizsár, 
Uhrin Mihály és Pluhár Éva 
fia Péter. 

HÁZASSÁG 

Tamás Tibor és Miklósi 
Zsófia Ildikó, Kovács József 
és Kovács Erika 

Kovács Pál, Kovács Gá-
borné, Gyulafalvi László, Ká
das Miklósné Rajtár Mária, 
Sipos Pálné Kovács Jolán, 
Balázs Jánosné Prókai Mag
dolna, Flóra Jánosné Szász 
Mária Terézia, Kávási István
ná Lukácsi Judit, Máska Ká-
rolyné Futaki Maria, Sztraka 
Dezső, Szabó Gábor, Nagy 
József, Vrbovszki Györgyné 
Valastyán Katalin Ilona, Lu-
koviczki Jánosné Laczó Do
rottya, Junászka István Já
nos 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap. Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcse v Szvetoszlá v 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba. 
Szent István tér 9. 5601. P f : 112. 

Telefon: (66) 25 589, 26 366, 
telefax 23 954, telex 83 229 

Szedés: A & M Bt. 
Nyomás Mozi Nyomda 

Leányvállalat. Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megielenik minden szerdán 

23 000 példányban 



F E L H Í V Á S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
- Csabatáj Mg. Tsz. (volt Lenin Mg. Tsz.) 
-Szabadság Mg. Tsz. 
- Béke Mg. Tsz. (volt MSZBT Mg. Tsz.) 
- Május 1. Mg. Tsz. 
- Békéscsabai Állami Gazdaság 
termőföldjeinek elkülönítésével kapcsolatban 

É R D E K E G Y E Z T E T Ő 

F Ó R U M O K A T h o z l é t r e 

A kárpótlási igényt bejelentők, 
valamint a nem helyben lakó igénylők részére 
1992. február 17-én 17.00 órai kezdettel 
az Ifjúsági Máz (Békéscsaba, Oerkovits sor 2.) 
nagytermében a város megbeszélést tart. 
A megbeszélésen az 
Érdekegyeztető Fórumok tagjaira 
javaslatot lehet tenni. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

F E L H Í V Á S 

I I . v i l á g h á b o r ú s 
e m l é k m ű t e r v e k m e g t e k i n t é s é r e 

Békéscsabán a társadalmi szervezetek és magánszemélyek 
alapítványt hoztak létre "Megérdemelt Nyugalomért" elneve
zéssel. Az alapítvány a 

I I . v i l á g h á b o r ú 

c s a b a i á l d o z a t a i n a k 
tiszteletére 

k ö z t é r i e m l é k m ű 

létrehozását tűzte ki célul. Az emlékmű tervezésére a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus pályázati kiírása alapján került sor. 

Pályázók: 
Mladonyiczki Béla szobrászművész Békéscsaba 
Tóth Valéria szobrászművész Szeged 
Varga Géza szobrászművész Békéscsaba 

A pályamunkák elkészültek. A szakmai bírálóbizottság három 
tervet tartott alkalmasnak a kivitelezésre. Az emlékmúfelállításá-
nak tervezett ideje: 1992. év II. fele. Helye: a Szabadság tér 
Bartók Béla út felőli része. A szobortervek a városlakók számára 
is bemutatásra kerülnek. 

AZ EMLÉKMŰ KÖZMEGELÉGEDÉSRE TÖRTÉNŐ MEG
VALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, VÉLEMÉNYÉVEL JÁ
RULJON HOZZÁ AZ ÖNNEK LEGINKÁBB TETSZŐ TERV KI
VÁLASZTÁSÁHOZ. 

A kiállított munkák megtekinthetők 1992. február 16-ig Békés
csabán, a Munkácsy Mihály Múzeum előcsarnokában a múzeumi 
nyitvatartási rend idején: szerdától-vasárnapig 9-16 óráig. Az 
alapítványhoz továbbra is várjuk felajánlásaikat. 

Befizetési számlaszám: Országos Kereskedelmi és Hitelbank RT. 
Békéscsaba, Dózsa Gy. út 1. 
260-97510-7203 sz. függőszámla 

Molnár György 
alpolgármester 

a "Megérdemelt Nyugalomért' alapítvány Kuratóriumának elnöke 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2/1992. (1.30.) sz. önkormányzati rendelete 

az 1992. évi költségvetésről 

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztar
tás vitelének 1992. évi szabályairól rendelkező 1991. évi XCI. törvény 50. 
§ -óban foglaltak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
1992. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

1.1. 
(1) Az önkormányzat költségvetésének 1992. évi összes kiadását 

3.085.025 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg felhasználási 

jogcímenkénti részletezését az 1 sz melléklet tartalmazza 
2§. 

(1) Az önkormányzati költségvetés 1 § -ában megállapított kiadások fede
zetéül szolgáló bevételek főösszegét a közgyűlés 3.085.025 ezer 
Ft-ban határozza meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését 
az 1. sz. melléklet tartalmazza 

3.S. 
(1) Az önkormányzati intézmények költségvetési kiadásainak főösszegét 

2.141.223 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez 1.232.617 

ezer Ft fóosszegü támogatást biztosít. 
(3) Az önkormányzati intézmények bérét és társadalombiztosítási járulé

kát 1.382.458 ezer Ft összegben állapítja meg. 
(4) Az (1) - (3) bekezdések szerinti főösszegek intézményenkénti részle

tezését a 2. számú melléklet tartalmazza 

4. §. 
(1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási elő

irányzatát 632.736 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) A Polgármesteri Hivatal bérét és társadalombiztosítási járulékát 

133.337 ezer Ft-ban határozza meg. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzatok feladatonkénti részlete

zését a 3/b. számú melléklet tartalmazza 

5. §. 
(1) A fejlesztési kiadások előirányzatát 311.066 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzat célonkénti 

részletezését a 3/a számú melléklet tartalmazza 

6. §. 
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévó állóeszközök felújítási előirányza

tát 56.800 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) A felújítási előirányzatok célonkénti részletezését a 3/c. számú mellék

let tartalmazza 

7.S. 
(1) A más szervezetek, jogi személyek támogatási előirányzatát 60.000 

ezer Ft keretösszegben állapítja meg. 
(2) A keretösszegen belül az alábbi jogcímek szerinti megosztást határoz

za meg. 
- Pályázati Alap 
- Alapítványi Alap 
- Sportfeladatok 
- Művészeti tevékenységek támogatása 
- Országos közművelődési rendezvények támogatása 
- Civil társadalmi szerveződések támogatása 

(3) Az előirányzat célonkénti meghatározáséról a közgyűlés 1992. márci
us 31 -ig dönt. 

