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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

)Az időjárás 
mint szimbólum 

Ne tévesszen meg senkit 
a januári napsütés, ez még 
nem a tavasz, hangzott el 
egy telefon-üzenetrögzítőről 
az intelem, az év első napja
iban, egyik legjobb munka
társunk kellemes hangján 
(Kiss Ilona grafikusművészé 
a copyright). Igen, a korai 
(megtévesztő) fény mámor
ba ránthat, de a kétely áthat. 
(Látszat). Csupa vágy vagy! 
Mondja a lírikus és nézi a 
naptárt. Megjött az Idő. Az, 
amire vádunk. A biztató, re
ményt adó meleg. De med
dig tart? A tolerancia, az ér
telmes párbeszéd, a diskur
zus megnyugtató égisze 
alatt lehet-e nyugodtan fél
ni? Mert mi már csak ennyi
re vágyunk. A megzaboláz
ható, bemérhető szorongás
ra. Legalább kezelhető, 
megfogható, áttekinthető le
gyen a nyugtalanság, ami 
mindig van. Ne legyen há
borgás (háború), ne legyen 
a világ kibékíthetetlenül (el
viselhetetlenül) szomorú az 
individuum számára. Le
gyen emberi, méltóságtel
jes, megfogható. Túl lehes
sen élni, el lehessen viselni 
az átmenetet. Mibe? Kér
dezné az egybeírt én. Igen. 
Örülni akarunk valaminek, 
mindennap, ebben a szép 
országban. Adassék hála 
azoknak, akik ezt meg tud
ják teremteni. Legyenek 
akárkik ők a kozmikus tér
ben. Ámen. 

KÁNTOR ZSOLT 

Cseh Éva neve az 
utóbbi hét évben foga
lommá vált nem csak 
Békéscsabán. Szakmai 
berkekben tisztelték és 
irigyelték egyaránt: min
denhol ott volt elsőként, 
ahol valami fontos történt. Két hónappal a '94-es 
választások előtt Cseh Évát 128 társával együtt al
kalmatlannak találta a rádió alelnöke, s elbocsáj-
totta. Állítólag igen előkelő magasságok ellenszen
vét tudhatta magáénak: Kádár Béla miniszter őt hi
báztatta két évvel ezelőtti békéscsabai bukásáért; 
Boross Péter miniszterelnök is megszólta egyszer: 
„Maga az a riporter, aki mindig ott van, ahol nem 
kellene?" 

- Először engedd meg, hogy e 
szál virággal (ez nem tulipán) 
megdöbbenésemet fejezzem ki. 
Mivel indokolták az elbocsájtáso-
dat? 

- Indoklás nincs, a mai napig 
sem kaptam hivatalos értesítést. 
(Az interjú március 7-én készült. -
A szerző) Amikor eljutott hozzám 
a hír, felhívtam a főnökömet és 
megkérdeztem, hogy én voltam-e 
az a vidéki tudósító, aki a legkeve-

CSABA SZERETI ÉVÁT (és fordítva) 

Boross Péter is 
megszólta 

Cseh Eva 

sebbet és a legrosszabbul dolgozott? Azt válaszol
ta, én is tudom, hogy nem ez volt a szempont. Az
óta sokan részvétüket nyilvánítják, de én büszke 
vagyok, hogy egy olyan listán szerepelek, ahol a 
szakma több kiválósága is található. A legnagyobb 
bűnöm, hogy nem hallgattam, s valószínűleg van
nak olyan körök, amelyeket sért az igazság. Nem 
kerültem egyik hatalom hálójába sem. Sokkal job
ban izgatott például az, hogy a Békéscsabai Kon
zervgyárban földönfutóvá tették a dolgozókat, mint 
Szabó Tamás miniszter önmagáról és a privatizá
cióról zengett dicshimnuszai. Mindig a gyengék 
pártján álltam, s ha néhány évtized alatt nem vál
toztam, valószínűleg most sem fogok; ezt akár a 
következő hatalomnak is üzenem. Egy demokrati
kus államban méltósággal tűrni kell a kritikát. 

- Mi volt az első reakciód, amikor a hírt megtud
tad? 

- Anyósomat vigasztaltam, mert ő értesített 
azon a rádiótelefonon, amit épp aznap kaptam a 
Westeltől. A lista hónapok óta „benne volt a leve
gőben", számítottam rá, hogy rajta leszek, de nem 

igazán hittem, hogy ez 
bekövetkezhet Magyar
országon 1994. március 
4-én. Itt nem arról van 
szó, hogy Cseh Évát, 
Mester Ákost és sorol
hatnám, elküldték; más

hol is megválnak emberektől. Nem is a saját eg
zisztenciámat féltem, mert az újságíró-társadalom 
kiáll mellettünk. Attól félek, hogy ha ez megtörtén
hetett, bármi más is megtörténhet Magyarorszá
gon. Jogszerűtlen eljárások sorozata történt, a 
névsor nem az ésszerű létszámcsökkentést szol
gálja; ez nem más, mint politikai tisztogatás. Elle
nem etikai vizsgálatot, bírósági eljárást nem foly

tattak soha, fegyelmim sem volt. 
Ellenben rendelkezem a végre
hajtónak, P. Szabó Józsefnek 
írásbeli véleményével, mely sze
rint Cseh Éva a legjobb vidéki tu
dósító - néha szégyelltem is, 
hogy annyit dicsér... most nagyon 
szégyellem... 

- Hogyan alakul ezek után vi
szonyod Békéscsabához? Ma
radsz a városban? 

- Április 1-jén lesz hét éve an
nak, hogy Békéscsabára kerül

tem mint a Krónika tudósítója. Előtte Szolnokon 
dolgoztam nyolc évig, de ott nem tudtam gyökeret 
verni. Az itteni embereket az első pillanattól meg
szerettem. Békéscsabainak vallom magam. Itt, 
ezen a vidéken soknyelvűek az emberek, nyitottak, 
többségük pedig szegény és kiszolgáltatott. Úgy 
érzem, befogadtak, bizonyítja ezt az a nagy szere
tet, amit most érzek. A megye szinte minden ré
széből, a társadalom minden rétegéből kerestek, s 
mindenki kérdezte, hogy tud-e segíteni. Biztos 
vannak olyanok is, akik örültek, hogy engem elbo
csátottak, de véleményem szerint ők kisebbség
ben vannak. Köszönöm mindenkinek, aki mellém 
állt, emiatt is érdemes volt dolgoznom, ezért is ki
tartok, itt maradok, pedig ezáltal lemondok egy sor 
kitűnő állásajánlatot. Úgy gondolom, győzni fog az 
igazság, s leszek megint a Magyar Rádió Békés 
megyei tudósítója. Jogilag most is az vagyok, csak 
a hatalom elhallgattatott. 

- Furcsa dolog kollégától interjút kérni. Remé
lem, rövidesen újra hallunk téged. Az éterben. 

(Sz. Sz.) 
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CSAJÁNYI MELINDA 
középiskolai tanár, 

országgyűlési képviselőjelölt 

* * \ 

K Ö S Z Ö N Ö M 
eddigi támogatásukat! 

Kérem, továbbra is segítsék jelölésemet 
ajánlószél vényeik leadásával. 

TALÁLKOZZUNK 
szerdánként 15 órától 18 óráig 

a Nagy Imre téri székházunkban! 

BIZTOS LÉPÉSEK, NYUGODT JÖVŐ! 
(x) 

1 Már maguktól idetalálnak... 

Palotás János kocsija már magától idetalál Békés megyébe, annyi
szor járt nálunk a Köztársaság Párt elnöke. Ezt maga Palotás János je
lentette ki a párt Békés megyei kampánynapjának utolsó állomásán, a 
békéscsabai Szakszervezetek Székházában. Az elnök ugyanakkor hoz
zátette: valamennyi ittlétekor igen csinos arcok fogadják őt, ami szintén 
inspirálja arra, hogy megyénkbe jöjjön. S bár más pártok úgy vélték, a 
Köztársaság Párt vidéken leszerepel, Palotás komoly választási megle
petést ígért, mert vidéki kampánykörútjain azt tapasztalta, hogy az em
berek nem közömbösek a politika iránt, sőt, éppen ellenkezőleg: kellő 
számú okos ember aktív részvételével igenis elindulhat az ország a fel
felé vezető úton, s a vidéki lakosság ezt látva nem fog idegenkedni a 
politikusoktól. 

A lakossági fórum előtt megtartott sajtótájékoztatón bemutatkoztak a 
médiumoknak a Köztársaság Párt Békés megyei jelöltjei. Békéscsabán 
dr. Prekop Ottó a jelölt, akiről tudni kell, hogy 39 éves, és nem volt tagja 
semmilyen pártnak. Két évvel ezelőtt a Fidesz támogatásával már indult 
az időközi választásokon. Akkor az első fordulóban a negyedik helyen 
végzett, alig háromszáz szavazattal lemaradva a második helyezett, ké
sőbbi győztes Lukovics Évától. A jelölt büszkén említi önéletrajzában, 
hogy a város legmodernebb általános iskolájában, a 10-es számúban 
végezte alsófokú tanulmányait, ahol Gazsi Endre volt az osztályfőnöke, 
s öt élete egyik meghatározó egyéniségének nevezi. Egyetemi tanul
mányait a pécsi, illetve a szegedi egyetem jogi karán végezte. 1988 óta 
vállalkozó, jelenleg a Trezor Rt. elnök-vezérigazgatója, a cég felerészben 
az ő, felerészben felesége tulajdona. 

Prekop Ottó nyolc éven át cselgáncsozott versenyszerűen a csabai 
Dózsa, az Előre Spartacus és a Honvéd Szalvai SE színeiben. Kedvenc 
költője és példaképe Arany János, szeret horgászni. Nős, előző felesé
gétől van egy kilencéves fia, másfél évvel ezelőtt újra nősült, tavaly fiú

gyermeke született. 
A Köztársaság Párt nagyon bízik sikeres szereplésében... 

SZILASI MIHÁLY 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését március 
17- ón, csütörtökön 9 órai kezdet
tel tartja a városháza dísztermé
ben. Az ülés nyilvános, mindenkit 
szeretettel várunk! Várható napi
rend: 

1. A közgyűlés március-szep
temberi munkatervének elfogadá
sa. 

2. Vagyoni ügyek. 
3. Beszámoló az 1993. évi 

pénzügyi és gazdasági ellenőr
zések tapasztalatairól. Az 1994. 
évi ellenőrzési ütemterv megvita
tása. 