8. §. 
A közgyűlés az általános tartalék összegét 57.505 ezer Ft-ban hatá

rozza meg. 

9. §. 
A céltartalékok előirányzata 22.950 ezer Ft. 

10. §. 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba rendelkezéseit azonban 

1992. január 1. napjától kell alkalmazni. 

P a p János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

fjlérlecl 



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/1902. (I. 30.) sz. önkormányzati rendelete 
a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek 

megbízatásáról, a pályázati eljárás 
átmeneti szabályairól 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a helyi ön
kormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1) 
bekezdésében foglalt felha
talmazás alapján a követke
ző rendeletet alkotja: 

Általános 
rendelkezések 

1 .§. A rendelet hatálya ki
terjed az önkormányzat által 
fenntartott óvodák, alap- és 
középfokú oktatási intézmé
nyek, az általános iskolai 
diákotthon, kollégiumok igaz
gatóinak (a továbbiakban: in
tézményvezetők) vezetői 
megbízására. 

A megbízás szabályai, 
képesítési előírások 
2. §. Az intézményvezetői 

munkakörben való alkalma
zás feltételei: 

(1) Az adott intézménytí
pusban pedagógus munka
kör betöltéséhez szükséges 
jogszabályban előírt felsőfo
kú iskolai pedagógus szak
képesítés. 

(2) Pedagógus munkakör
ben legalább 5 év szakmai 
gyakorlat. 

(3) A nevelési-oktatási in
tézményben pedagógus 
munkakörben fennálló hatá
rozatlan időre szóló munkavi
szony, illetve a megbízással 
egyidejúleg pedagógus mun
kakörbe történő kinevezés. 

(4) Nemzetiségi óvoda, il
letve nemzetiségi tanítási 
nyelvű alap- és középfokú 
oktatási intézményben a ve
zetői megbízás feltétele a 
nemzetiségi nyelv megfelelő 
ismerete. 

(5) Kizárólagosan fogya
tékos gyermekek neveléset, 
oktatását ellátó intézmény
ben vezetői megbízást kap
hat, aki a gyermekek fogya
tékosságának típusa szerinti 
gyógypedagógiai szaktanári 
képesítéssel rendelkezik. 

3. §. A vezetői megbízás 
időpontja a tanévet megelő
ző augusztus hó 1. napja, a 
megbízás az ötödik tanév jú
lius 31. napjáig tart. 

A pályázati eljárás 
szabályai 

4 § A pályázati eljárással 
összefüggő felada
tokat a megyei jogú 
város jegyzője (pá

lyáztató) látja el (113/1991. 
Korm.sz.rendelet 2.§.) az e 
rendeletben meghatározot
tak szerint. 

5. §. (1) Az intézményve
zetői állásokra vonatkozó pá
lyázati felhívást közzé kell 
tenni: 

- a Művelődési és Közok
tatási Minisztérium hivatalos 
lapjában (Művelődési Köz
löny), 

- országos vagy megyei 
napilapban, 

- az önkormányzat lapjá
ban. 

(2) A pályázati felhívásnak 
tartalmaznia kell: 

- a munkakör és a munka
hely megnevezését, 

- az állás betöltésének fel
tételeit (iskolai végzettség, 
szakmai gyakorlat, büntetlen 
előélet), 

- a megbízás időpontját, 
- a pályázat benyújtásá

nak helyét és idejét. 
(3) A pályázatnak tartal

maznia kell a 
- pályázó szakmai önélet

rajzát, 
- az intézmény vezetésé

re vonatkozó vezetési prog
ramot, 

- iskolai végzettséget, 
büntetlen előéletet igazoló 
okiratot. 

(4) A jegyzőnek biztosí
tania kell, hogy a pályázat 
iránt érdeklődők a szükséges 
tájékoztatást megkapják, to
vábbá, hogy a nevelési-okta
tási intézményt megismer
hessék. 

6. §. (1) A nevelési-oktatá
si intézmény vezetőjének ki
választásában véleményt 
nyilvánít az intézmény neve
lőtestülete, és az intézmény
ben működő dolgozói érdek
képviseleti szervek, valamint 
véleményt nyilváníthatnak a 
szülői érdekképviseleti szer
vek is. 

(2) A jegyző kezdeménye
zésére - a vezetői pályázati 
eljárásban való közreműkö
dés céljából - elnökből és két 
tagból álló bizottságot kell 
alakítani. A bizottság két tag

ját a nevelési -oktatási intéz
mény pedagógusai maguk 
közül választják, az elnököt a 
Kulturális Bizottság delegál
ja. 

(3) A bizottság részt vesz 
annak eldöntésében, hogy 
melyik pályázat felel meg a 
pályázati kiírásban foglaltak
nak. A jegyző a pályázati ki
írásnak megfelelő pályázato
kat átadja a bizottság elnöké
nek, és meghatározza azt az 
időpontot, ameddig a közre
működők véleményüket át
adhatják, Erre legalább 30 
napot köteles biztosítani. 

A kiírásnak meg nem fel
elő pályázók kifogásaikat a 
közgyűlés elé terjeszthetik, a 
kifogások ügyében a közgyű
lés a pályázatok elbírálásával 
egyidejűleg foglal állást. 

(4) A bizottság elnöke a 
pályázatok egy-egy példá
nyát - három napon belül -
átadja a véleményezési eljá
rásban közreműködöknek, 
tájékoztatva őket a vélemény 
kialakításának határidejéről. 

(5) A bizottság a pályáza
tokat megismerteti a nevelő
testülettel, gondoskodik 
szakmai viták, megbeszélé
sek szervezéséről. 

7.§. (1) A nevelőtestület 
véleményét rendkívüli neve
lőtestületi értekezleten alakít
ja ki. 

(2) A rendkívüli nevelőtes
tületi értekezlet előkészítésé
vel kapcsolatos kérdésekben 
- hely, idő - a bizottság, az 
értekezlet lebonyolításával 
kapcsolatos kérdésekben -
szavazás rendje, tartózko
dás lehetősége, szavazócé
dula elfogadása, szavazatok 
összegyűjtése - a nevelőtes
tület dönt. 

(3) A rendkívüli nevelőtes
tületi értekezleten részt vesz
nek a nevelőtestület tagjai. A 
rendkívüli nevelőtestületi ér
tekezletre a bizottság - ta
nácskozási joggal - meghívja 
a pályáztatót és azokat a pá
lyázókat, akik nem az intéz
mény dolgozói. 

(4) A rendkívüli nevelőtes
tületi értekezleten szavazat 
joggal rendelkezik a nevelő
testület valamennyi tagja, ki
véve az esetleges pályázót. 

(5) A rendkívüli nevelőtes
tületi értekezlet akkor határo
zatképes, ha a szavazati (vé
leményalkotási) joggal ren
delkezőknek legalább két
harmada jelen van. 

(6) A rendkívüli nevelőtes
tületi értekezlet a szervezési 
kérdésekben egyszerű szó
többséggel, nyílt szavazás
sal, a pályázatok véleménye
zésekor minősített többség
gel, titkos szavazással dönt. 
A nevelőtestület azt a véle
ményt fogadja el többségi vé
leménynek, amelyik a szava
zati (véleményalkotási) jog
gal rendelkezők szava
zatának több mint 50 %-át 
megkapta. A nevelőtestület 
minden pályázó tekintetében 
külön-külön szavaz. 

Egyszerű szótöbbség: a 
jelenlévők szavazatának 
több mint 50 %-a. 

Minősített többség: a sza
vazati joggal rendelkezők 
több mint 50 %-a. 

(7) A nevelőtestületi érte- I 
kezlet jegyzőkönyvét oly mó- I 
don kell elkészíteni, hogy ab- I 
ból meg lehessen állapítani a 
szavazásra (véleményalko
tásra) jogosultak számát, to
vábbá, hogy azok közül há
nyan voltak jelen a rendkívüli 
nevelőtestületi értekezleten, 
valamint a pályázatokkal 
kapcsolatos támogató- és el
lenvéleményeket. 

(8) A munkahelyi érdek
képviseleti szervek maguk 
határozzák meg, miképpen 
alakítják ki álláspontjukat. 

8§ . (1) A jegyző a közre
működők többségi és kisebb
ségi véleményéről tájékoz
tatja a megbízót. 

Ezzel egyldőben a jegyzó 
a pályázati fettételeknek meg 
nem felelő pályázókról is kö
teles tájékoztatást adni. 

(2) Ha a közreműködő a 
pályáztató által meghatáro
zott időpontig véleményét 
nem adta át, e vélemény nél
kül is benyújthatók a vezetői 
megbízatásokra vonatkozó 
javaslatok. 

(3) Az intézményvezet 
megbízásáról a közgyúl 
dönt. A pályázókat és a neve-



lótestületet a pályázat ered
ményéről írásban tájékoz
tatni kell. 

9 § Ha a pályázati eljárás 
nem vezetett eredményre, a 
vezetői feladatok ellátásáról 
az intézmény dolgozói közül 
- a Munka Törvénykönyvé
nek helyettesítésre vonatko
zó szabályai szerint - gon
doskodik a megbízó. 

Záró rendelkezések 

10§. (1) Kiemelkedő tevé
kenysége alapján, megbízá
sa lejártakor a pályáztató ja
vasolhatja a megbízónak - a 
vezetői pótlék vagy meghatá
rozott részének az alapbérbe 
történő beépítésével - cím
zetes óvodavezetői, illetve a 
címzetes igazgatói cím ado
mányozását. 

(2) Ha az intézményveze
tő megbízása az öregségi 
nyugdíjra jogosító életkor el
érését megelőző két év alatt 
jár le. a megbízás - pályázati 
kiírás nélkül - meghosszabít-
ható. Az intézményvezetői 
megbízás ebben az esetben 
annak a tanévnek a július 31. 
napjáig tart, amelyben az in
tézményvezető az öregségi 
nyugdíjjogosultságát meg
szerzi. 

(3) Ha az intézményveze
tő felmondási ideje a (2) be
kezdésben meghatározott 
időpontig nem járna le, az in
tézményvezetői megbízás 
meghosszabbítása a felmon
dási idő végéig történhet. 

(4) Új intézmény kialakítá
sakor a szervezési teendők 
ellátására - pályázati eljárás 
nélkül - intézményvezető
helyettes bízható meg. Az 
intézm ény vezető- helyettes 
egy tanévre (nevelési évre) 
megbízható a vezetői felada
tok ellátásával. 

11.§. (1) Ez a rendelet az 
elfogadás napján lép hatály
ba. 

(2) Az intézményvezetők 
megbízásával kapcsolatos 
önkormányzati rendelet az 
ágazati miniszteri rendelet 
megjelenésével - mely átfo
góan rendezi a vezetői mun
kakörök betöltésével kapcso
latos pályázati eljárást - ha
tályát veszti. 