4. Az önkormányzat tulajdoná
ban lévő állóeszközök felújítási 
előirányzatának feladatonkénti -
tételes - jóváhagyása. 

5. Beszámoló az önkormány
zat 1990-1993. évi költségvetésé
nek alakulásáról. 

6. A víz- és csatornadíjak meg
állapításáról szóló rendelet megal
kotása. 

7. Lakásügyek. 
8. Oktatási ügyek. 
9. Támogatási keretek pályá

zat útján történő felosztása. 
10. A piac területét érintő rész

letes rendezési terv elfogadása. 
11. Békéscsaba új általános 

rendezési terve (bel- és külterü
let). 

12. A lakás célú önkormányzati, 
kamatmentes kölcsön támogatás 
helyi rendszeréről szóló rendelet 
megalkotása. 

13. Rendezési tervekre vonat
kozó rendeletek felülvizsgálata. 

14. A kórházzal kapcsolatos 
ügyek. 

15. Bejelentések. 
• FOGADÓNAPOK. Március 

18- án, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző, március 25-én Pap János 
polgármester tart fogadónapot a 
városházán 8 és 12 óra között. A 
polgármester fogadónapjára előre 
kell bejelentkezni telefonon (452-
252), vagy személyesen a titkár
ságon. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva országgyűlési 
képviselő (SZDSZ) március 18-
án, pénteken 15-16 óráig tart fo
gadóórát Gerlán, a polgármesteri 
hivatalban. 

Csajányi Melinda országgyűlési 
képviselőjelölt (MDF) szerdai na
pokon 15-18 óráig várja a válasz
tókat az MDF Nagy Imre téri szók
házában. 

• MIÉP-hír. A MIÉP ország
gyűlési képviselőjelöltje, Vincze 
Ernő tanár gondolatcserére várja 
a csabai polgárokat március 18-
án, pénteken 18.30-tól a József 
Attila Általános Iskolában, a Len-
csési-lakótelepen. 

• MSZDP-hír. Botyánszki Györ
gyöt, az MSZDP városi elnökét 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

megválasztották a párt megyei 
ügyvezető elnökévé. 

• FELHÍVÁS. Az Arany János 
Művelődési Házban (Mezőmegye-
ren) március21-ón, hétfőn Igoré
tól falugyűlés lesz, amelyben be
mutatkozik Pelle László falugaz
da. Szó lesz a tavaszi mezőgaz
dasági munkákról, a megtermelt 
gabona értékesítéséről. 

• KÖZLEMÉNY. Békéscsaba 
1. sz. országgyűlési egyéni vá
lasztókerületében (Békéscsaba, 
Csabaszabadi) működő megvá
lasztott választási bizottság elnö
ke dr. Boros Erzsébet, titkára Du-
ray Miklósnó, tagja Hőgye Imre. 
Hivatali helyisége: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Békéscsaba, Szent Ist
ván tér 7. emelet 112. szoba, te 
lefon: 452-252/119. 

• HARE-HARE. Hare Krsna-
program az ifjúsági házban min
den pénteken délután a 20-as te
remben. Indiai zene, filozófia, ve
getáriánus ételkóstoló. 

• M A T R I K U L A 

HÁZASSÁG 

Malatyinszki Gyöngyi és Kucse-
ra Norbert, Gábor Beáta Judit és 
Csjernyik Mihály 

ELHALÁLOZÁS 

i Já-Rózsavölgyi Mátyás, Acs J, 
nosnó Baukó Margit, Víg Aladár, 
Laczó Pál 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601, Pf. 112 
Telefon: (66) 445-676, 452-252, 
telefax: 441-236, telex: 83-229 

Szedés: A&M Stúdió 
Nyomás: Hungária-lnfo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



SARKADINE 
DR. LUKOVICS ÉVA 

C3 

az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje. 
Békés megye 1. választókerület 

pa

rte Ö n 

Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
SZDSZ-es országgyűlési képviselőjelöltre szavazna, 

AJÁNLÁSI SZELVÉNYÉT 
(kopogtatócéduláját) 

Békéscsabán az alábbi helyeken adhatja le: 
">SZDSZ-iroda (Szent István tér 10., emelet, 

a katolikus templommal szemben) 
Apolló látszerészet (Andrássy út 7-11.) 

_r *Wel-com Ingatlanközvetítő Iroda (Andrássy út 6.) 
^ Motorkerékpárbolt (a Tessedik u. 24.-gyel szemben) 

FELHÍVÁS 
A Madách Utcai Általános Iskola pedagógusai 1993-ban lét

rehozták a Tizenkét Évfolyamos Nevelőiskoláért Alapítványt 
annak érdekében, hogy elősegítsék a 12 évfolyamos általános 
és szakképző iskolatípus szakmai, tárgyi feltételeinek megte
remtését. Az alapítvány céljai között szerepel a számítástechni
ka és az idegen nyelvek oktatásának fejlesztése, a szlovák 
nemzetiségi nyelv és kultúra ápolása, a labdarúgóutánpótlás
nevelés, a tehetséges tanulók segítése. Az alapítvány kuratóri
uma kéri mindazon magán- és jogi személyeket, akik és ame
lyek az alapítvány célkitűzéseivel egyetértenek, hogy csatlako
zásukkal, támogatásukkal segítsék elő e célok megvalósulását. 
Az alapítvány címe: 5600 Békéscsaba, Madách u. 2. 
Számlaszáma: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 619-006808-0. 

Y E G H LÁSZLÓ 

30 éves 
agrármérnök, 
a FIDESZ 
békéscsabai 
országgyűlési 
képviselőjelöltje 

HA UNOD 
A BANÁNT, 
VÁLASZD 
A NARANCSOT! 
Kérem, hogy kérdéseivel, javaslataival, észrevételeivel 

keresse fel kampányirodánkat. 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11 -17 . 

Tel.: 447-247 /195 , 161-es mellék. ( x ) 

FIDESZ: MARAD A KÁRPÓTLÁS 
A Fidesz valamennyi megyé

ben megismerteti a mezőgazda
sággal kapcsolatos elgondolásait, 
s az agrárszakemberek igen jó
nak találják azt - mondta Glatt-
felder Béla országgyűlési képvi
selő, a Parlament mezőgazdasá
gi bizottságának tagja, aki sajtótá
jékoztatón vázolta a Fidesz ag
rárprogramját. 

A képviselő fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy a Fidesz, min
den ellenkező híreszteléssel el
lentétben, nem fogja újragondolni 
a földtulajdoni kérdéseket, azaz a 
kárpótlásban eddig lezajlott folya
matokat nem fordítja vissza, ma
gát a kárpótlási folyamatot azon
ban minél előbb be kívánja fejez
ni. A Fidesz egyetért azzal is, 
hogy átmenetileg külföldi magán
os jogi személy nem szerezhet 
termőföldtulajdont. Ezenkívül meg 
kell gátolni, hogy regionális tulaj
don- és használatmonopólium 
alakuljon ki. 

A párt agrárprogramja kiemel
ten foglalkozik a fiatal és kezdő 
gazdálkodókkal. Szeretné őket 
ösztönözni arra, hogy hosszú tá
von stabil, hatékony mezőgazda
sági vállalkozásokat hozzanak 
létre. Ennek eszköze a hosszú le
járatú, kedvezményes kamatozá
sú kölcsön kell hogy legyen. A fa
lusi munkanélküliség enyhítésé
nek érdekében a válságsújtotta 
térségeket kiemelten kell támo
gatni. 

A Fidesz szerint a földadót el 
kell törölni. Ezzel kapcsolatban 
Glattfelder Béla emlékeztetett ar
ra, hogy ez a tétel igen sok párt 
agrárprogramjában szerepel. 
Olyanokéban is (lásd szocialista 
párt), akik annak idején megsza
vazták a parlamentben ezt az 
adófajtát. Most viszont, a válasz
tásokhoz közeledve, nagyon so
kan választási fogásként próbál
ják bevetni a földadó eltörlését, 
ami viszont akár azt is eredmé
nyezheti, hogy a választók észre
veszik, mely pártok véleménye 
nem állandó ebben a kérdésben. 

A sajtótájékoztatón részt vett 
Végh László, a párt békéscsabai 
jelöltje is, akitől a csabai konzerv
gyárral kapcsolatos problémákra 
kérdezett rá lapunk. A jelöltnek az 
volt a véleménye, hogy miután a 
cég - egészben - egyelőre sen
kinek sem kellett, már az is ered
mény lenne, ha a legrövidebb időn 
belül tartósan működni tudna a 
konzervgyár. Glattfelder Béla 
mindehhez hozzátette, hogy a fel
dolgozóipari gyárakat hosszú ideig 
állami tulajdonban tartották, de 
ahol sikerült privatizálni e cégeket, 
ott az új tulajdonosoknak köszön
hetően jobb a helyzet. A Fidesz 
egyébként úgy véli, akkor érde
mes privatizálni, ha a cég új tulaj
donosa szerződósben vállalja, 
hogy foglalkoztatja a dol
gozókat hosszú távon. 

SZIL 



m 
MAGYAR 

SZOCIALISTA PART 

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS 

1994. március 21-én 18.00 órától 
a Party étteremben 

(Békéscsaba, Szabadság tér 11 -17.) 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
szervezünk 

EZT IS MEGÉRTÜK! 
címmel. 