Békéscsaba, 1992 január 30. 

Pap János Dr. Simon Mihály 
polgármester jegyző 

1.S. 
A rendelet hatálya 

Kiterjed Békéscsaba 
köz
igazgatási közlekedési célú 
területének önkormányzati 
tulajdonú útjaira, és a ma-
gánutakra. 

2. §. 
A közforgalom elől el 

nem zárt magánút fenntar
tásának költségeihez az 
utat rendszeresen használó 
jogi személyek árbevételük 
arányában kötelesek hoz
zájárulni. 

Közutak, járdák 
igénybevétele, azok 

bontása és helyreállítása 

3. §. 

(1) Közutat nem közleke
dési célra igénybe venni, 
alatta vagy felette létesít
ményt elhelyezni, áthelyez
ni vagy megszüntetni, illető
leg felbontani csak az út ke
zelőjének hozzájárulása 
alapján lehet. 

(2) A kezelői hozzájáru
lás megadásához kérelmet 
kell benyújtani a közút ke
zelőjéhez. 

(3) A kezelői hozzájáru
lás iránti kérelemnek tartal
maznia kell: 

- kérelmező nevét és cí
mét, 

- a közterület pontos 
megjelölését, 

- közterületen végzett 
munka pontos megnevezé
sét, mennyiségét (m 2), 

- a munkakezdés idő
pontját és befejezését, . 

- kivitelező nevét, 
- felelős építésvezető ne

vét, 
- helyreállításért felelős 

neve, címe 
A kérelmezőnek mellé

kelnie kell 1 db helyszínraj
zot, útlezárás eseten pedig 
1db forgalomszabályozási 
tervet. Közműéptés esetén 
csatolni keli az engedélyes 
tervdokumentációt. 

(4) A közterület kezelője 
a kezelői hozzájárulásban 
az igénybevevő részére fel-

BÉKÉSCSABA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 
7/1992. (1.30) számú 

önkormányzati rendelete 
a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évii.törvény 
helyi végrehajtása 

tételeket ír elő. (1 .sz. mel
léklet). 

4. §. 

A közút nem közlekedési 
célú igénybevételéért az 
igénybevevő díjat köteles fi
zetni. 

(1) a) A közművek (elekt
romos-, gáz-, posta-, víz-, 
szennyvíz, stb.) építés és 
fenntartás miatt a közút 
igénybevételéért a kezelói 
hozzájárulásban engedé
lyezett határidóig az igény
bevevő mentes a díj fizeté
se alól. 

b) Igénybevételi díjat kö
teles fizetni az igénybeve
vő, ha nem közlekedési cél
ból (sport- és kulturális ren
dezvény, vásár, stb.) veszi 
igénybe a közutat, vagy ha 
a közművek építése és 
fenntartása a kezelói hoz
zájárulásban engedélyezett 
határidő letelte után is foly
tatódik. 

I. körzet 10Ft/m 2 /nap 
II. körzet 7 Ft/m 2/nap 

III. körzet 3 Ft/m 2/nap 
(2) Építési munkaterület 

miatt a közúti igénybevéte
lének díja: 

I. körzet 50Ft/m 2 /nap 
II. körzet 35Ft/m 2 /nap 

III. körzet 15Ft/m 2 /nap 

5. §. 

(1) Közutat hozzájárulás 
nélkül felbontani csak köz
mű üzemzavarának halasz
tást nem tűrő elhárítása ér
dekében szabad. Az üzem
zavar miatt végzett bontást 
az út kezelőjének 24 órán 
belül be kell jelentenie, aki 
azt nyilvántartásba veszi. A 
bejelentéshez mellékelni 
kell helyszínrajzot és közöl
ni kell a helyreállítás várha
tó időpontját. 

A munkálatok végzése 
előtt és alatt a forgalom biz
tonságos tereléséről a köz
mű fenntartója köteles gon
doskodni. 

(2) Ha a közút igénybe
vétele engedély, kezelői 
hozzájárulás nélkül törté
nik, vagy az igénybevevő az 
útkezelő által előírt feltétele
ket nem tartja be, akkor az 
igénybevevőt kötelezni kell 
a feltételek betartására, en
gedély nélküli munkavég
zés esetén pedig az eredeti 
állapot helyreállítására és 
pótdíj megfizetésére. A pót
díj az igénybevételi díj tíz
szerese. 

(3) Amennyiben a közút, 
járda igénybevétele során 
az érintett területnek több 
mint 60%-át felbontják, az 
igénybevevő köteles az utat 
vagy a járdaszakaszt teljes 
szélességben, és az eredeti 
burkolattal azonos módon 
újjáépíteni. Ha a bontás a 
felület 25-60%-át érinti, a 
teljes felület kopórétegének 
újjáépítése kötelező. 

Abban az esetben, ha a 
bontás a felület 25% alatti, 
akkor az igénybevevő a fel
bontott területet az eredeti 
állapot szerint köteles hely
reállítani. 

6.§. 

Aki a rendeletben fog
laltakat megszegi, vagy ki-
játsza, és a cselekménye 
súlyosabb elbírálás alá nem 
esik, szabálysértést követ 
el, és pénzbírsággal sújtha
tó. A kiszabható pénzbírság 
maximuma a mindenkor ha
tályos jogszabályok által 
meghatározott összeg. (Je
lenleg 10.000 Ft.) A sza
bálysértési eljárás lefolyta
tása a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

A rendelet 
hatályba lépése 

E rendelet 1992. február 
1. napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1992 január 30 

Pap János ,—» .—. 
polgármester A A 
Dr. Simon Mihály ^UÍEQJ 
jegyző ' S 
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Idegenforgalmi adó 
Kereskedelmi céllal kiadott 

szállás után a turisták és az 
üzleti vendégek számára a 
harmadik naptól 100 Ft/nap 
(szállodák, panziók, fizetöven-
dóglátók). 

Vállalkozók kommunális 
adója 

Minden alkalmazott utáríévi 
1.000 Ft az öt vagy több főt 
foglalkoztatók számara, kivéve 
az ital- és divatcikk-árusítást 

folytatókra, akiknek már az el
ső alkalmazott után is fizetni 
kell. Aki ipari tanulót foglalkoz
tat, annak tanulónkónt 1.000 
Ft-ot elengedünk. 

Gazdasági tevékenységre 
szolgáló építmények adója 

a) Bank, biztosítás és egyéb 
pénzügyi szolgáltatás, italki
mérés, szerencsjáték céljára 
szolgáló építmény esetén évi 
300 Ft/m2 

b) Más irodaépületek a vá
ros 

- központi részén évi 150 
Ft/m2 

- azon kívül évi 100 Ft/m2 

c) Mentességben nem ré
szesülő gazdasági tevékeny
ségre szolgáló építmény ese
tén a város 

- központi részén évi 100 
Ft/m2 

- azon kívül évi 50 Ft/m2 

Mentes az adó alól: 
a) A mezőgazdasági szak

csoport, a költségvetési szerv, 
atársadalmi szervezet, az egy
ház ós az alapítvány adómen
tes abban az évben, amelynek 
a megelőző évben folytatott te
vékenységéből származó jö
vedelme után vállalkozási nye
reségadó-kötelezettsége nem 
keletkezett. E feltétel meglété
ről az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóságnak. 

b) A szociális, egész
ségügyi és gyermekvédelmi, il
letőleg a nevelési, oktatási in
tézmények helyiségei. 

c) A műemléképítmény 

d) Az egyházak tulajdoná
ban álló építmények, ha azok
ban az egyház folytat gazdasá
gi tevékenységet. 

e) Azok a mezőgazdasági 
helyiségek, amelyekben köz
vetlenül a növénytermesztési 
vagy állattenyésztési tevé
kenység folyik. 

Iparűzési adó 

A kereskedelmi-banki, hitel
banki és egyéb pénzügyi szol
gáltatás (SZTJ 713-2); 

a biztosítási szolgáltatás 
(SZTJ 713-3); 

a játékautomata üzemelte
tése; 

az italárusítás adóköteles! 
az adó mértéke az éves net

tó árbevétel 3 ezreléke. 

HIRDESSEN 
A 

HETI 
{ M É R L E G B E N j 

FI 

HIRDETÉSI DÍJAK 

1/1 oldal 20.000 Ft + áfa 
1/2 oldal 10.000 Ft + áfa 
1/4 oldal 5.000 Ft + áfa 
1/8 oldal 2.500 Ft + áfa 
1/16 oldal 1.250 Ft + áfa 

Apróhirdetési díjak: 
8 Ft/szó + áfa 

ÁRENGEDMÉNY: 

Háromszori 
megjelenés esetén 10% 

Ötszöri 
megjelenés esetén 20% 

Első és utolsó oldal 20% felár 

Ml SEGÍTÜNK ÖNNEK-
ÖN SEGÍT NEKÜNK! 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 

Heti Mérleg Szerkesztősége 
Békéscsaba, Szent István tér 9. 
5601 Pf.: 112 
Telefon: (66) 25-589, 26-366 
Telex: 83-229, Fax: 23-954 
Gyorsnyomda A & M BT. 

Békéscsaba, 
Szabadság tér 1 -3. 
(nagyposta) 

6 ^ 
rJlérteol 

Keressen új üzleti lehetőségeket 
egy előkelő estélyen! 

Házigazda: 
Palotás János, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke 

és Pap János, Békéscsaba polgármestere. 

Az estély során: 
- Kádár Béla, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok minisztere 

tájékoztatja Önt az ország 1992-es kilátásairól; 
- számítógépes adatbank segíti Önt 

újabb üzleti kapcsolatok kialakításában; 
- miközben Ön a szakmai információkat hallgatja, 

kísérője divatbemutatón vehet részt; 
- a programot állófogadás, gálaműsor 

és bál teszi teljessé. 

A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA ESTÉLYE® 1992 

Békéscsabán 1992. február 29-én, szombaton lesz, 
melyre Békés, valamint Csongrád megyéből 

hívjuk a vállalkozókat! 

Bővebbet 
a rendező Szféra Kulturális Szolgáltató Kft-nél tudhat meg 

a 06-1 -1803-562-es telefonon. 

Belépésre jogosító meghívókat 
a részvétel feltételeivel írásban igényelhet 

a Szféra Kft. címén: Budapest 23., Pf. 71., 1277 
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H I R D E T M É N Y 

' Békéscsaba Megyei Jogú Város Népjóléti Bizott
sága értesíti a szociális bérlakás-igénylöket, 
hogy az 1992. évi szociális bérlakások lakáskiu
talási névjegyzék-tervezetét a Polgármesteri Hi
vatal hirdetőtáblájára 30 napra kifüggesztette. 
A névjegyzék-tervezetre bárki észrevételt tehet! 

Cím: Polgármesteri Hivatal 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Á L L Á S H I R D E T É S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
olyan középiskolai végzettségű munkatársat keres, aki Csa
baszabadiban a következő főbb feladatokat magában foglaló, 
részmunkaidős munkakör betöltésére vállalkozik: 

- önkormányzat i ügyfélszolgálat, 
- részönkormányzat i ügyintézés, ügyvi te l , 
- közösségi ház felügyelete, 
- könyvtárkezelés. 

Fenti munkakör mellett a Postával kötött munkaszerződés 
alapján a postai feladatokat is el kell látni. 
Az állásra csabaszabadi lakosok jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni lehet írásban Pap János polgármesternél. 
Cím Békéscsaba, Szent István tór 7. 5601 Pf : 112. 
Határ idő: 1992. február 15. 
Az állás 1992. március 1. napjától tölthető be. 