Vendégünk: 
S Z E K E R E S IMRE, 

a Magyar Szocialista Párt alelnöke. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

\ TÓTH KÁROLY 

ÚJ PIACHOZ HITEL KEL 
Lakossági fórumon ismer

tették elképzeléseiket a pol
gármesteri hivatal képviselői 
Békéscsaba 7. sz. választó
körzetének polgárai előtt. A 
téma a Szabó Dezső utcai 
piac helyzete volt. Herczeg 
Tamás önkormányzati képvi
selő, aki kezdeményezte a fó
rumot, bevezetőjében el
mondta, hogy bár tavaly már 
téma volt a piac körül kialakult 
helyzet, úgy tűnt, sikerült 
megoldani a problémát. A la
kossági visszajelzések alap
ján azonban mégsem lehet 
minden rendben, ráadásul az 
önkormányzat éppen március 
17-én tárgyalja a piac fejlesz
tési és rendezési tervét. A fó
rumon részt vett Domokos 
László alpolgármester is, aki 
elmondta: a fejlesztés sok 
pénzbe kerül, az önkormány
zatnak ehhez hitelt kell fel
vennie. Ha minden a tervek 
szerint halad, akkor is legfel

jebb az év végén 
szűnhetnek meg az 
áldatlan állapotok a 

piac környékén. Akkor viszont 
már egy kulturált, zárt rend
szerű piaca lesz a városnak, 
ahol megoldódik a parkolás, 
az árufeltöltés. 

A hozzászólók épp e két 
utóbbi témához tettek fel kér
déseket. Volt, aki amiatt ag
gódott, hogy az lllésházi utca 
túl nagy forgalmat bonyolít 
majd le. Más vélemény sze
rint a parkolással is lesznek 
gondok. Ezzel kapcsolatban 
az alpolgármester megje
gyezte, hogy az üzemeltető 
valószínűleg a sávos fizető
parkolási módszert alkalmaz
za majd: minél távolabb van a 
piactól a parkoló, annál keve
sebbe kerül majd a parkolás. 
Az árufeltöltéssel kapcsolat
ban pedig elhangzott: meg 
kell oldani, hogy az árufeltöl
tés és a vásárlás időben külö
nüljön el egymástól. A piac
rendezési terv végső megva
lósulásáig Herczeg Tamás -
csakúgy, mint tavaly - a piac 
környékén élők türelmét kérte. 

SZILASI MIHÁLY 

• SZABADON ÉS FELEMÁSAN 

28. Alföldi Tárlat 
örömmel, de szorongva lép 

be az ember a Munkácsyról el
nevezett múzeumba. Nincs 
szó órzelemzavarról, ha egy
szerre jelentkezik a két emó
ció. Aki ismeri a helyet adó in
tézmény névadójának 150. 
születési évfordulójához kap
csolódó 28. Alföldi Tárlat létre
jöttének történetét, bizonyára 
megért. Azért, hogy megma
radhasson és nagyobb nyilvá
nosságot kapjon a több évtize
des seregszemle, az elmúlt év 
nyara helyett, most került meg
rendezésre. Az álmoskönyvek 
szerint a képzőművészeti lát
ványnak nem előnyős a tél 
végi, tavasz eleji széljárás. Mű
tárgyjegyzék és katalógus nem 
készült, díjakat sem osztottak, 
s ez jelzi a látogató számára, 
hogy nem hangzik újdonatnak 
a megállapítás: kevés a pénz a 
békési régióban képzőművé
szetre. Az egykori mecénás -
leánykori nevén az állam -
most megyei és városi önkor
mányzat néven jelenik meg a 
művészeti életben. Az intéz
ményeik helyet biztosítanak a 
a kiállításokhoz, de többre nem 
igen futja erejükből. Annyit tud
nak kínálni, hogy a bemutatko
zás által a múzeumok, galériák 
legitimálják a művészeket az
zal, hogy falaik közé engedik 
műveiket. Ezáltal nő a műalko
tások tőkeforgalmi értéke, de 
nagyon kevés az az alkotó, aki 
képét, grafikáját, szobrát pénz
zé tudja tenni. Miután az állam 
nem kívánja a kortárs művé
szeti irányzatokat befolyásolni, 
Békéscsabán is csupán lehető
séget adott a nyilvánossághoz 
jutáshoz. A „szabadon" meg
mutatkozó eredmény azonban 
felemás. 

Mérsékelt izgalmat vált ki a 
szemlélőből az a tény, hogy a 
Munkácsyra emlékező tárlaton 
banálisan vagy reminiszcenci
ával fogalmaztak alkotók a 
nagy festő elődöt, illetve né
mely képének szereplőjét áb
rázolva. Szóval rend van és 
rendezettség, szolid avantgar-
dizmus és hozzá megfelelő 
mértékben adagolt visszafogott 
tárgyiasság. A kimunkált egyé
ni stílusok, jó ideje felépített 
magánmitológiák együttsugá
rozzák a vizuális köntösben 
megjelenő konszolidációt. Az 
egyes alkotások az oeuvre-ön 
belül kitüntetett szereppel bír
nak, de az Alföldi Tárlaton a 

békés nyugalom szigetét jelen
tik. Félreértés ne essék, nem i 
mindenáron való lázadást hiá 
nyolom, hanem a koncepciót. 

Az elegáns reprezentáció 1 
datja a publikummal, hogy 
teznek a Körösök mellékén je
les képzőművészek. Ez a nagy 
hagyományú fórum mindig or
szágos volt, de főleg az inne 
elszármazottak vagy ide kötő 
dők kapcsolódtak hozzá. Külö 
nősen az 1956-os forradalon 
utáni évtizedben volt jelentősé 
ge, mert ezt a tárlatot haszna 
ta a hatalom zsilipnek az eltil
tott művek visszaengedésére 
Most a meghívott alkotó ké 
maga választotta művet küld 
hetett be, amely szakmai bír 
lat nélkül került kiállításra. A kí
váncsi látogató menjen'el, 
nézze meg, mivel léptek nyil
vánosság elé Munkácsy nevé 
nek ihletésében a kortárs kép 
zőművészek! Kiváltképp érvé 
nyes ebben az esetben, hogy 
egy olyan tárlatról, melyre min 
denki azt küldhet, amit akar, 
közönség is bátran gondolha 
azt, amit ő akar. Más kérdés 
hogy megtehetik-e ugyanezt i 
megyei és városi önkormány 
zatok? Természetesen, csupa 
azon kell meditálniuk, hogy 
akarnak-e ismét rangot adni | 
kiállításnak. Ha igen, akkor i 
dozni kell! Lehet, hogy a kiállí
tás összképe maradna hetero 
gén, de minőségileg nem csu 
pán a kortárs képzőművésze 
útkereséséről, hanem eredmé 
nyeiből is többet láthatna a 
megye és a megyeszékhely la
kossága. Ez pedig a közjót, 
közművelődést szolgálná. 

Semmiképp se lehet azon 
ban szkeptikusan zárni a tárlat-
ismertetőt, mert a Békéstáji 
Művészeti Társaság (nagyjáb 
a régi Alap-tagokat tömörítő 
egyesület) díjat alapított, mint
egy a szakma becsületét ment
ve. Méltán kapta ezt az elisme 
rést Muzsnay Ákos, aki grafi
kusként ismert, de most éren 
sorozattal (Zsoltár) és tábla
képpel (Corpus) jelentkezett. 
Életművének jelentékeny alko 
tásai ezek az opuszok, ame 
lyek arról tanúskodnak, a világ 
megváltó gondolkodás az igaz 
alkotónál nem póz, hanem ele 
ven szemlélet. 

cs. TÓTH JÁNOS 



K CSABAI 
ÖZLÖNY 

D ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
5/1994. (II. 17.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Békéscsaba, Andrássy út-Jákai u.-

Csaba u.-Gyóni 6. u. által határolt terület 
- CSABA CENTER részletes rendezési tervéről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a módosított 1964. évi III. törvény, a végre
hajtásáról szóló módosított 30/1964. (XII. 2.) 
korm. rendelet, valamint a 7/1983. ÉVM-szá-
mú utasítás alapján a rendezési terv megva
lósítása érdekében a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

Általános előírások 

1.1 
(1) Ezen rendelet a Békéscsaba, Andrássy 

út-Jókai u.-Csaba u.-Gyóni G. u. által 
határolt területére és a területen bármi
lyen építési tevékenységet folytatni kívá
nó személyekre terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdésben behatárolt területen 
(a továbbiakban: a terv területe) területet 
felhasználni, építési telket, építési terüle
tet (közpark esetében : területet) kialakí
tani, az építésre szolgáló földrészleteken 
építési tevékenységet folytatni, valamint 
ilyen célra hatósági engedélyt kiadni - az 
országos érvényű rendelkezések és a 
hatályos általános rendezési terv szabá
lyozási előírásainak megtartása mellett -
csak a szabályozási tervben és a jelen 
előírások rendelkezéseiben foglaltaknak 
megfelelően szabad. 

(3) Jelen rendelet csak az 1993. december 
hóban elkészült részletes rendezési terv 
T - 1 . rajzszám alatt M=1:1000 méretará
nyú szabályozási tervlapjával együtt al
kalmazható. 

(4) A részletes rendezési terv (RRT) szabá
lyozási tervén kötelezőnek kell tekinteni 
és meg kell tartani 

- a kötelezőnek jelölt szabályozási vona
lat, építési vonalat; 

- a telkek rendeltetését és azok nagysá
gát; 

- az övezeti jellemzőket; 
- az épületek homlokzatmagasságára és 

tetőidomalakjára vonatkozó megköté
seket; 

- a kialakítandó park és zöldterület nagy
ságára vonatkozó megkötéseket. 

(5) A kötelező erejű elemek módosítása csak 
az RRT módosítási eljárásának szabályai 
szerint eszközölhető. 

(6) Az irányadó jelleggel szabályozott ele
mek tájékoztató jellegűek, ezért azok mó
dosíthatók. 

(7) A tervet, ha a megvalósulás 5 éven túl 
realizálódik, felül kell vizsgálni és az ak
kori aktualitásoknak megfelelően kell új
raszabályozni. 

II. FEJEZET 

A terv területének felhasználása 
2. § 

(1) A terv területét jellemzően vegyes keres
kedelmi, intézmény- és lakásterületként 
kell felhasználni. 

(2) A terv területének minimum 10%-át zöld
területként kell kialakítani és fenntartani. 

(3) A területen elhelyezhető építményfajták 
felsorolását lásd az 1. sz. mellékletben! 

(4) A területen el nem helyezhető építmény
fajták felsorolását lásd az 1. sz. mellék
letben. 

(5) A terület max. 60%-a építhető be. 
A belváros zöldterületi ellátottságának védel
me érdekében és az OÉSZ 78. § szerinti 
gépjárműparkoló-biztosítás kötelezettsége 
miatt a területen parkolóházat indokolt építe
ni 200 szgk.-befogadóképességgel. 

3. § 

A T - 1 . jelű terv 
részletes szabályozási előírásai 

(1) A területet teljes közművesítéssel kell el
látni jelen RRT szakági munkarészeinek 
megfelelően. 

(2) A területen tömbtelket kell kialakítani. A 
tömbtelek beépítetlen területén a közfor
galom (gyalogosforgalom, áruszállítás, 
hulladékelszállítás, gépjárműparkolás) 
részére szolgalmi jogot kell biztosítani. 

(3) A terven feltüntetett közterület gyalo
gosforgalom céljára szolgál, azon bármi
lyen felépítmény csak ideiglenes jelleggel 
és közterület-foglalási engedéllyel létesít
hető. 

(4) A területen átvezető út közútnak minősül, 
de csak célforgalomra használható. 

(5) A Csaba utca folytatása vegyes forgalmi 
útnak minősül kiszolgáló, várakozó, gép
kocsi-, gyalogos- és kerékpárforgalom 
céljára. 

(6) A (4), (5) bekezdésben jelzett utak ráhaj-
tásainál és a gyalogoszóna keresztező
désénél az útburkolat műszaki megoldá
saival a járműveket sebességkorlátozás
ra kell kényszeríteni. 

(7) A kijelölt zöldterületek fenntartását bizto
sítani kell, azokon felépítményt - köztár
gyak kivételével - elhelyezni nem lehet. 

(8) Épületeket létesíteni csak a terven előírt 
építési vonalon és homlokzatmagasság
gal szabad. 

(9) Az épületek tetőhajlásszöge 40-45 fok 
között lehet. Nagy mélységű épületek
nél megengedett a közterületről látható 
tetőszakaszok között kis hajlású tetőido
mok (lapostetők, terasztetők) beépítése. 

(10) Közterület felőli homlokzatokon loggia 
legfeljebb a homlokzathossz 20%-án al
kalmazható. 

(11) Az épületek földszintjén, I. és II. emele
tén lakásokat létesíteni nem szabad. 

Záró rendelkezések 
4. § 

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott ese
tekben az Építési Törvény és az OÉSZ 
előírásait kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba. 

(3) Ezen rendelet hatályon kívül helyezi a 
Békéscsaba Város Tanácsa 78/1989. 
(VI.15.) sz. határozatával jóváhagyott Bé
késcsaba Városközpont Északi Terület 
Részletes Rendezési Terve ezen terület
re vonatkozó előírásait. 

Békéscsaba, 1994. február 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

C S A B A C E N T E R 
K E R E S K E D E L M I KÖZPONT, 

BÉKÉSCSABA 

A területen elhelyezhető 
építményfajták felsorolása 

1. Lakás célú épületek: 
- egyedi lakások - magas igényszinttel -

kereskedelmi, szolgáltató-, intézmény
funkcióhoz kapcsolódóan (penthau-
sok). 

2. Kereskedelmi létesítmények: 
- üzletek; 
- üzletházak; 
- árubemutató-termek. 

3. Szolgáltatólétesítmények: 
- kisipari tevékenység folytatására 

alkalmas műhely, üzletrésszel. 

4. Igazgatási épületek: 
- irodaépület - magas igényszinttel; 
- bankok, biztosítótársaságok épületei, 

pénzváltók, zálogház; 
-számítóközpont. 

5. Kulturális és szórakoztató
létesítmények: 
- ideiglenes kiállítócsarnok; 
- kiállítási épületek, pavilonok, 

képcsarnok; 
- klubházak; 
- zenepavilon; 



- mozi, videobemutató; 
- kongresszusi épületek; 
- telekommunikációs létesítmények. 

6. Vendéglátás, idegenforgalom: 
- vendéglátóhelyek - étterem, eszpresz-

szó, kávézó, teázó stb. (legalább II. 
oszt. besorolás); 

- szálloda, panzió; 
- utazási irodák, kirendeltségek. 

7. Egészségügyi létesítmények: 
- magánklinika, orvosi rendelő; 
- nyilvános illemhely. 

8. Szabadidő- és sporttevékenység: 
- fitness center, kondicionálóterem, 

szauna stb.; 
- szabadidőközpont, fedett tekepálya, 

műjégpálya, uszoda; 
-játékterem; 
- park, játszótér, minigolf; 
- egzotikus állatok és növények 

bemutatója. 

9. Közlekedési létesítmények: 
- parkoló és gépkocsitároló épület 

(parkolóház). 

Nem telepíthető a területen 
környezeti hatásvizsgálat 

kötelezettsége alá eső tevékenység 
(86/1993. (VI.4.) korm. rendelet 

szerint): 

- a környezetet zaj-, vagy bűzhatással, szeny-
nyeződéssel zavaró, 2,5 tonna teherbírású 
gépjárműnél nagyobb szállítóeszköz-for
galmat vonzó tevékenység; 

- a környezet kulturáltságát zavaró, nyílt szí
ni tárolással és munkavégzéssel járó tevé
kenység; 

- gépkocsimosó, üzemanyagtöltő állomás, 
szerviz, javítóműhely, gumijavító; 

- tömeges gépkocsiforgalmat vonzó szuper
market, bevásárlóközpont; 

- ipari és mezőgazdasági épület, raktár; 
-oktatási-nevelési intézmény, vallási célú 

épület, katonai és védelmi létesítmény. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/1994. (II. 17.) számú önkormányzati 

rendelete az építési tilalmak feloldásáról és 
elrendeléséről szóló többszörösen módosított 
20/1992. (VI. 11.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

1- § 

A rendelet 2. §-ának alábbi szövegrészei ha
tályukat vesztik: 
Cím Hrsz. 
Mezőmegyer, Nyárfa u. 11 418 részb. 
Mezőmegyer, Nyárfa u. 11 417 részb. 
Mezőmegyer, Nyárfa u. 11 415 részb. 
Mezőmegyer, Nyárfa u. 11 416 részb. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba. 

Békéscsaba, 1994. február 17. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
7/1994. (11.17.) sz. önkormányzati rendelete 

az általános rendezési terv 
külterületi szabályozásának módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a módosított 1964. évi III. törvény, a végre
hajtásáról szóló módosított 30/1964. (XII. 2.) 
korm. rendelet, valamint a 7/1983. ÉVM-szá-
mú utasítás alapján a rendezési terv megva
lósítása érdekében a következőket rendeli el: 

I. F E J E Z E T 

Általános előírások 
1- § 

(1) Békéscsaba Város Tanácsának 3/1984. 
(III. 21.) sz. rendelete 17. § (1) bekezdé
se az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
- szilárd és folyékony települési hulladé

kok elhelyezésére és kezelésére szol
gáló telepek, lerakóhelyek. 

(2) A rendeletben foglaltak érvényesítése so
rán le kell folytatni a 7/1983. (Ép. Ért. 23.) 
ÉVM-számú utasításban foglalt, a rende
zési tervek egyeztetésére vonatkozó el
járásokat. 

II. F E J E Z E T 

A külterület felhasználása 
2. § 

Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén 
városi hulladékkezelő mű létesíthető a hrsz. 
0763/21. területen. 

3. § 

(1) A hrsz. 0763/21. terület a mezőgazdasági 
művelési ágból történő kivonása után az 
OÉSZ 46. § (2) bekezdés c) pont szerint 
egyéb rendeltetésű területnek minősül. 

(2) A hrsz. 0763/21. terület az OÉSZ 46. § 
(2) bekezdés alapján a 3. építési övezet
be tartozik. 

(3) A hrsz. 0763/21. területen a Békéscsaba 
MJV városi hulladékkezelő mű elhelyezé
sére az OÉSZ 10. § (2) bekezdése sze
rint rendezési tervet kell készíteni. 

Záró rendelkezések 
4. § 

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott ese
tekben az Építési Törvény és az OÉSZ 
előírásait kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1994. február 17. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
8/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati rendelete 

a belterületi lakóterületek 
részletes rendezési tervéről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a módosított 1964. évi III. törvény, a végre
hajtásáról szóló módosított 30/1964. (XII. 2.) 
Korm. rendelet, valamint a 7/1983. ÉVM-szá
mú utasítsa alapján a rendezési terv megva
lósítása érdekében a következőket rendeli 
el: 

I. F E J E Z E T 

Általános előírások 

1- § 

(1) E rendelet Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros jelen rendelet 3., 4. és 5. §-ban rész
letesen ismertetett területekre és a terü
leten bármilyen építési tevékenységet 
folytatni kívánó személyekre terjed ki. 

(2) Jelen rendelet csak a Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá
nak városépítészeti irodájában 1963 de
cemberében készített részletes rende
zési terv T-4, T-5 és T-6 rajzszámú, 
M=1:1000 méretarányú szabályozási 
tervlapjaival együtt alkalmazható. 

(3) A részletes rendezési terv szabályozási 
tervén kötelezőnek kell tekinteni és meg 
kell tartani: 
- a kötelező erejűnek jelölt szabályozási 

vonalat, építési vonalat; 
- a telkek rendeltetését és azok nagysá

gát; 
- az övezeti jellemzőket; 
- az épületek szintszámára, földszinti 

padlóvonalára, a homlokzatmagasság
ra, a tetőidom alakjára vonatkozó meg
kötéseket. 

(4) A kötelező erejű elemek módosítása csak 
a részletes rendezési tervre érvényes 
módosítási eljárási folyamat keretében 
módosíthatók. 

(5) Az irányadó jelleggel szabályozott ele
mek tájékoztató jellegűek, ezért azok mó
dosíthatók. 

(6) A tervet, ha a megvalósulás 5 éven túl 
realizálódik, felül kell vizsgálni és az ak
kori aktualitásoknak megfelelően kell új
raszabályozni. 

II. F E J E Z E T 

A terv területének felhasználása 
2. § 

A rendezési terv területén csak lakóterület 
került kialakításra, a terv az egyes területek 

2 



részletes beépítési módjait, szabályozási 
előírásait tartalmazza. 

3 . § 

A T - 4 jelű terv részletes előírása 

(1) A tervezési terület határai a Berzsenyi ut
cai 1518/1 hrsz.-ú telek, a Berzsenyi ut
ca, a Berzsenyi utca 1514 hrsz.-terület és 
északról a létesítendő új csapadékvíz
csatorna.' 