• A U T O G É N TRÉNING 

A VILÁG LEGELTERJEDTEBB RELAXÁCIÓS MÓDSZERE 

Lényege a testi-lelki ellazulás és önszabályozás. 

F Ő B B H A T Á S A I : fáradtsága, kimerültsége megszűnik, 
energiája és szellemi tevékenysége növekszik. 

Rendszeres gyakorlás esetén 
pszichés eredetű problémái rendeződnek. 

Az autogén tréning jelenthet-e személyesen Önnek segítséget? 
Ez kiderül, ha részt vesz 

a tájékoztató beszélgetésen február 20-án csütörtökön, 
17 órától a MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. Tel.: 66/22-698. 

A programot támogatja az ÁLLAMI N É P E G É S Z S É G Ü G Y I É S T ISZTIORVOSI 

S Z O L G Á L A T B É K É S M E G Y E I I N T É Z E T E 

I S M E R D M E G 

Ö N M A G A D 
w 

Önismereti személyiségfej
lesztő csoport indul felnőt
tek részére. Tájékoztató 
beszélgetés február 21 -ón, 
pénteken 17 órától a 
MEGYEI KÖNYVTÁRBAN 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

• Rheumatologia-magánrendeles a Lepény P u. 1. szám alatt Dr. Perjési 
Zsuzsanna Rendel: héttőn és szerdán 16-17 óráig 

Mi újság a taxis fronton? 

UTAZNI PEDIG KELL... 
Talán így lehet aktualizálni az 

ókori mondást, mely a hajózás feltét
len szükségességére utalt Most, mi
kor a közlekedési tarifák az égbe 
kúsznak és jelenthetjük: az autósok 
sanyargatása is zavartalanul folyik, 
hogyan oldja, oldhatja meg közleke
dési gondjait Békéscsaba lakossá 
ga? E gondok megoldásának egyik 
kulcsa, a sokak által drágának, lu 
xusnak tartott taxi lehet. 

Ha az ember taxiba száll, mindig 
azt választja, amelyik legelső a ko
csisorban. S persze annak örül, ha a 
taxi Thermál! Miért? Mert olcsó! Mi 
a titka az olcsóságnak? - enöl Pap 
Andrást, a Thermál TAXI BT. ügy
vezetőjét kérdeztük 

- A titok nyitja: mi nem a költse 
gekhez emeljük föl az árainkat, ha
nem az átlagem berek jövedelméhez 
- reálértékben - le. így aztán a kon
kurencia azt mondja, hogy "gusztus 
talanur olcsók vagyunk 

- És erre Ón mit válszol? 
- Nézze, az olcsóság sok min

den lehet, de gusztustalan nem, fő
leg, ha a vevő szemszögéből néz
zük. Mi a 'k is haszon, nagy forgalom" 
nem általunk kitalált - ervével vetet
tük meg a lábunkat a fuvarpiacon és 
ezen nem célszerű változtatnunk, 
sőt más szolgáltatásainkra is tartani 
akarjuk. 

- Ne kerüljük meg a lényeget! A 
taxitarifák mennyivel emlékednek? 

- Semennyivel' Ellentétben a tö
megközlekedéssel és más taxis cé
gekkel - erről híradások jelentek 
meg az országos lapokban - mi 
egyelőre nem emelünk. 

- Hogy viszonyul a mostani tarifa 
a tömegközlekedés áraihoz? 

- Kevesen tudják, de pl. a Len
csési ABC-től. csak 3 főt számítva, 
gyakorlatilag buszjegyéiért (ma kb 
60 Ft) hozzuk be utasainkat a város 
központba. Azonban érdemes figyel 
ni, mert a taxitarifák szabadárasak, 
így ez az összeg más - főleg szerve
zeten kívüli -taxinál akár 50% kai is 
több lehet 

- Ezek jó hírek, de hogy bírják? 
Biztosítás, benzin, súlyadó Sorol
jam? 

- Bál a költségektől termé
szetesen teljesen függetleníteni nem 
tudjuk magunkat, de be kell látnunk 
azt is: minden költségnövekedést 
nem háríthatunk át automatikusan 
az utazóközönségünkre. Mindenki
nek nehezülnek az életkörülményei, 
így sajnos a taxisoknak is keveseb
bel kell beérni, ha túl akarják élni a 
nehéz időket. Persze ehhez hozzá
segít, hogy túlnyomórészt kisfo-
gyasztású Diesel üzemű kocsikat 
futtatunk, sok kolléga maga végzi a 
karbantartásokat, kisebb javításo
kat 

- Hány Thermál Taxi futa város
ban? 

- Békéscsabán és Gyulán - egy 
diszpécserközpontból irányítva -
több mint 60 db személytaxi; ezen 
kívül futnak tehertaxijaink is mindkét 
városban és nem utolsó sorban a 
megye legnagyobb autómentő kapa 
cit.is.it mozgatjuk korszerű URH-rá
diók segítségével. Hál' Istennek, ke
vesen vagyunk, ezért pár főt fel is 
veszünk, de elsősorban szervezés 
sel oldjuk meg kapacitási probléma 
inkát 

- Cégük lassan két éves. Mivel 
ünneplik a születésnapot? 

- Gesztus megrendelőink, üzleti 
partnereink felé, hogy telefonszá
munk, a 23 -7 7 7 d íjm entesen hívható 
ez év elejétől Ugyancsak ez időtől a 
CB-rádiókat kikapcsoltuk. Nem csak 
teherkocsijainkból, de a városban 58 
helyen elhelyezett rádiókat is lecse
réltük URH adó-vevőre. Ezáltal 
nagymértékben javult kollégáink 
személyi biztonsága Nem árulok el 
titkot, de ezek a rádiók még akkor is 
'közvetítik* a kocsiban történteket, 
ha a mikrofonzsinórt kitépik 

- Miért jó ez a lakosságnak? 
- A zökkenőmentes információ

áramlás önmagában előny, de ami a 
lényeg: nagymértékben csökken az 
a zavartatás városszerte, melyet a 
fejlett Európában már régen szemét
dombra küldött CB-rádiók okoztak a 
korszerű házi híradástechnikai-szó
rakoztatóelektronikai rendszerek
ben. 