(2) A kialakított telkeket teljes közművesítés
sel kell ellátni jelen részletes rendezési 
terv szakági munkarészeinek megfele
lően. 

(3) A területen 39 db 35 m mély és 16,35 m 
széles telek alakítandó ki. A telkek szé
lességi méretei a geodéziai kitűzés során 
változhatnak. 

(4) A telkeken oldalhatáron álló, utcavonalra 
elhelyezett földszintes, maximum kétla
kásos családi házak helyezhetők el tető
tér-beépítési lehetőséggel. 

(5) Az épületek utcai homlokzata csak orom
falas kialakítású lehet, a magastető ge
rincvonala az oldalhatárral párhuzamos. 
Az épületek körüli rendezett terepszínt + 
85,50 mBf. Az épületek padlószintje a 
Berzsenyi utcán + 85,80 mBf-ről növek
szik + 86,57 Bf-ig, épületenként 7 cm-rel 
a Berzsenyi utcai útburkolat emelkedésé
vel párhuzamosan. A többi épület padló
szintje + 85,80 mBf. 
A megengedett utcai homlokzatmagas
ság 3,30 m és 4,20 m közötti, a tetőhaj
lásszög 35 fok és 45 fok között lehet. 

(6) Melléképület csak a főépülettel egybeé
pítve helyezhető el a telkeken. A telkek 
méretei miatt a területen tilos haszon
állatokat tartani, ilyen célra mellék
épületet építeni. Maximálisan 30% lehet 
a telek beépítettsége, a melléképületek
kel együtt. 

(7) A területen a közterületeken fákat kivágni 
csak olyan mértékig szabad, hogy az út-
és közműépítésekhez a minimális hely 
biztosítható legyen. A helyigényt organi
zációs tervvel kell igazolni. A fakivágásra 
engedélyt Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros jegyzője adhat. 

(8) A lakótelkeken az épületek hátsó homlok
zati vonala és a hátsó telekhatár között 
fakivágásra - kivéve, ha élet- vagy va
gyonbiztonságot veszélyeztető helyzet 
alakul ki - nem adható engedély. 

Az épületek hátsó homlokzati vonala és 
az utcai telekhatár közé eső területen fa
kivágási engedély az épületek és azok 1 
m-es környezetén túl csak akkor adható 
- kivéve, ha az élet- vagy vagyonbizton
ságot veszélyezteti - , ha a fa lehetetlen
né teszi a telek használatát. 
Ez nem lehet több mint egy 3 m széles 
sáv, mely a gépjárműbehajtót is magá
ban kell foglalja. 

A fentieken túlmenően maximum a be
építetlen telekterület 10%-ára lehet fa
kivágási engedélyt kérni, illetve adni, 
amenynyiben az a telek rendeltetésszerű 
használatához szükséges. 

4. § 

A T - 5 jelű terv részletes előírásai 

(1) A tervezési terület határai az 1493/5 
hrsz.-ú főiskolai telekhatár, a tervezett la
kóutca nyugati oldala, a Degré utca, a 
körgát, az 1553 hrsz.-ú telek, az 1517 
hrsz.-ú út, az Egészségügyi Gyermekott
hon nyugati oldalhatára, valamint a kiala
kított lakóterületek északi, illetve keleti te
lekhatárai. 

(2) A kialakított telkeket teljes közművesí
téssel kell ellátni jelen részletes rendezé
si terv szakági munkarészeinek megfele
lően. 

(3) A főiskola melletti területen 23 db telket 
kell kialakítani a szabályozási terven lévő 
méretekkel. 

(4) A telkeken láncházas beépítéssel egyla
kásos lakóépületek építhetők, földszint + 
tetőtér-kialakítással. A főtömeg oromfa
las, előtornácos kialakítású kell legyen, 
utcára merőleges gerincvonallal. A „lánc" 
utcával párhuzamos gerincvonallal épí
tendő. 
A rendezett terepszint + 86,00 mBf. Pad
lószint + 86,45 mBf, utcai homlokzatma
gasság 3,50 m. A tetőhajlásszög 45 fok. 

(5) A telkeken melléképületet építeni tilos. 
(6) Az Egészségügyi Gyermekotthon melletti 

területen 40 db telket kell kialakítani a 
szabályozási terven lévő méretekkel. 

(7) A telken átriumos beépítési móddal kell 
az épületeket megtervezni a beépítési 
terv szerint. 
Telkenként egy lakás építhető úgy, hogy 
a közös gerincvonalú 2 lakásegység 
együtt tervezendő, illetve építendő meg. 
A rendezett terepszint + 86,00 mBf. A 
padló- és homlokzatmagasság a közös 
gerincvonalú 2-2 lakásegységnél azonos 
kell legyen. 
A padlószint +86,30 mBf és 86,45 Bf kö
zött, a homlokzatmagasság 3,30 és 4 m 
között mozoghat. A tetőhajlás 40 fok és 
45 fok között lehet. 

5. § 

A T -6 jelű terv részletes előírásai 

(1) A tervezési terület határai a 868 hrsz.-ú 
telek, a Nádas sor páros oldala, a 822 és 
823 hrsz.-területek északkeleti határai, 
valamint a körgát. 

(2) A kialakított telkeket teljes közművesí
téssel kell ellátni jelen részletes rendezé
si terv szakági munkarészeinek megfele
lően. 

(3) A területen 47 telket kell kialakítani a sza
bályozási terven lévő méretekkel. 

(4) A telkeken sorházas beépítéssel egylaká
sos lakóépületek építhetők földszint + te
tőtér-kialakítással. Az épületeket utcával 
párhuzamos gerincvonalú magastetővel 
kell építeni. A rendezett terepszint az út
terveken szereplő útszintekhez képest 
0,10 m-rel magasabb. 
Az épületek padlószintje +0,30 m -0,45 
m között lehet a rendezett terephez ké
pest, de egy-egy soron azonos kell le
gyen. 
Az utcai homlokzatmagasság 3,30 m és 
4 m között lehet, de egy-egy soron azo
nos kell legyen. A tetőhajlásszög 40 fok 
és 45 fok között lehet, de egy-egy soron 
azonos kell legyen. 

(5) A telkeken melléképületet építeni tilos. 

Záró rendelkezések 
6. § 

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott ese
tekben az Építési Törvény és az OÉSZ 
előírásait kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet 1., 2., 4., 5., 6. §-a a kihir
detés napján, 3. §-a a tervezési terület er
dőművelési ágból megtörténő kivonása
kor lép hatályba. 

Békéscsaba, 1994. február 17. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/1994. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelete 

a rendszeres nevelési segély 
átmeneti szabályairól 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 10/1994. (I. 30.) korm. sz. rendelet 17. § 
(4) bekezdésének c) pontjával hatályon kívül 
helyezett rendszeres nevelési segély pótlá
sára az 1991. évi XX. törvény 135. § p) pont
jában foglalt felhatalmazása alapján az aláb
bi rendeletet alkotja: 

1 § 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a védő- és óvóintézkedésként fizetendő se
gély folyósításáról szóló önkormányzati ren
delet megalkotásáig - az átmeneti időszakra 
- az 51/1986. (XI. 26.) Mt. sz. rendelet alap
ján bírálja el a kérelmeket. 

2. § 

Ez a rendelet 1994. február 25-én lép hatály
ba, rendelkezéseit azonban február 1-jétől 
kell alkalmazni. 

Békéscsaba, 1994. február 24. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
P Á L Y Á Z A T 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSRA 

AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK HELYI VÉDELMÉHEZ 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
22/1992. (VII. 9.) sz. alatt rendeletet alkotott 

az építészeti értékek helyi védelméről 
(Heti Mérleg 28. sz., 1992. VII. 15.). 

A rendelet 8. paragrafusa intézkedik a fenntartás támogatásáról. 

8 . § 

1. A tulajdonos kérelmére - javaslatára - a védelemhez szük
séges műszaki beavatkozásokra a költségvetésből vissza 
nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves összegét 
a tárgyévi költségvetés határozza meg. 

2. A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázatot a jegy
zőnél kell benyújtani. A támogatást igényelheti magánszemély 
és nem gazdálkodó szervezet, intézmény, akinek (amelynek) 
az épület, építmény tulajdonában, használatában vagy keze
lésében van. 

Támogatás adható: 
- védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épü

letre, építményre, vagy annak részére; 

- olyan épületre, építményre vagy környezeti érték (park, fasor, 
utcabútor, felszerelés) megóvására, ami a város védett terü
letére esik és felújítását az építésügyi hatóság elrendelte, vagy 
műszakilag indokoltnak tartja. 

Támogatás nyújtható: 
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében, 

védelemre érdemes főhomlokzatra és oldalkert felőli homlok
zat felújítására; 

b) lakás céljára szolgáló, szabadonálló épületek esetében véde
lemre érdemes, közterületről látható homlokzatok felújítására; 

c) közönségforgalmú épületek esetében (pl. kereskedelmi, szol
gáltatóépület stb.), védelemre érdemes homlokzat felújításá
ra, belső terek rehabilitációt igénylő, de az eredeti állapotot 
tükröző rekonstrukciójára. 

3. A pályázatokat a városgazdálkodási és városfejlesztési bizott
ság bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban mű
szaki indokoltság alapján. 

A pályázatok tartalmi követelményei: 
- kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám), a vé

dendő épületrész leírásával, címével, fotójával, műszaki ada
taival (alapterület, lakásszám stb.); 

- előirányzott költségek bemutatása, kivitelezési ajánlat vagy 
tervezői becslés; 

- az igényelt támogatás összege, megjelölve a saját erőből el
végzendő munkák értékét; 

- az 1995. évre áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell 
bontani és a kérelemben jelezni szükséges. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 1994. április 15., 16 óra. 

A pályázatokat a jegyzőnek címezve a polgármesteri hivatal vá
rosépítészeti irodájánál kell benyújtani. A pályázatokat a város
gazdálkodási és városfejlesztési bizottság 1994. május 25-i ülé
sén bírálja el, döntéséről az érdekelteket 1994. június 15-ig ér
tesíti. A támogatások kifizetése az elvégzett munkák számlái 
alapján 1994. december 15-ig megtörténik. 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ban foglaltak szerint 

pályázatot hirdet az alábbi oktatási-nevelési intézmények 
vezetői állásának betöltésére: 

Ligeti Sori Óvoda - Békéscsaba, Ligeti sor 16., 
Fövenyes Úti Óvoda - Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a., 
Kömíves K. Sori Óvoda - Békéscsaba, Pásztor u. 91-93., 
Jázmin Utcai Óvoda - Békéscsaba VIII., Jázmin u. 3., 
Szigligeti Utcai Óvoda - Békéscsaba, Szigligeti u. 3., 
Trefort Utcai Óvoda - Békéscsaba, Trefort u. 21-23., 
Fő Utcai Óvoda - Békéscsaba VII., Fő u. 8., 
Dr. Becsey O. Utcai Óvoda - Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 25., 
József A. Ltp*.-i Óvoda - Békéscsaba, Lencsési út 15. 

óvodavezetői állásokra 
és az 

Áchim L. András Általános Iskola - Békéscsaba, Petőfi u. 1. 
iskolaigazgatói állására. 

A képesítési feltételek és a pályázatok elbírálása a hatályos 
jogszabályok szerint történik. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• szakmai önéletrajzot; 
• az intézményre vonatkozó vezetési, fejlesztési programot; 
• erkölcsi bizonyítványt; 
• a szakmai végzettséget bizonyító okiratot. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 1994. március 31. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője, 

Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Információt a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és 
sportirodáján lehet kérni. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

(Békéscsaba, Szent István tér 7.) 

nyilvános pályázatot hirdet: 

Kisszik u. - Trefort u. - lllésházi u. csapadékcsatorna
kivitelezési munkáinak megvalósítására. 

Az ajánlattétel alapja: - elkészült kiviteli terv, 
- részletes pályázati kiírás, 

melyek a városüzemeltetési irodán, Gritta Pál témafelelősnél 
vehetők át, 5000 Ft+áfa befizetése ellenében. 
A beruházás főbb adatai: 

440 m hosszú 80 cm átmérőjű csatorna, 
175 m hosszú 60 cm átmérőjű csatorna. 

Az ajánlatok beadási határideje: 1994. március 28., hétfő 9 óra. 
Helye: városüzemeltetési iroda. 

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 
1994. március 28., 9.05 óra. 

A kivitelezés befejezési határideje: 
a szerződéskötéstől számított 90 nap. 

A Stark Adolf Kertészeti Szakkör március 21-én, hétfőn 
házi kerti bor-, házi kolbász-, házipálinka-versenyt rendez 

a Tégla Közösségi Házban. 

A verseny nyílt, bárki benevezhet. 

A mintákat 8-10 óra között lehet leadni, a bírálat 10 órakor kezdődik. 

Érdeklődőket is szívesen látnak. 



Purcsi Tamás vállalkozó, 
SZDSZ-es önkormányzati 
képviselő. Három éven át volt 
a gazdasági-vállalkozási bi
zottság tagja, néhány hónapja 
- egyéb elfoglaltságai miatt -
a bizottságból kilépve tevé
kenykedik a városért. 

- Az önkormányzat meg
őrizte a város működőképes
ségét - talán ez a legnagyobb 
erénye. Az adósságállomány 
kezdetben csökkent, nem ke
rült sor nagyobb hitelfelvéte
lekre. Mivel azonban a város
nak kötelessége a Rózsa Fe
renc Gimnázium helyett egy 
állami gimnáziumot létrehoz
nia, ehhez 200 milliós hitelre 
lesz szükség. A gimnázium 
ügye olyan nagy horderejű 
kérdés, amelyről nem a szü
lőknek, diákoknak és a képvi
selőknek kellett volna dönteni; 
ezért javasoltam ebben a té
mában népszavazás kiírását, 
az ötletemet azonban a köz
gyűlés elvetette. Az emberek 
nem mindenütt érzékelik a 
rendszerváltást Békéscsabán, 
gondoljunk csak a sokhelyütt 
sáros utakra - szóval lett vol
na máshol is helye a pénznek. 
Nagy fájdalmam a sétálóutca 
is, hiába szorgalmaztam vál-

VISSZASZÁMLÁLÁS 

Égből 
po t t yan t . . . 

Purcsi Tamás 

toztatásokat, nem történt sem
mi. A szocialista tanácstól örö
költ, az égből minden rendszer 
és esztétikum nélkül lepoty-
tyant pavilonok, kerékpártáro
lók, bódék és nagy sebesség
gel száguldó kerékpárosok kö
zött nem lehet elengedni a 
gyerekek kezét... Bár így talán 
pályázhatunk a Guinness re
kordok könyvébe való bekerü
lésre, hisz a miénk az egyetlen 
olyan sétálóutca, amelyben 
nem lehet sétálni. A Domokos 
László nevéhez fűződő gazda

sági koncepció összességé
ben jónak mondható és véle
ményem szerint a közgyűlés 
döntő többsége alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy a város 
ügyeiről döntsön. 

- A hitelfelvételen kívül mi
ben jelentkeznek még az őn-
komnányzat nehézségei? 

- A kormánynak köszönhe
tően a törvények által nem tá
mogatott, gazdaságilag rosz-
szabb helyzetben kénytelenek 
működni az önkormányzatok. 
Bár az MDF sűrűn hangoztat
ja, hogy ha nem ők lennének 
hatalmon, az a demokrácia 
kudarcát jelentené, szerintem 
éppen az ellenkezője igaz. A 
demokrácia áldása az, hogy 
egy négy éven át gyalázato
san működő kormányt le lehet 
váltani egy önkormányzatba
rát, polgárbarát vezetésre, hi
szen a polgárok jóléte csak 
akkor biztosítható, ha a város, 
az ország „jólétét" megteremt
jük. 

- Hányasra értékeli az ön
kormányzat és a saját munká
ját? 

- Úgy gondolom, egy elfo
gadható közepes a közgyűlés 
és személyes munkámra is 
adható. 

M I K Ó C Z Y E R I K A 

FELHÍVÁS egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére 
Az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló törvény értelmében egyéni választókerü
letben jelöltet állíthatnak a választópolgárok, 
pártok, valamint azok a társadalmi szervezetek, 
amelyek megfelelnek a pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezései
nek. A jelöléshez legalább 750 az egyéni vá
lasztókerületben állandó lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok aláírással hitelesített ajánlása 
szükséges. 

Jelöltet ajánlani kizárólag a választásról 
szóló értesítéssel egyidejűleg megkapott 
ajánlási szelvénnyel lehet. Az ajánlási szelvé
nyen fel kell tüntetni az ajánló nevét, lakcímét, 
személyi számát, továbbá a jelölt nevét, a párt 
nevét vagy a független jelölés tényét. Az aján
lószelvényt saját kezűleg kell aláírni. 

Minden választópolgár csak a lakóhelye 
szerinti egyéni választókerületben és csak 
egy jelöltet ajánlhat. Az egyéni választókerület 
jelöltjeit legkésőbb 1994. április 8-án 16 óráig 
lehet bejelenteni az egyéni választókerületi bi
zottság hivatali helyiségében, amely a polgár
mesteri hivatalban található. 

A bejelentéshez csatolni kell az ajánló
szelvényeket és a jelölt nyilatkozatát arról, 
hogy: választójoggal rendelkezik; a jelölést el
fogadja; más egyéni választókerületben nem 

fogad el jelölést; nincs a képviselői megbízatás
sal összeférhetetlen tisztsége, illetve megvá
lasztása esetén lemond róla; a jelölt nyilvántar
tásba vételéhez szükséges adatokat (név, lak
cím, személyazonosító jel stb.), valamint önkén
tes adatszolgáltatás alapján 2 db 6x9 cm-es szí
nes fényképet, 20 soros gépelt önéletrajzot ab
ból a célból, hogy a választás éjszakáján az 
MTV-ben megjelenhessen, illetőleg a képvise
lőkről szóló kiadványokban közzétehető le
gyen; párt vagy társadalmi szervezet által jelölt 
esetében, amennyiben a pártot az OVB-nél elő
zetesen nem jelentették be - a jelöltet, listát ál
lító pártok bejelentéséről szóló részben szerep
lő adatokat, okmányokat, a jelölő párt nyilván
tartásba vételéről szóló bírósági végzés máso
latát, nevének hivatalosan használt rövidítését, 
fehér alappapíron fekete színnel rajzolva, 
nyomtatva, éles kontúrral ellátva a jelölő párt 
vagy szervezet emblémáját; nyilatkozatot a tö
redékszavazatok megoszlásáról. 

Egyidejűleg írásban kell bejelenteni a függet
len jelöltek, illetve a jelöltet állító pártok által va
lamennyi szavazatszámláló bizottságba és az 
egyéni választókerületi választási bizottságba 
delegált tagokat. 

1. Sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága, Békéscsaba 

Szegfű-
szemszögböl... 

A lakáseladások keltette hullá
mok elülnek, majd ismét magasra 
csapnak. Egyik hullám hozza ma
gával a másikat; a Fidesz közel
múltban közzétett - MSZP-t is 
érintő - véleményére Tóth Károly 
(az MSZP országgyűlési képvise
lőjelöltje) így reagált: 

- A Fidesz városi szervezete 
már több alkalommal is megtáma
dott bennünket azzal, hogy az 
MSZP nem tudja, mikor ós mit ír 
alá. Lepecsételtük és aláírtuk azt 
az ívet, amelyben a lakók kérik az 
önkormányzatot, hogy járuljon 
hozzá az ő lakásaik (154-ről van 
szó) eladásához is. Tettük ezt 
azért, mert az irodánk az Irányi ut
cai társasházban van, és a lakók 
megkerestek bennünket. A lakás
vásárlásokhoz szükséges a többi 
lakó beleegyezése, így termé
szetesnek vettük, hogy támogat
juk a hozzánk tordulókat. Mi a tár
sasház része vagyunk, az iroda 
használati joga a miénk - tehát 
nem tudjuk, de nem is akarjuk 
megvásárolni azt, viszont érintet
tek vagyunk ottlétünk révén, nem 
csak szimpatizánsok. 

-Az a hír járja, hogy nem a la
kók fordultak önökhöz, hanem az 
MSZP kereste meg a lakókat - jö
vendő támogatókat látva bennük. 