- Milyen szolgáltatásaik vannak 
még? 

- Közvetlenül a taxiszolgáltatás 
hoz kapcsolódik a szőnyeg - és kár 
pittisztító kölcsönzés. Ezt a gépet -
tudomásom szerint a városban 
egyedül mi - házhoz is szállítjuk 

Édestestvérünk a Thermál Au
tósiskola, melya miénkkel megegye 
ző üzletpolitikát követve a város 
egyik legnagyobb oktató-képző 
szervévé nőtte ki magát, nem utolsó 
sorban kordában tartva a képzési di
jakat 

- Talán kényes a kérdés, de ho
gyan fordulhat elő, hogy azonos tá
volságon más-más összeget fizetek 
a taxiban? Előfordulhat ez a Thermál 
Taxinál is? 

- Mint mondtan. nem mindegy 
milyen taxiba szál . de 4-5 forint elté
rés szervezeten belül is előfordulhat, 
elsősorban a forgalomirányító-lám
pák alatt eltöltött idő függvényében 
Nálunk igen erős a belső ellenőrzés 
Meg kell mondjam: a felvételi szelek
ció ellenére másfél év alatt két bizo
nyított árdrágítás előfordult, de a 
'megcsípett kolléga* másnap már 
nem volt Thermál taxis. Ezt garantál
hatom a jövőre nézve is, mert az 
efféle dolgokat egyszerűen nem en
gedhetjük meg magunknak saját ér
dekünkben Ezúton is arra kérek 
mindenkit, ha úgy érzi, oka van rá. 
tegye meg bejelentését, akár telefo
non is 

- A cikk elején azzal kezdtük: 
mindig a legelső kocsiba ül az em
ber. Most az írás végén viszont azt 
kérdezem, mennyire kötelező a leg
első kocsit választani? 

- Ugyan, semennyire. Mint 
ahogy a dpőtyttúan sem veszi meg 
az ember az első elébe tett darabot, 
úgy itt is kiválaszthatja a neki megfe 
lelőt'színben, fazonban*. Sót válasz 
tásá val elősegíti, hogy érvényesüljön 
a kínálati piac szelekciója Magyarul 
saját érdekük, hogy figyeljenek erre. 
Mi ezért kínáljuk a díjmentes telefo
nálás lehetőségét, továbbá az ing ve 
nes kiállás kedvezményét 

- Tehát a Thermál Taxi 
. i ••. i/W/. i magát! Köszönjük 
a beszélgetést. 

H M 
(x) 

http://cit.is.it


Tisztelt Szerkesztőség! 

Az 1992. január 29-1 számban 
Hídi Antal úrnak a vízórák felsze
relésével kapcsolatos levelében 
foglaltakon felül - egy füst alatt -
szíveskedjenek még választ adni 
a témához kapcsolódó alábbi 
kérdéseinkre is. 

1. A Víz- és Csatornamű Vál
lalat az előzetes engedéllyel fel
szerelt vízmérőket (almérők) is 
tulajdonba vette. Ebből adódóan 
most a Vízmű tulajdonába kerül
tek-e az épület fővezetékétől 
(vízakna) az almérőkig tartozó 
vízvezetékcsövek is? Ha a lakás
tulajdonos, lakó hibáján kívül ke
letkezik ezekben meghibásodás, 
úgy a hiba javítása, kárvállalása 
is a Vízműveket terheli-e? 

2. Ha egy épület minden laká
sa, üzlete, műhelye stb. el van 
látva vízmérővel (alméró). 
amelynek leolvasását a Vízmü
vek végzi, van-e még szükség az 
úgynevezett főmérőkre? 

3. A vízmérőket milyen időkö
zönként kell hitelesítenie a Víz
műveknek? 

lakóközösségünk 
nevében tisztalettel: P. B. 

Levelük az 1. oldalon közölt 
interjú elkészítése után érke
zett, ezért kérdéseikre követ
kező számunkban válaszol 
Hosszú Szilárd. 

A szerk. 

Váratlan öröm 

A Fővárosi Cigány Szociális 
és Módszertani Központ cigány 
gyermekrajz-kiállítást rendezett. 
A békéscsabai Hajnal Utcai Óvo
da kicsinyei is küldek rajzokat az 
óvodás kategóriába, ahol szép 
eredményt értek el. 

A második helyezésen ketten 
osztoztak: Nagy József és Hor
váth József; Bertók Károly ne
gyedik, Nagy Gina pedig ötödik 
lett. A helyezéseket - melyek ko
moly pénzjutalommal jártak -
szírtvonalas műsor keretében 
vette át Budapesten Vándor 
Andrásné, az óvoda vezetője. A 
nyertes gyermekek és szüleik 

örömében osztoztak 
az óvónők is: Nádas 
Mátyásné és Andir-
kónó Kovács Katalin. 

kértéé" 

A rendezvény tanulsága 
mindannyiunk számára kézen
fekvő: városunkban is fel kell fe
dezni, fel kell karolni a szunnya
dó tehetségeket, segíteni a ci
gányságot kulturális örökségé
nek ápolásában, nemzeti identi
tásának megőrzésében. 

Márciusi metrumok 

Mesém színhelye egy liget, 
ahol üdítő sétákat teszek nap 
mint nap. Már hetek óta hideg 
csend ült a fák között, méla var
jak és perlekedő fenyőrigók je
lentették társasagom. Kisebb vi
hart és izgalmat csak az időnként 
megjelenő karvaly okozott, aki 
sosem távozott üres kézzel. Kar-
m ai közé szorítva halálos szom o-
rúságba esett áldozatát, gyorsan 
távozott a helyszínről, ahogy 
ügyes kalózok teszik. 