- Ez nem így van, egyébként is 
nehéz lenne kampányfogásnak 
tekinteni egy olyan lépést, ami 
csak 154 családot érint. Úgy gon
dolom, ennél sokkal nagyobb az 
MSZP támogatottsága. Vélemé
nyem szerint inkább arról van szó, 
hogy a Fidesz tagjai - egyébként 
rendes emberek - egy szeren
csétlenül meghozott önkormány
zati döntést magyaráznak meg 
utólag. Egy diszkriminatív döntés 
született, amely az állampolgárok 
egy részét megfosztja azoktól a 
jogoktól, amelyek a többi önkor
mányzati lakásban élő embert 
megilletik. 

- Mi lenne az MSZP-fóle meg
oldás? 

• - Mi úgy gondoljuk, el kell adni 
ezeket a lakásokat is. A több mint 
2800 lakás eladásából befolyó 
pénzösszegből a közgyűlés egy 
alapot hozhatna létre, amellyel 
egyszerre több dolgot megoldhat
na: ösztönözhetné a lakáscserét, 
az első lakáshoz jutóknak vissza 
nem térítendő hitelt nyújthatna, 
segíthetné a telekkialakításokat és 
új lakások is épülhetnének. Mind
ezek eléréséhez azonban sokkal 
átfogóbb lakásgazdálko
dásra lenne szükség a 
jövőben. 

- ó y -



1994. MÁJUS 8-AN VÁLASZTÁS! 

Tájékoztató az ajánlási szelvény kitöltéséhez 

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 750 vá
lasztópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. 
Az ajánlás megtételére kizárólag az ajánlási szelvény szolgál. 
Ha ugyanazon választópolgárt külön-külön független jelöltként, 
illetve pártjelöltként is ajánlották, az ajánlási szelvényeket ösz-
szevonni nem lehet. A választópolgár csak egy egyéni választó
kerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni választókerü
letben, amelyben a lakóhelye van. Jelöltajánlásra senki sem kö
telezhető, az a választópolgár szabad elhatározásán alapul. 

Az ajánlási szelvényért ellenértéket kérni, adni, felajánlani 
szigorúan tilos! 

A kitöltött és saját kezűleg aláírt ajánlási szelvényt át lehet 
adni a^támogatni kívánt jelölt képviselőjének. Minden választó
polgár csak egy jelöltet ajánlhat. Mindenki csak a lakóhelye sze
rinti országgyűlési egyéni választókerületben induló jelöltet támo
gathatja aláírásával. 

Érvénytelen az ajánlás, ha: ugyanazon választópolgár több 
jelöltet ajánlott; a választópolgár nem a lakóhelye szerinti egyéni 
választókerületben induló jelöltet támogatja aláírásával; az aján
lási szelvény bármely rovata kitöltetlen, nem tartalmazza a sze
mélyazonosító jelet (személyi számot); nem saját kezűleg van 
aláírva; nem a valóságnak megfelelő adatot tartalmaz. 

Nem gyűjthető jelöltet ajánló szelvény: munkaidőben, mun
kaviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése 
közben; a fegyveres erőknél, a rendőrségnél és a rendészeti 
szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől, a szolgálati 
helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben; tömegközleke
dési eszközön; egészségügyi intézmény betegellátó részlegé
ben. 

A személyazonosító jel mindenkor azonos a személyi szám
mal! 

A választópolgárok és a pártok 1994. március 9-től április 
8-án 16 óráig gyűjthetik a jelöltajánló szelvényeket. Az egyéni 
választókerület jelöltjeit az egyéni választókerületi választási bi
zottságnál kell bejelenteni 1994. április 8-án 16 óráig. Ha a bi
zottság döntése ellen kifogást vagy jogorvoslatot nyújtanak be, 
az ajánlási szelvényeket kizárólag a kifogás elbírálása érdeké
ben lehet átadni az illetékes választási szervnek, bíróságnak. 

PÁLYÁZAT 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

városüzemeltetési irodája 

pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú utakon 
az útburkolati jelek szakszerű felújítási, festési 

munkáinak végzésére. 
A pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatal városüzemel
tetési irodáján (Békéscsaba, Szent István tér 7.). 
A pályázat benyújtásának határideje; 1994. április 6. (szerda). 

• MDF-KÖZLEMÉNY. Dr. Pongrácz Tibor államtitkár és Csajányi 
Melinda országgyűlési képviselőjelölt vállalkozói fórumot tart márci
us 18-án, pénteken 18.30 órakor a Fiume szálló éttermében. Téma: 
A hitellehetőségek, privatizáció. A gazdaság helyzete, mozgásának 
iránya. 
• MUNKÁSPÁRTI GYŰLÉSEK. Baukó Mihály, a Munkáspárt or
szággyűlési képviselőjelöltje várja Békéscsaba polgárait a Tégla 

Közösségi Házban március 17-én, csütörtökön 16 órától 
és a Vasutas Művelődési Ház nagytermében március 
22-én, kedden 17 órától eszmecserére, beszélgetésre. 

HETI MOZIMŰSOR 
1994. március 17-24. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
17-23. KÍSÉRTETHÁZ 
16 és 18.30 óra: (magyarul beszélő, színes amerikai krimi) 

21 óra: Al Pacino: CARLITO ÚTJA 
(színes, amerikai bűnügyi film) 
John Travolta & Kristie Alley: 24. 

15, 17, 19 és 21 óra NICSAK, KI BESZEL MOST! 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
ART MOZI 

17-20. 20 óra: MEZÍTELENÜL (színes angol filmdráma) 

21-23. 19 óra: Tarkovszkij: SZTALKER (orosz filmdráma) 

24. 18.30 óra: PHILADELPHIA (amerikai film) 

PREMIER MOZI 

17-20. 17.30 óra: Al Pacino: CARILTO ÚTJA (színes amerikai film) 

21-23. 16.30 óra: Al Pacino: CARLITO ÚTJA (színes amerikai film) 

24. 20.30 óra: PHILADELPHIA (amerikai film) 

HETI F I L M A J Á N L A T 

KISERTETHAZ 
(DAS GEISTERHAUS/HOUSE OF SPIRITS) 

Szines, szélesvásznú, magyarul beszélő film 
ISABELL ALLENDE azonos című regénye alapján. 

A nemzetközi kooprodukcióban készült alkotás rendezője az Oscar-dí
jas BILLE AUGUST. 

Főszereplők: 
MERYL STREEP • JEREMY IRONS • GLENN CLOSE 

WINONA RYDER • ANTONIO BANDERAS 

A legfelkavaróbb és legelgondolkodtatóbb szerelmi történetek egyike 
- egy férfi és egy nő, őseik és utódaik, egy ország és annak törté
nelme: századunk öt döntő évtizede, a húszastól a hetvenes évekig. 
Latin-amerikai eposz a felemelkedésről, a letűnésről, a szenvedélyről, 
a szerelemről és a magányról. 

. , „ 0 . . . ™ , ™ " , ™ « ™ » ™ n , , , ^ t i i 

K I S E R T E T H A Z ~ ~ . 

Al Pacino: CARLITO UTJA 
Szines, szélesvásznú amerikai thriller 

BRIAN DE PÁLMA filmje 
Főszereplők: AL PACINO és SEAN PENN 

Vértagyasztóan izgalmas, kőkemény gengszterfilm, ahogy ezt már 
BRIAN DE PALMA-tól megszoktuk. Cartito a frissen lehúzott börtöné
vek után úgy dönt, hogy szakít .nehézfiú" múltjával. Útját azonban 
mindenütt régi cimborák és új ellenségek keresztezik. Carlito útja hul
lákkal van kikövezve... 

DE PÁLMA alkotása mindvégig döbbenetesen izgalmas, az utolsó fél 
óra pedig valószínűleg az utóbbi évek legfeszültebb hajszája a film
vásznon. 

M O Z I 
C S A T O R N A 

m ű s o r a 

A MOZI CSATORNA műsora rendszeresen a 
Duna Tv csatornáján látható péntekenként, a 
Duna Tv műsorzárását követően. Ismétlés 
szombati napokon reggel 8 órától! Március 
18-19-én a Karolinái kísértet című filmet 
vetítik. 
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Ha a Thermál TAXI - t hívja, 
1 pénzét a készülék visszaadja! 

SZEMÉLY-, TEHERTAXI 

AUTÓMENTÉS, TEHERFUVAR 
KORREKT SZOLGÁLTATÁS 

KORREKT Á R A K O N ! 

szőnyegtisztító-kölcsönzés 
házhoz szállítással is! 

•WUAUiílüJUJl K Ö Z L E M É N Y 
Az 1/1994. (I. 20) sz. önkormányzati rendelet 37. § (2) bekez
dése alapján a lakásigényiéseket 1994. június 30-ig 
meg kell újítani. 
A megújításhoz szükséges nyomtatványt a polgármesteri 
hivatal tsz. 10. számú szobájában lehet beszerezni. 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.30-17 óráig. 

Szerda: 8.30-16 óráig. 
Csütörtök: 8.30-12 óráig. 
Péntek: 8.30-12 óráig. 

^ f s - c s * * * 

A Városgazdálkodási Vállalat 
márciustól a külterületeken, a volt 
zártkerti övezetekben megkezdte 
a zsákos szemétgyűjtést 
és -szállítást. Az elszállításra csak 

a vállalat által biztosított, és a telephelyén 
(hétköznap 7-15 óráig, Békéscsaba, 
Mázán László u. 18.) megvásárolható műanyag 
zsákokban lehet kihelyezni a keletkezett 
hulladékot, melynek ára 55 Ft/db 
(az ár tartalmazza az áfa-t és az elszállítás díját is). 

• • • 
A Városgazdálkodási Vállalat március 16-tól 
megkezdte az évi lomtalanítási akcióját. 
Az érintett területek lakóit szórólapokon 
értesítik az időpontokról. Kérjük a lakosságot, 
figyelje a vállalat szórólapjait, s vegye igénybe 
szolgáltatásait! 