Ám egy nap ennél is megle
pőbb hangulat fogadott. Az elő
bújó Nap sugaraival fürdette a 
tájat és ravasz kis fénynyalábo
kat küldözgetett mindenhová. Az 
ereszcsatornában friss hegyi pa
takként zubogott az olvadt hólé. 
A csendet hangok, dallamok és 
morgás törték meg. Könnyedén, 
szabadon lépegettem az ösvé
nyen, minden gond, ami ólom-
súlyként nehezedik a lélekre, 
messzire tűnt, a szó- és a szív
csaták emlékei elhalványodtak. 
Drága kis barátaim, a madarak 
nyűgözték le tekintetem, ahogy 
izgatottan röpködtek ágról ágra. 
A fagyos tél miatt eddig szinte 
észrevehetetlenek voltak, csak 
egyszer-egyszer pillantottam 
meg őket, és akkor is némán tűn
tek el a ködben. De most mintha 
új életre keltek volna! Büszke vö
rösbegy üldögélt egy bokor csú
csán narancs mellénykéjében és 
kihívóan nézett rám. Vigyorogva 
viszonoztam pillantását, és ettől 
meghökkent. Szóval én is tu
dom, mi történt és rám is tarto
zik?! Tovább bandukoltam. A fe
nyők alatt a hópaplan szigetekre 
szakadozott és közöttük puha, 
ruganyos fútakarón haladtam. 
Cinege hangolt a közelben s a 
felcsendülő dallam tavaszi strófa 
volt. Olvadt a hó, kéklett az ég, 
és mitdent betöltött a remény
ség. Küllő rikoltott, fakopáncsok 
kopácsollak szorgalmasan. Áp-
rily Lajos tavaszi verseire gon
doltam, és elindultam haza, hogy 
fellapozzam őket. Már a liget 
szélen jártam, amikor megláttam 
a fekete rigót. Felfelé bámult, 
sárga csőrét kissé nyitva tartva, 
és nagyon halkan énekelgetett. 
Fuvolázó nimfa édes dallama 
buggyant elő torkából. Tél köze
pén varázslat részese lettem. 

PAP ZOLTÁN 

1 
Gondolkodó 

Rendszerváltás-gyerekszemmel 

"Apu, elviszel tüntetósje?" 
"A kommunista biciklit a központi bizottságban gyártják.' 
"A piros lámpákat a kommunisták irányítják?" 
"Apu, az úttörő valami az iskolával kapcsolatos?" 
Tudod , fiam, ki volt Lenin? - Igen, egy ember. Róla is elnevez

tek egy utcát." 
"Lenin irányította az októberi forgalmat." 
"Szejetem a Fideszt." 
"Én fideszes vagyok, anyukám és apukám eszdeeszesek, | 

óvónóni szavazzon az emdéefre!" 
"Bye-bye Lenin, rossz voltál velem, elmentél ós azóta az ( 

keresem..." 
"Anyu, miért kiabál a bácsi?" 

S Z T O J C S E V SZVETOSZLÁV 

Fojtogató 
groteszk 

Cingár lábain nyúlánk felső
teste a lépések ütemére im
bolygott. Hosszú karjai kama
szos esetlenséggel dobódtak 
össze-vissza. Satnya vállai kö
zül égbetörő nyakán öklömnyi
re töpörödött fej ült. Haja csim
bókokban lógott. Kopott ruhá
ját nem takarta el teljesen a 
rikkancsnak kijáró vadonatúj, 
bántóan színes reklámöltözék. 

Munkatársával - szerelmé
vel? feleségével? alkalmi ba
rátnőjével? - szótlan-szomo
rún rótták az utcákat az éjsza

kában. A tenyérnyi nő le 
jebb a férfi derekáig ért. Fc 
lan volt, arca éjszakázástól, 
ivástól, verésektől meggyötört I 
Néha megfogták egymás ke- j 
zét. Ehhez mlndkettőjükn 
nyújtózkodniuk kellett, 
egyiknek fölfélé, a másikn 
lefelé. Olykor az asszony 
ölelte kedvese combjait. A1 
válaszul lehajolt, hogy mc 
mogassa ráncos, csúnya ar-j 
cát. Egy percre sem ülhette 
le. Elvesztették volna a csavar-| 
gótársadalom fölé emelő i 
sukat. így vonultak hát le-fí 
kezükben újságaik, szívükb 
szerelem, álmaikban - talán-
szebb jövő. 

Egész éjszaka egyetlen i 
ságot sem sikerült eladniuk. 

BAKAY PÉTER-

É r t e s í t j ü k T i s z t e l t 
U t a s a i n k a t , h o g y a 

28-200-as 
telefon szabadon hívható. 

A hivási dijat a CSABA TAXI fizeti. 
T Á J É K O Z T A T Ó a z 1991. augusztus hónaptól érvényes taxiviteldíjakról 

C S A B A taxi GÁBRIEL taxi THERMÁL taxi 
alapdíj Ft 12 12 12 
viteldíj Ft/km 22 22 22 
várakozás Ft/perc 4 5 4 

Ö N S Z E R I N T M E L Y I K A "LEGOLCSÓBB". ÉS M E L Y I K A " L E G J O B B " ? 
V A N EGYÁLTALÁN L E G . . . ? ? ? 

A 2 8 - 2 0 0 egyszerűen C S A B A T A X I 

Fiataloknak érdemes 
hozzánk benézni! 

Termet kínálunk érettségi bulira, 
— — szulinapi zsúrra! 

Kiránduláshoz olcsó szál láshelyet biztosítunk! 
Aki alkalmi munkát k e r e s , forduljon hozzánk! 
A gyerekeknek Lutra klubot ajánlunk! 

DIÁKTANYA, Békéscsaba, Kinizsi u. 20., tel.: 26-053 