H 1 • 

I Reumatológia 
Dr. Perjósi Zsuzsanna reumatológus szakfőorvos 

magánrendelése: Lepény Pál u. 1. (volt Kun Béla u.). 
Hétfő és szerda 16-17 óráig. • Telefon: 441-084. I 

PÉNZTÁRGÉPEK IBfflS 

EREDET} PAPÍRSZALAGOK, 
FESTÉKKAZETTÁK és KELLÉKEK! 

Továbbá számítógépek, telefonok, telefaxok, 
írógépek, számológépek, árazógépek, 

mérlegek, nyomtatványok forgalmazása. 

Garancia és márkaszerviz. 
INTERTECHNIKA KFT. 

KMJ^m, Békéscsaba. 
^W/Uwá Szerdahelyi u. 2/a. 

Teleion: 325-161 

T t 
A&M stúdió 

BÉKÉSCSABA, Szabadság tér 1-3. 
Telefon: 447-563, 445-676 

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 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A T L A N 
• Romániában. Szalontán 3 szobás családi 

ház eladó. Telefon: 456-103. 

• Béke-kert eladó. Érdeklődni: Penza 11, 
Jakab Dezső. 

• Garázs kiadó vagy eladó Békéscsabán, a 
Tinódi utcában. Érdeklődni: Tolnai u. 4/C. 
11/1. 

• Eladó üzlet, vagy iroda a központban. Te
lefon: 452-317, 9-16 óráig. 

• A Lencsési mögött a Dobos István utcá
ban bekerített gyümölcsös építési lehelő
séggel eladó (áram van). Érdeklődni: Eg
ressy u. 6. 

• Eladó Békéscsabán a Trólea utca végén 
3000 rrf lakóház építésére alkalmas terü
let 100 Ft/rrí áron. Ugyanott 1500 rrí kert 
eladó. Teleion: 456-747. 

• Békéscsabai, 70% készültségú ház eladó. 
Telefon: 327-751. 

• Belvárosi 2 szobás. 66 rrí-es I. emeleti la
kás eladó. Telefon: 448-717. 

• Családi ház nagy telekkel 2 millió forintért 
eladó. Bármilyen célra alkalmas. Érdek
lődni: Klapka u. 4. 

• Gyula városerdőn közművesített üdülő, 
130 négyszögöles telek, fúrott kút eladó. 
Érdeklődni: Békéscsaba, Hargita u. 40. 

• Koszecz-dúlőben két kenderföld bérbe 
kiadó. Érdeklődni: Bemu. 18/1. 

• Belvárosi 2.5 szobás telefonos lakás 
eladó. Telefon: 452-271,17-19 óráig. 

• A Vandháti-kertekben 1720 rrf gyümöl
csös élővízparton kis fűthető házzal ela
dó. A Borjúréti-kertekben, a Feketerigó 
utcában 970 nf gyümölcsös eladó. 
Telefon: 457-289,18-19 óráig. 

• Másfél-kétszobás, erkélyes, egyedi gá
zos, vízórás, teleionos lakást vásárolnék 
készpénzért II. emeletig. Tel.: 325-279. 

J A R M U 
Használt női kerékpárt vennék. Teleion: 
452-364, este. 

VW Gotf 1985-ös, 1.6 GTD grafitmetál és 
ETZ 150 E motorkerékpár eladó. Teleion: 
444-056. 

Háromszögre vizsgáztatott munkagép el
adó. Mezőmegyer, Augusztus 20. u. 12. 

S Z O L G Á L T A T Á S 
Nyugati gépkocsik féltengely-, hengerfej
felújítása! Érdeklődni: Bankó u. 31. (volt 
Kulich utca). 

Szines telviziók javítása hétvégén is ga
ranciával! Domokos Tamás, tel.: 323-721. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés vidék
re is. Autórádió és -magnó, HIFI, videó ja
vítása. Boda Béla, Békéscsaba, Csíki u. 
38. Telefon: 326-931 (üzenetrögzítő). 

Redőny, reluxa, harmonikaajtó kedvező 
áron! Telefon: 323-945. 

• Automata mosógépek és program
kapcsolóik javítása garanciával! Tele
fonügyeiét és helyszíni javítás mindennap 
7-19 óráig. Telefon és postacím: 325-
948: Elektron Gmk, Békéscsaba, Petőfi u. 
10. Javítóműhely: Békéscsaba, Bartók 
Béla út 4. Nyitva: hétfőtől péntekig 14-16 
óráig. 

• Automata mosógép, háztartási- és bar-
kácsgépjavítás, antennák-parabolák sze
relése, épületvillamossági munkák terve
zése, kivitelezése, egyéb villamossági 
munkák! Műszaki cikkek adásvétele. Min
dez garanciával. Cím: Elektroszerviz. Har
gita u. 5. Felvevőhelyek: Berényi út 20. 
(453-305): Pipacs köz 10. (455-474). 

• Dr. Kerekes Attila fogszakorvos rendel: 
hétfő-szerda-péntek 16-18 óráig, 
kedd-csütörtök 9-10 óráig. Békéscsaba 
VI., Urszinyi Dezsöné u. 5. 

• Színes és lekete-lehér televíziók javítása, 
áthangolás. Antennaszerelés. Használt 
nyugati szines televíziók eladása 
10 000-20 000 forintig. Cim: Bankó u. 
31. (volt Kulich u.), telefon: 325-122. 

• Lapostetők, magastetők készítése, javítá
sa garanciával, épületasztalos munkák és 
utólagos talajvíz elleni szigetelés vállalá
sa. Tel.: 447-247/127, 9-12 óráig. 

• Import bálás ruha és lábbeli nagy válasz
tékával várja a Jaminai Ráció kereskedés! 
Minden héten más-más áru kapható 20-
50%-os kedvezménnyel. Cim: Orosházi 
út-Madách u. sarok. Nyitva: hétfőtől pén
tekig. 9-17.30-ig. 

• A Generál kerékpárszerviz ajánlata: im
port kerékpárok már 8700 forinttól kapha
tók! Cim: Augusztus 20. u. 36. (Mezőme
gyer)-

• Gázkészülékek javítása, leiülvizsgálata. 
Cím: Könyves u. 45.. telefonügyelet: 456-
537, 9-12 óráig. 

• Szobafestést-mázolást, lapétázást válla
lok! Mészár Tibor, Békéscsaba, Kazinzcy-
Itp. 20/B. Hl/4., tel.: 449-374. 

• Lépcsőházak, irodák takarítása olcsón, 
megbízhatón! Gyermekfelügyelet. Érdek
lődni: Egressy u 38. 

• Autó- és bútorkárpitozást rövid határidő
vel vállalok. Telefon: 322-948. 

E G Y É B 
• Enterpreise számítógép eladó. Érdeklőd

ni: Madách u. 17/1. 

• Munkáltatók figyelmébe! 100 lóig előfize
téses étkeztetést vállalunk Békéscsabán 
elhordásra, vagy helybeni fogyasztásra. 
Ár: 95 Ft/adag. Teleion: 325-401, egész 
nap. 

• Veszek benzines szivattyút és cseresznye 
színű vitrines szekrényt. Telefon: 322-063. 

• Van önnek heti 15 órája? Miért nem keres 
pénzt? Tel.: 452-271,12-14 óráig. 

• Jövedelmező otthoni másolási 
munka. Válaszboritékért tájé
koztatom. Seres Gézáné. 
Békéscsaba. 
Bartók 85. 
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Az 1905-ben felépült Kossuth téri 
állomás és váróterem, tervezője 
Kövér N. aradi építész volt 

A hajdani motor forgalmas Kossuth téri állomás
épülete - közel 90 évesen - szerencsére ma is 

szinte eredeti állapotában 

A Szent István téren 
kanyarodó motor... 
Háttérben az evangélikus 
nagytemplom és az akkor még 
egytornyú katolikus templom. 

A CSABAI „MOTOR".., 
Az Alföldi Első Gazdasági Vasút (AEGV) 18/34-

ben építette ki megyénkben keskenyvágányú 
vasútvonalát. Az AEGV 1903. szeptember 10-én 
nyitotta meg a Békéscsaba-Békés szárnyvona
lát. A kisvasút a MÁV-állomás előtti kisállomástol 
indulva az Andrássy-Szent István-Baross-
Békési úton lefektetett vágányon hagyta el a vá
rost. 

E megépített vonalon induló .motoros" járat in
dult a város belső forgalma lebonyolítására. Kez
detben a város szélén levő akkori Selyemfonodá

ig (Merkúr-Pamutszövő) majd csak a „Zöldfáig" közle
kedett. 

A „Zöldfa" (Baross-Szarvasi út sarok) a vasárnapi 
táncok tartására szolgáló „felvégi" kocsma volt egykor. 
Lebontása után itt felépült a sokáig népszerű Zöldfa ven
déglő. A motor közlekedési útvonalát azonban a MÁV-ál
lomás és a Kossuth tér közötti 2 km-es szakaszra 
(4 megállóval) állandósították. 

Eleinte kettő, majd egy motor bonyolítja a forgalmat; a 
hetipiaci és vásári napokon két motor volt üzemben. A 
helyi motor forgalma fokozatosan növekedve fél évszá
zadig szolgálta a város polgárait. 

GÉCS 8. 

GONDOLKODÓ 

Tüntess, babám! ( foiyt .köv?) 

ügy látszik, nehezen változnak az idők. Telnek-múl
nak az évek, gyerekek születnek, hajunkban egyre 
több ezüst szál fénylik, arcvonásaink elráncosodnak a 
belefáradás terhétől, s csak tüntetünk és tüntetünk. 

Emlékszem néhány arcra 1989-ből. A demokrácia 
mellett tüntetett a tömeg, ott láttam először a férfit, 
mellette négy-ötéves kisfiú, nyakában egy tündéri 
egyéves kislány. Azóta eltelt pár év, s láss csodát, újra 
tüntettek valahol a demokrácia mellett, s megint láttam 
a fértit. Babakocsit tolt, benne egy másik tündéri baba, 
mellette a nagyobb gyerekek. 

Itt az a kérdés, mi lesz majd? Látom-e valaha is ezt 
a férfit mondjuk újabb néhány év múlva egy újabb tün
tetésen? Születik-e végre egy olyan gyereke, akivel 
nem kell tüntetni? Boldog gyereke lehet ennek az em
bernek, akivel nem lehet elég korán elkezdeni. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 
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